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  תיאור עסקי התאגיד -פרק א 

  

  מקרא

  

  :בדוח זה תהיה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם להלן

  מ"קבוצת דלק בע  -  קבוצת דלק אוהחברה 

IDE  -  IDE Technologies Ltd  

  מ"אקסלנס השקעות בע  -  אקסלנס 

   מ"ברק קפיטל בע  -  קפיטל ברק

  מ"גדות תעשיות ביוכימיה בע  -  גדות

  מ"פי דלק אשקלון בע.פי.אי  -  דלק אשקלון

 מ"דלק אירופה הולדינגס בע  -  דלק אירופה

  מ"דלק מערכות אנרגיה בע  -  דלק אנרגיה

 .Delek Benelux B.V  -  דלק בנלוקס

  מ"דלק השקעות ונכסים בע  -  דלק השקעות

  .Delek Refining Inc  -  דלק זיקוק

  מ"חברת הדלק הישראלית בע "דלק"  -  דלק ישראל

  מ"ן בע"דלק נדל  -  ן"דלק נדל

  מ"דלק פטרוליום בע  -  דלק פטרוליום

  מ"דלק תשתיות בע  -  דלק תשתיות

  מ"דלק מערכות רכב בע  -  דלק רכב

  מ"דלק קפיטל בע  -  דלק קפיטל

 .USA  -  Delek US Holdings Incדלק 

  מ"שורת בכבלים בעמערכות תק –הוט   -  הוט

  מ"הפניקס אחזקות בע  -  הפניקס

    .Roadchef Ltd  -  רודשף

  .Republic Companies Group Inc  -  רפבליק

  שותפות מוגבלת –אבנר חפושי נפט וגז   -  שותפות אבנר

  שותפות מוגבלת –דלק קידוחים   -  שותפות דלק קידוחים

  השותפויות - שותפות אבנר ושותפות דלק קידוחים
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  ת החברה ותיאור התפתחות עסקיהפעילו 1.1

היא חברת החזקות שבשליטתה מספר רב של תאגידים ) "החברה": להלן(מ "קבוצת דלק בע 1.1.1

 )."קבוצת דלק"או  "הקבוצה": החברה והחברות בשליטתה ייקראו להלן לשם הנוחות(

  . 1כחברה ציבורית 1999באוקטובר  26החברה התאגדה ביום  1.1.2

 : 2011במרץ  28ות של הקבוצה נכון ליום להלן תרשים עיקרי מבנה ההחזק 1.1.3

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
במסגרתו הופרדה פעילות הקבוצה ופוצלה בין , 1999החברה התאגדה בהתאם לתהליך רה ארגון שעברה הקבוצה בשנת   1

ארגון פעילות הקבוצה התבצעה במסגרת - עובר לרה. מעליהן הוקמה החברה כחברת אם, שלוש חברות בנות עיקריות
, ארגון-לאחר הרה, ואשר כיום, 1951לחודש דצמבר  12חברה שהתאגדה ביום , מ"חברת הדלק הישראלית בע "דלק"

 . מרכזת את פעילות מגזר מוצרי הדלק בישראל
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              34.6%        100%                                                          

                                                                                                                    

 80% - המחזיקה כ, אבנר הן החזקות מצרפיות של דלק השקעותשותפות דלק קידוחים ושותפות ההחזקות המצוינות ב  **      
  .להלן 1.11סעיף לפירוט ההחזקות ראו . ושל דלק אנרגיה ,ממניות דלק אנרגיה

  ).100%(ההחזקות הינן באמצעות חברות בת זרות      ***                 

  מ"קבוצת דלק בע

  דלק השקעות ונכסים   פטרוליום דלק

Delek 
Hungary 

Ltd. 
  

דלק 
   ישראל

דלק   
  תשתיות

  

  גדות 
  

  דלק
  אנרגיה

  

  דלק
  רכב

  

  הפניקס

Delek 
USA  

  

חברות 
מוחזקות 
בתחום 
הדלק 
  *בישראל

IDE  
  

שותפות 
דלק 

   קידוחים
  

שותפות 
   אבנר

  

MAPCO 

Express  
תחום (

הדלק מוצרי 
  )ב"בארה

  דלק
  זיקוק

  אקסלנס  רפבליק
  

  דלק
  אשקלון 
  

Delek   
Europe 

B.V.  
  

Delek 

Benelux 

B.V.

Delek 
France  

  

Roadchef
Ltd.*** 
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הקבוצה היא . קבוצת דלק היא אחת מחברות ההשקעה הגדולות והדינאמיות הפועלות בישראל 1.1.4

 בענפי ,בגז ונפט ,בין היתר ,ופועלת, ל"חברת החזקות בעלת מגוון השקעות בישראל ובחו

תחנות כוח , התפלה, פיננסים וביטוח, רכב, י דרכיםתחנות שירות, תחנות דלק, הזיקוק

אשר הקבוצה , בין היתר לאור תגליות הגז הטבעי מול חופי ישראל, בשנים האחרונות. ביוכימיהו

פעילותה ממוקדת יותר  ,ורכישות של תחנות דלקים באירופה שביצעה הקבוצה, שותפה להן

ופעילות  (Upstream Energy) ונפט הפקה ומכירת גז טבעי, פעילות חיפוש –בתחומי האנרגיה 

 ,וכחלק ממהלך ההתמקדות האמור, במקביל. (Downstream Energy)הזיקוק ותחנות התדלוק 

קותיה וכן חלק מהחז, )בדרך של חלוקת דיבידנד בעין(ן "מימשה הקבוצה החזקות בתחום הנדל

 . בתחום הרכב

  :בשנות האלפייםבפעילות הקבוצה  נקודות ציוןלהלן 

  - ידי השותפים בפרויקט ים תטיס -גילוי כמויות משמעותיות של גז טבעי על  2000 – 1999

  .במאגרי מרי ונועה מול חופי אשקלון

  .אביב-רישום למסחר של מניות הקבוצה בבורסה בתל  2000

  .IDEהתפלה ממניות חברת ה 50%רכישת   

  . ב"בארהתחנות תדלוק וחנויות נוחות  198ורכישת  USAהקמת דלק   2001

  .ידי פרויקט ים תטיס- גז על תחילת הפקה ומכירה של  2004

  .USAידי דלק -על, טקסס, רכישת בית זיקוק בטיילר  2005

שלבי שהסתיים בשנת -רכישת שליטה בחברת הפניקס אחזקות במהלך דו  

2006.  

  .)פעילות הביוכימיה( ראשונה לציבור של מניות חברת הבת גדותהנפקה   

  .יורק- בבורסה של ניו USAהנפקה ראשונה לציבור של מניות דלק   2006

  .הנפקה ראשונה לציבור של מניות דלק ישראל  2007

  .ידי דלק ישראל- רכישת מתקני האחסון בפי גלילות על  

  .ויות נוחות במדינות בנלוקסהקמת דלק אירופה ורכישת תחנות תדלוק וחנ  

  .ן כדיבידנד בעין"חלוקת מרבית מניות דלק נדל  2009

  בים התיכוןתגלית תמר   

  .ידי דלק אירופה-רכישת תחנות תדלוק וחנויות נוחות בצרפת על  2010

  .ידי הקבוצה-ממניות דלק רכב על 22% -מכירת כ  

  תגלית לויתן בים התיכון  

, ן"מדלק נדל) רודשף( בריטניהב י דרכיםשירות רכישת פעילות תחנות  2011

  .100% - ל 25% - מ ברודשףועלייה בהחזקות 

ועד סמוך למועד  2010 – 2009להלן פירוט אודות התפתחויות מהותיות בעסקי הקבוצה בשנים 

  :דוח זה

  2009שנת 

 אשר מול חופי חיפה" 1תמר "הסתיים הקידוח באתר  2009בחודש פברואר : תחום האנרגיה

 - בקידוח הינו כ) "השותפויות": להלן(חלקן של דלק קידוחים ואבנר . בתגלית גז מסחרית
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 -כ של סופי לעומק והגיע מטר  1,680-כ של מים בעומק בוצע "1תמר "קידוח . כל אחת 15.6%

ממוצע , NSAIחברת הייעוץ ההנדסית  ידי- לעל פי הערכה בלתי תלויה שבוצעה ע. מטר 4,900

  ). BCM 218-כ( TCF 7.7לי של עתודות הגז הטבעי בשדה תמר הינו כ הפוטנציאל הכלכ

ולאחר ביצוע הקידוח , "1דלית "הושלמו בהצלחה מבחני ההפקה בקידוח  2009בחודש אפריל 

כי ממוצע הפוטנציאל  )"המפעילה": להלן( .Noble Energy Mediterranean Ltdעריכה ה

וכי התגלית הינה , )BCM14.2  -כ( BCF 500-נו כהידלית עתודות הגז הטבעי במבנה הכלכלי של 

   .בהיקף של תגלית מסחרית

וכן אודות משאים ומתנים של השותפים , "1דלית "קידוח ו" 1תמר "לפרטים אודות קידוח 

  .לדוח 1.11.4 ראו סעיף, אספקת גז מתמרבעניין בחזקות תמר ודלית 

התקשרה הפניקס בהסכם פשרה עם  2009 ביוני 14ביום  :בישראל והפיננסים תחום הביטוח

בעניין עסקת מכירת מניות ") המוכרים: "להלן בסעיף זה(אהרון בירם וגיל ואסתר דויטש 

בהיקף כולל של (לפיה תירכשנה מניות המוכרים , ידי המוכרים לפניקס-אקסלנס המוחזקות על

ועד למקסימום ח "מיליון ש 620בין  תהיהשתמורה כוללת וב, לא שוות מנות בחמש )40.88%-כ

מסך מניות  20.44%-רכשה הפניקס כ 2009באוגוסט  25ביום . צמוד למדד, ח"מיליון ש 730של 

  .₪מיליוני  342.7 -בתמורה לתשלום בסך של כ" המנה הראשונה"המהוות את , אקסלנס

, ")המנה השניה"לרבות ( 2010 – 2009בעקבות רכישות נוספות של מניות אקסלנס בשנים 

 - וכ מהון המניות המונפק והנפרע של אקסלנס 73.32% - ניקס נכון למועד זה כמחזיקה הפ

לפרטים אודות עסקת  .בגינן זכות האצהבהתחשב במניות שטרם נרכשו אך קיימת  88.64%

  .לדוחות הכספיים 14ביאור  רכישת השליטה באקסלנס ראו

ליט דירקטוריון החברה הח 2008באוקטובר  29ביום  :ן כדיבידנד בעין"חלוקת מניות דלק נדל

ביום . י החברה לבעלי המניות של החברה"ן המוחזקות ע"לחלק את כל או מרבית מניות דלק נדל

במאי  3ן כדיבידנד בעין ביום "הכריזה קבוצת דלק על חלוקת מניות דלק נדל 2009במרץ  31

בגין כל מניה ן "מניות דלק נדל 8.8 -בל כיבאופן שכל בעל מניות בחברה קאשר התבצעה , 2009

ממניות דלק  5% - לאחר החלוקה נותרה בידי החברה החזקה של כ. של החברה המוחזקת על ידו

לפרטים בדבר  .הכספייםן בדוחותיה "נדלוהחל מאותו מועד חדלה החברה לאחד את דלק ן "נדל

  .לדוח 1.15.5שניתנו לה ראו סעיף וערבויות ן בגין הלוואות "דלק נדללחשיפה 

  2010שנת 

השותפויות בהסכם מימון ביניים לעלויות הפיתוח של  התקשרו 2010נת בש :ום האנרגיהתח

וכן עבודות תכנון ורכישת ציוד , הקידוח של תמר ודלית באזוריסקר סייסמי  ובוצע, ויקט תמרפר

   .לדוח 1.11.4 לפרטים נוספים ראו סעיף. לפיתוח מאגר תמר

מיליון  150 -שתקציבו הוערך בכ, "1לויתן "וח החלו עבודות בקיד 2010במהלך חודש אוקטובר 

הודיעו השותפויות על  2010ובסוף חודש דצמבר , )לא כולל עלויות ביצוע מבחני הפקה(דולר 

. )מיליון דולר 190 - עודכן התקציב והוא עשוי להגיע לכ 2011בחודש מרץ ( תגלית גז טבעי

, המכילים גז טבעי, ות טובה מאודהמפעילה מסרה כי בשכבות המטרה נתגלו חולות מאגר באיכ

מידע זה אישר הערכות קודמות של . מטר במספר שכבות שונות 67של לפחות ) נטו(בעובי כולל 

לפיו ממוצע  (estimated resource range)המפעילה בדבר הטווח המשוער של משאבי הגז הטבעי 

בשדה  (gross mean resources)  הפוטנציאל הכלכלי של משאבי הגז הטבעי הניתנים להפקה
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שדה לויתן משתרע על שטח גדול , לפי הערכת המפעילה). BCM 453 - כ( TCF 16 - לויתן הנו כ

ר ועל כן יהיה צורך לבצע שני קידוחי הערכה או יותר על מנת להמשיך "קמ 325 -מאוד של כ

  .לדוח 1.11.5 לפרטים נוספים ראו סעיף. עריך את היקף עתודות הגז בשדה לויתןהול

לאור רזרבות הגז המשמעותיות שהתגלו בתמר ובלויתן והפוטנציאל הקיים בשטחי 

ובכלל זה ייצוא , החלו השותפויות לבחון אפשרויות שונות למסחור הגז, אקספלורציה נוספים

  . הגז ומכירתו בשוק הבינלאומי

קים רכישת פעילות שיווק הדלהושלמה עסקה ל 2010 אוקטוברבחודש : באירופה תחום הדלקים

 300  -כ ,BPתחנות תדלוק ממותגות  410  -הכוללת כ, בצרפת") "BP: להלן( BP France SA של

המשמשים לאספקת  טרמינלים 3 - בבשיעורים שונים החזקות ו חנויות נוחות ברחבי צרפת

בתמורה , בצרפת ברשת תחנות התדלוק BPרישיון לשימוש בלעדי במותג וכן  ,ואחסנת דלקים

  .לדוח )ב(1.9.1לפרטים ראו סעיף  .ון אירומילי 209 -של כ

ממניות דלק  22% - הושלמה עסקה למכירת כ 2010בחודש אוקטובר  :מכירת מניות דלק רכב

ירד שיעור לאחר העסקה  .ח"שמיליארד  1 -בתמורה לסך של כ, ל דלק רכב"מנכ, רכב לגיל אגמון

בעלת חדלה להיות הקבוצה וממניות דלק רכב  32.8% -כבדלק רכב ל קבוצת דלק  ההחזקה של

  .לדוח 1.14.1לפרטים ראו סעיף . שליטה בדלק רכבה

  )עד מועד הדוח( 2011שנת 

חוק מיסוי ) אך טרם פורסם ברשומות(אושר בכנסת , נכון למועד פרסום דוח זה: תחום האנרגיה

ל גדיהחוק  י. ")החוק: "להלן( ששינסקי תהמעגן את מסקנות ועד, 2011- א"התשע, רווחי נפט

. ועל פרויקט תמר בפרט, לרעה על עסקי הקבוצה בכללשפיע יובאופן משמעותי את נטל המס 

  .לדוח 1.11לפרטים ראו סעיף 

הושלמה עסקה בין הקבוצה ודלק  2011ינואר בחודש  :בריטניהב י הדרכיםתחום תחנות שירות

 לצידי אתרים 19 -ב תחנות שירות 27המפעילה , מההחזקות ברודשף 75%ן לרכישת "נדל

שפעילותן כוללת מכירת , סקוטלנד וווילס, באנגליה) motorway service areas(כבישים מהירים 

מיליון  86.25 - תמורת העסקה עמדה על כ. שירותי הסעדה ומכירת דלקים, מוצרי קמעונאות

והיא שולמה בדרך של קיזוז חלק , )מיליון שקלים נכון למועד השלמת העסקה 497 - כ(ט "ליש

. ן כלפי תאגיד בנקאי"רכישת חוב של דלק נדל בנוסףוכללה , ן כלפי הקבוצה"דלק נדל מחוב

לפרטים אודות . ברודשף 100%) באמצעות דלק פטרוליום(לאחר העסקה מחזיקה הקבוצה 

ן בגין הלוואות וערבויות "חשיפה לדלק נדללפרטים אודות ; לדוח 1.10 פעילות רודשף ראו סעיף

  .לדוח 1.15.5ו סעיף שנותרו לאחר העסקה רא

בהסכם עם  USAהתקשרה דלק  2011במרץ  17ביום  :ב"תחום הזיקוק ומוצרי הדלק בארה

Ergon Inc. )נוספים ממניות  53.7% -לרכישת כ) "המוכרים": להלןLion Oil , בה מחזיקה דלק

USA 45 - בשווי של כ(הקצאת מניות , מיליון דולר 50ך של סתמורת תשלום במזומן ב, 34.6% -כ 

 - כ USAבאופן שלאחר הרכישה  תחזיק דלק , למוכרים Lion Oilוהסדרת החוב של  )מיליון דולר

 השלמת הרכישה כפופה להתקיימות תנאים מתלים והיא צפויה. Lion Oilממניות  88.3%

  . לדוח א1.7.1ראו סעיף לפרטים נוספים . 2011במהלך הרבעון השני של  להסתיים
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 ביצעה הקבוצה גיוסי הון וחוב בהיקפים ניכרים) עד למועד הדוח( 2011 – 2009במהלך השנים 

ונמנים , גיוסי הכספים העיקריים של הקבוצה מתוארים בפרקי תחומי הפעילות. בשוק ההון

  : עליהם הגיוסים הבאים

  2009שנת 

  ח בהנפקה לציבור  של אגרות חוב"מיליוני ש 111 - גייסה דלק ישראל כ 2009בחודש מאי. 

 ח בהנפקה לציבור  של אגרות חוב"מיליוני ש 814 -גייסה דלק ישראל כ 2009 וניי בחודש.  

   של אגרות חוב פרטיתח בהנפקה "מיליוני ש 308 - גייסה החברה כ 2009בחודש יולי 

 .למשקיעים מוסדיים

 ח בהנפקת מניות על דרך של זכויות"מיליוני ש 125.5 -בחודש יולי גייסה הפניקס כ. 

  בתבאמצעות חברה ח "מיליוני ש 500-כ ביטוח גייסה הפניקס 2009 פטמברבחודש ס 

 .לציבור תעודות התחייבותאשר הנפיקה , ייעודית

   ח בהנפקה לציבור של אגרות חוב"מיליוני ש 350 -גייסה החברה כ 2009בחודש ספטמבר 

 .וכתבי אופציה

   לציבור של אגרות  ח בהנפקה"מיליוני ש 300 -גייסה דלק אנרגיה כ 2009בחודש אוקטובר

 .חוב

   ח בהנפקה לציבור של אגרות חוב"מיליוני ש 818- גייסה החברה כ 2009בחודש נובמבר. 

  247,926,781הצעת רכש חליפין במסגרתה רכשה דלק אנרגיה ביצעה  2009בחודש נובמבר 

 -כ המהוות(נפט  חיפושי אבנר המוגבלת בשותפות המוגבל השותף יחידות השתתפות בזכויות

 רגילות מניות 393,535 של כולל בתמורה להנפקת סך) ההשתתפות יחידות כל מסך  7.43%

  .₪מיליוני   200 -בעקבות ההנפקה האמורה רשמה החברה רווח בסך של כ .דלק אנרגיה של

   2010שנת 

  ח בהנפקה לציבור של אגרות "מיליוני ש 400 - גייסה דלק אנרגיה כ 2010בחודש ינואר

 .חוב

 בהנפקה לציבור של אגרות חובח "שמיליוני  255 -גייסה החברה כ 2010 בחודש אפריל 

 .הניתנות להמרה למניות החברה

  בהנפקת מניות על דרך של זכויותח "שמיליוני  38.5  - גייסה גדות כ 2010בחודש אפריל. 

  בהנפקה לציבור של אגרות חוב  ח"שמיליוני  844 -גייסה החברה כ 2010בחודש יוני

 ).קיימות סדרותב הונפקו בדרך של הרחבת החו אגרות(

  ור של אגרות חוב בהנפקה לציב ח"שמיליוני  414  -גייסה דלק אנרגיה כ 2010בחודש יולי

 .)קיימות סדרותבדרך של הרחבת (

  בהנפקה לציבור של אגרות חוב ח"שמיליוני  63 -גייסה גדות כ 2010בחודש ספטמבר 

 .)בדרך של הרחבת סדרה קיימת(

  אגרות . נ.ע  ח"שמיליוני  375.5 -כלציבור פניקס ביטוח ההנפיקה   2010ספטמבר בחודש

בהנפקה פרטית של . נ.עח "ש מיליוני 24.5 - כהנפיקה לציבור  ובחודש אוקטובר , חוב

 . אגרות חוב מאתו סוג

  בהנפקה לציבור של אגרות חוב ח"שמיליוני  559  - גייסה החברה כ 2010בחודש נובמבר. 
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  פעילות תחומי 1.2

  :תחומי פעילות כמפורט להלן 8לקבוצה  1.2.1

תחום זה כולל החזקת בית זיקוק וצנרת להובלת נפט  –ב "בארהומוצרי הדלק תחום הזיקוק   .א

  . ב"והפעלת תחנות תדלוק וחנויות נוחות בארה, שיווק מוצרי דלקים, גולמי

נות תדלוק הפעלת תח ,תחום זה כולל מכירת דלקים ושמנים –תחום מוצרי הדלק בישראל   .ב

 .בישראלומתן שירותי אחסון וניפוק דלקים וחנויות נוחות במתחמי תחנות תדלוק 

תחום זה כולל מכירת דלקים ושמנים והפעלת תחנות תדלוק  - תחום מוצרי הדלק באירופה   .ג

 .ובצרפת במשולב עם חנויות נוחות במתחמי תחנות התדלוק במדינות בנלוקס

ובהם מכירת , תחום זה כולל מתן שירותי דרכים –יה תחנות שירותי הדרכים בבריטנתחום   .ד

  . שירותי דרכים בבריטניה מתחמיב, ומכירת דלקים, שירותי הסעדה ומלונאות, מוצרי קמעונאות

  .וחיפושי נפט וגז טבעיונפט הפקה ומכירות של גז טבעי תחום זה כולל  –תחום האנרגיה  .ה

והחיסכון לסוגיהם הביטוח  בענפי לותפעיתחום זה כולל  –תחום הביטוח והפיננסים בישראל   .ו

   ..באמצעות הפניקס ביטוח ואקסלנסבישראל הפיננסים  ענפיארוך הטווח וב

באמצעות חברת  כללי בארצות הברית תחום זה כולל פעילות ביטוח –ב "תחום הביטוח בארה  .ז

 .הביטוח רפבליק

שיווק , יבואצעת בדלק רכב המב 32.42% -החזקה בשיעור של כתחום זה כולל  - תחום הרכב   .ח

 .בישראל" פורד"ו" מאזדה"ומכירת כלי רכב פרטיים ומסחריים מסוג 

פעילויות . שאינן נכללות בתחומים שלעיל, לקבוצת דלק פעילויות שונות, בנוסף לתחומים אלה 1.2.2

, ידי הקבוצה-על 63.88%  - המוחזקת בכ, הביוכימיה של גדותאלה כוללות בעיקר את פעילות 

השקעות אחרות , ידי הקבוצה- על 49.8% -המוחזקת בכ IDEם של פעילות התפלת המי

הפועלת בענף הפיננסים , בברק קפיטל 47.85% -של כהחזקות , בפרויקטים בתחום התשתיות

החזקות בחברות ו השקעות בתיק ניירות ערך זרים ,פורטפוליו של השקעות פיננסיות, בישראל

 ). להלן 1.15 ראו סעיף(טכנולוגיות 

   הון החברה ועסקאות במניותיההשקעות ב 1.3

, ועד סמוך למועד הדוח בוצעו השקעות בהון החברה 2009-2010  בשנים, למיטב ידיעת החברה 1.3.1

   :ורט להלןכמפ

  
השקעה בהון  מההון המונפק %סוג עסקהתאריך

 *ח"במיליוני ש
  1  2.91%  רכישת מניות החברה  2009רבעון ראשון 

הרכישה ( רכישת מניות החברה  2009רבעון שני 
י דלק השקעות ונכסים "בוצעה ע

  )מ"בע

0.19%  10  

י "ע(רכישת מניות החברה   2009רבעון שני 
  )החברה

0.04%  2  

  1  0.03  המרת אגרות חוב למניות  2009רבעון שני 

  0.1  0  מימוש כתבי אופציה למניות  2010רבעון ראשון 
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ידי בעלי -וח בוצעו עסקאות מהותיות עלועד סמוך למועד הד 2010 – 2009בשנים , למיטב ידיעת החברה

   :כמפורט להלן, מחוץ לבורסהבבורסה ובחברה במניות החברה  ןעניי

שם בעל  תאריך
 הענין

מההון  %סוג עסקה
 המונפק

מחיר 
למניה 

 ח"בש

תמורה 
במיליוני 

 ח"ש

שווי חברה 
הנגזר מהעסקה 

 )ח"במיליוני ש(
יצחק שרון  08/01/2009

 *)תשובה(
 1,591 0.4 0.02136.2קנייה

דלק השקעות   19/04/2009
 מ"ונכסים בע

  5,020  9.65  429.6  0.19  קנייה

יצחק שרון   24/09/2009
  *)תשובה(

  7,210  93.4  634.45  1.28  מכירה

יצחק שרון    22/11/2010
  *)תשובה(

העברה ללא 
  תמורה

0.17  -  -  -  

  . )תשובה(יצחק שרון של מר  חברות בבעלותו ובשליטתו המלאה באמצעות העסקאות בוצעו* 

   חלוקת דיבידנדים 1.4

  ויתרת הרווחים הניתנים לחלוקה חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות 1.4.1

   :ועד סמוך למועד הדוח 2009-2010  להלן פירוט הדיבידנדים שהוכרזו על ידי החברה בשנים

סכום דיבידנד למניהתאריך חלוקהתאריך הכרזה
 )ח "ש -ב(

סכום דיבידנד כולל 
 )ח"ליוני שבמי(

  72 -כ  6.3472 2.7.2009  27.5.2009
  105 -כ  9.25 24.9.2009  30.8.2009

  33 -כ  2.9 5.1.2010  30.11.2009
  150 -כ  13.223 18.1.2010  28.12.2009

  100-כ  8.7895 28.4.2010  24.3.2010
  150-כ  13.1842 30.6.2010  31.5.2010
  120-כ  10.5474 23.8.2010  26.7.2010
  90-כ  7.9106 19.10.2010  21.9.2010

  500-כ  43.947 24.12.2010  30.11.2010

  
, ₪מיליוני  1,060 - וכ ₪מיליוני  460  -חולקו דיבידנדים בסך כולל של כ  2010 -ו 2009בגין שנת 

ן "על חלוקת מניות דלק נדל החברההכריזה  2009במרץ  31ביום , כאמור לעיל .בהתאמה

מניות של דלק , מהחברה, כל בעל מניות בחברה קיבל לידיו. 2009במאי  3כדיבידנד בעין ביום 

זהה לשיעור אחזקותיו , ידי החברה- ן שחולקו על"ן ששיעורן מתוך כלל מניות דלק נדל"נדל

לפרטים  .)ן בגין כל מניה של החברה"מניות של דלק נדל 8.8-כ(במניות החברה ביום הקובע 

  .לדוח הדירקטוריון ופרק ז) 2(א פרקנוספים בדבר חלוקת דיבידנד ראו 

, לחוק החברות 302של החברה לפי סעיף  הרווחים הניתנים לחלוקההסתכמו , נכון למועד הדוח

  .ח"שמיליוני  1,486 -בכ 1999- ט"התשנ

לאחר . ח"מיליון ש 200 - על חלוקת דיבידנד בסך של כ הכריזה החברה 2011במרץ  31ביום 

, לחוק החברות 302לחלוקה של החברה לפי סעיף הניתנים  סך הרווחים ,החלוקה כאמור

  .ח"מיליוני ש 1,286 -יעמוד על כ 1999- ט"התשנ
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 מדיניות חלוקת דיבידנד  1.4.2

תשאף , בהתאם להחלטה. החליט דירקטוריון החברה על מדיניות דיבידנדים 2005במרץ  30ביום 

. ו מדי שנה בשנהכפי שיהי) לאחר מס(מרווחיה השנתיים נטו  50% -החברה לחלק מדי שנה כ

  : החלטה זו כפופה לתנאים הבאים

דירקטוריון החברה הוא שיחליט מעת לעת על חלוקת דיבידנד והחלטתו תתקבל בהתאם   .א

  .להוראות הדין ובהתאם למגבלות הקבועות בו

, החלטת הדירקטוריון בדבר סכום החלוקה תהיה בהתחשב בצרכי המימון של החברה  .ב

  . כפי שיהיו מעת לעת, ות ההשקעה שלהנזילותה ותכני, התחייבויותיה

החלטת הדירקטוריון בדבר סכום החלוקה תהיה בהתחשב בכך שחלוקת הדיבידנד כאמור לא   .ג

 .תפגע בהתחייבויות שהחברה נתנה לצדדים שלישיים לרבות מחזיקי אגרות החוב והבנקים

  מגבלות על חלוקת דיבידנד 1.4.3

נכון , וכלפיו אשר יתרת החוב אליו יבהתאם להוראות הסכם מסגרת אשראי עם תאגיד בנקא

לקבל אישור מראש קבוצת דלק  נדרשת, ח"מיליוני ש 230 -הסתכמה בכ 2010בדצמבר  31יום ל

, בהתאם לאמור בהסכם. מהרווח הנקי השנתי 60%בעת חלוקת דיבידנד בשיעור העולה על 

על חברות  בעניין מגבלות על חלוקת דיבידנד החלות. 2009שנת  מסוףהמגבלה חלה החל 

  .ראו בתיאור תחומי הפעילות השונים להלן, הקבוצה

ידי - לחוק החברות בקשר עם רכישת מניות הנעשית על 309החברה בוחנת את תחולת סעיף 

חברות אלו רוכשות ומוכרות מניות של החברה במסגרת . חברות תעודות הסל של אקסלנס

גם פוליסות , בדומה. נמצאת החברההתחייבויותיהן התשקיפיות לעקוב אחר מדדי מניות בהן 

 309סעיף . משתתפות ברווחים של הפניקס מבצעות מעת לעת רכישות ומכירות של מניות החברה

לחוק החברות קובע כי חברה בת או תאגיד אחר בשליטת החברה האם רשאים לרכוש מניות של 

אותו היקף שבו ב, החברה האם או ניירות ערך שניתן להמירם או לממשם במניות החברה האם

ובלבד שהדירקטוריון של החברה הבת או מנהלי התאגיד , החברה האם רשאית לבצע חלוקה

היתה , הרוכש קבעו אם רכישת המניות או ניירות הערך שניתן להמירם או לממשם במניות

לאור העובדה כי , יחד עם זאת .היתה הרכישה בגדר חלוקה מותרת, מתבצעת בידי החברה האם

) ככל שהיא מעשית(והגבלתן , אמורות מתבצעות בכספים המנוהלים עבור אחריםהרכישות ה

הן מבחינה נראה כי , עשויה לפגוע בהתחייבויות חברות תעודות הסל כלפי ציבור המשקיעים

אינה צריכה להיות שקולה לחלוקת דיבידנד וכפופה  רכישת המניותמהותית הן מבחינה פרקטית 

ת הבת אינן מקבלות החלטות בשאלה האם הרכישות הן בגדר חברו, בפועל. למבחני החלוקה

, בודקת החברה לקראת פרסום דוחותיה הכספיים, בצד החשבונאי .חלוקה מותרת של החברה

רכישות פחות מכירות שנעשו בתקופת , כלומר(מה היה היקף הרכישות נטו , רבעוניים או שנתיים

באופן שהמניות מוצגות לפי העלות , ליםומטפלת בהן בהתאם לכללי החשבונאות המקוב) הדוח

הנפקה או ביטול של , מכירה, ורווחים או הפסדים בגין רכישה, המקוזזת מההון של החברה

ליום ו, היקף הרכישות נטו נגרע מהרווחים המיועדים לחלוקה. מניות אוצר נזקפים ישירות להון

 24 - של כ בסכום כולל לחלוקה הופחתו הרווחים המיועדים  2010 -ו 2009 של השנים בדצמבר 31

  .בהתאמה, מיליוני שקלים 19 -כו
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   מידע אחר -חלק שני 
  2מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה 1.5

  : להלן מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה

 2010שנת
 ) ₪במיליוני (

זיקוק ומוצרי
 ב"דלק בארה

ביטוחרכב אנרגיהדלק אירופהדלק ישראל
יננסים ופ

בישראל

ביטוח
 בארה"ב

התאמות אחרים
 למאוחד

מאוחד

הכנסות הכנסות
מחיצוניים

14,0195,13613,130 5563,3639,7171,364693 )3,411(344,567 

הכנסות מתחומי
פעילות אחרים

--- ----- -- 

 44,567)3,411( 5563,3639,7171,364693 14,0195,13613,130סך הכל
סך העלויות
 המיוחסות 

עלויות המהוות
הכנסות של תחום 

פעילות אחר

--- ----- -- 

 443,342)2,620( 2882,8839,0701,299578 13,9574,94712,940עלויות אחרות
 43,342)2,620( 2882,8839,0701,299578 13,9574,94712,940 סך הכל

עלויות קבועות
חסות המיו

 לתחום הפעילות

1,090608566  - -

עלויות משתנות
המיוחסות 

לתחום הפעילות

12,8674,33912,37428852,8836

רווח מפעולות רגילות המיוחס
לבעלים של החברה האם

44146181 21327735963125 )588(819 

החלק ברווח מפעולות רגילות
המיוחס לזכויות שאינן מקנות 

יטהשל

18439 552032882)10( )203(406 

סך הנכסים המיוחסים לתחום
הפעילות

4,0524,6185,529 3,1341,31662,3855,3341,684 3,84491,896 

סך ההתחייבויות המיוחסות
לתחום הפעילות

1,0878322,202 363-56,2723,726142 22,39587,019 

  

                                                      
 .להלן 1.10.2ראו סעיף , 2011ידי החברה בחודש ינואר - אשר נרכש על, לעניין תחום פעילות תחנות שירותי הדרכים בבריטניה 2
  ).עד למועד הפסקת איחודה של דלק רכב( 2010קר התאמות בגין הכנסות תחום הרכב בשנת בעי 3
עלויות שלא יוחסו לתחומי פעילות וכן חלקה של הקבוצה ברווחים התפעוליים של החברות , )עד להפסקת איחודה של דלק רכב נכללו כל העלויות שלה(כולל התאמות בגין העלויות של דלק רכב  4

  .י שנכללו בתוצאות תחום פעילותהכלולות כפ
  .מרבית העלויות הינן עלויות משתנות לפי התפוקה בהפקת הגז והנפט 5
  .לפיכך לא צויינו בנפרד העלויות הקבועות. הרוב המוחלט של העלויות הינן עלויות משתנות הנובעות בעיקר מרכישת כלי רכב וחלקי חילוף 6
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  2009שנת 
 )₪במיליוני (

ק ומוצרי זיקו
 ב"דלק בארה

ביטוח רכבאנרגיהדלק אירופהדלק ישראל
ופיננסים 
 בישראל

ביטוח 
 בארה"ב

 

התאמות אחרים 
 למאוחד

 מאוחד

הכנסות   הכנסות 
 מחיצוניים

10,4134,28610,681 449 4,743 10,6991,668575 )4,811(7 38,703 

הכנסות מתחומי 
 פעילות אחרים

--- -----  -

 38,703 )4,811( 10,6991,668575 4,743 449 10,4134,28610,681סך הכל
סך העלויות 

 המיוחסות 
עלויות המהוות 

הכנסות של 
תחום פעילות 

 אחר

--- ----- - -

 37,553  8)3,909( 10,5841844,28310,2511,591289 4,056 10,224 עלויות אחרות
  37,553 )3,909( 10,5841844,28310,2511,591289 4,056 10,224   סך הכל

עלויות קבועות 
המיוחסות 

 לתחום הפעילות

 1,172496585 --  

עלויות משתנות 
המיוחסות 

 לתחום הפעילות

9,0523,560 9,999 184 9 4,28310 

רווח מפעולות רגילות המיוחס 
 לבעלים של החברה האם

 140 179 93 26526624977271 )647(   
 893 

 

החלק ברווח מפעולות רגילות 
המיוחס לזכויות שאינן מקנות 

 שליטה

49514 -194199-15 )255( 257

סך הנכסים המיוחסים לתחום 
 הפעילות

 4,591 4,4074,156 2,4412,35655,1755,8192,113 3,29884,356 

סך ההתחייבויות המיוחסות 
 לתחום הפעילות

 1,0298331,451 1711,27549,8234,004311 20,87179,768 

                                                      
  .2010מדלק רכב במהלך  22% - סווגו כפעילות מופסקת לאחר מכירת כ בעיקר התאמות בגין הכנסות דלק רכב אשר 7
  .עלויות שלא יוחסו לתחומי פעילות וכן חלקה של הקבוצה ברווחים התפעוליים של  חברות כלולות כפי שנכלל בתוצאת תחום הפעילות, כולל התאמות בגין העלויות של דלק רכב 8
  . הפקת גז ונפטמרבית העלויות הינן משתנות לפי התפוקה ב 9

  .לפיכך לא צויינו בנפרד העלויות הקבועות. הרוב המוחלט של העלויות הינן עלויות משתנות הנובעות בעיקר מרכישת כלי רכב וחלקי חילוף 10
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   -)ח"במיליוני ש( 2008שנת 

  2008שנת 
 )₪במיליוני (

זיקוק 
ומוצרי דלק 

 ב"בארה

דלק 
 ישראל

דלק 
 אירופה

ביטוח רכבאנרגיה
ופיננסים 
 בישראל

ביטוח 
 בארה"ב 

 

התאמות אחרים  ן "נדל
 למאוחד

 מאוחד

הכנסות   הכנסות 
 ונייםמחיצ

17,1185,81314,660 4474,7701,2011,490-741 )4,770(11  41,470 

הכנסות מתחומי 
 פעילות אחרים

---- ----- - -

 41,470)4,770( 4474,7701,2011,490-741 17,1185,81314,660סך הכל
סך העלויות 

 המיוחסות 
עלויות המהוות 

הכנסות של 
תחום פעילות 

 אחר

---- ----- - -

 41,397 12)3,555( 2073,8981,5511,629-615 16,9305,59114,531עלויות אחרות
 41,397)3,555( 2073,8981,5511,629-615 16,9305,59114,531   סך הכל

עלויות קבועות 
המיוחסות 

 לתחום הפעילות

988458599- - 
 

עלויות משתנות 
המיוחסות 

 לתחום הפעילות

 15,9425,13313,932 20713 3,89814 

רווח מפעולות רגילות המיוחס 
 לבעלים של החברה האם

138189123240503)189()139(-111 )846(130 

החלק ברווח מפעולות רגילות 
המיוחס לזכויות שאינן מקנות 

 שליטה

50336- 369)161(--15 )369()57( 

סך הנכסים המיוחסים לתחום 
 הפעילות

3,8013,6223,767 1,8992,00128,8025,30021,0683,127 3,24276,629 

סך ההתחייבויות המיוחסות 
 לתחום הפעילות

3845961,094 22896026,5363,6341,2113,469 34,15472,266 

  .ראו הסברי הדירקטוריון באשר למצב עסקי התאגיד, מידע הכספילפרטים אודות עיקרי ההתפתחויות שחלו בנתוני ה

                                                      
  .2010מדלק רכב במהלך  22% -התאמות בגין הכנסות דלק רכב אשר סווגו כפעילות מופסקת לאחר מכירת כ 11
 .כפי שנכלל בתוצאות תחום הפעילות, וכן חלקה של הקבוצה ברווחים התפעוליים של חברות כלולות, עלויות שלא יוחסו לתחומי פעילות, יות של דלק רכבכולל התאמות בגין העלו 12
  .מרבית העלויות הינן משתנות לפי התפוקה בהפקת הגז והנפט 13
  .לפיכך לא צויינו בנפרד העלויות הקבועות. לי רכב וחלקי חילוףהרוב המוחלט של העלויות הינן עלויות משתנות הנובעות בעיקר מרכישת כ 14
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 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים 1.6

   כללי 1.6.1

מספר רב של תאגידים אשר להם מגוון ב בעלת החזקותהינה חברת החזקות וניהול  החברה

, תשתיות והתפלת מים, תחנות דלקים וחנויות נוחות, האנרגיה ענפיבל "השקעות בישראל ובחו

ידי החברה -מרבית התאגידים האמורים נשלטים על .ועוד, ביוכימיה, רכב, פיננסים וביטוח

  .50%ושיעור ההחזקות בהם עולה על 

הנתונים הכספיים ותוצאות הפעילות של החברה מושפעים מן הנתונים הכספיים ומתוצאות 

. על ידי החברהוכן ממימוש או רכישה של החזקות , הפעילות של החברות המוחזקות על ידה

מדיבידנדים ודמי ניהול המחולקים על ידי , בין היתר, תזרים המזומנים של החברה מושפע

מיכולתה של , מתקבולים הנובעים מפעולות מימוש החזקותיה בהן, חברות מוחזקות שלה

וכן מהשקעות שמבצעת הקבוצה , בשווי החזקותיה, בין היתר, החברה לגייס מימון זר התלויה

  . נדים שהיא מחלקת לבעלי מניותיהומדיביד

 התפתחויות ותנודתיות בשווקים 1.6.2

 העסקיות התוצאות על משמעותיות השפעות להיות עלולות בשווקים ולתנודתיות להתפתחויות

 מצב ,הנכסים מימוש יכולת ,ןנכסיה שווי ,נזילותן על, שלה וחברות מוחזקות החברה של
 ועל ,םדיבידנדי לחלק יכולתן ,שלהן וג האשראידיר ,שלהן הפיננסיות המידה אמות , עסקיהן
 המימון על  תנאי גם כמו הטווח ארוכת ולפעילותן השוטפת לפעילותן מימון לגייס יכולתן

בין היתר מושפעות תוצאות הקבוצה באופן מהותי מהתפתחויות ותנודתיות בשווקים  .שלהן

  :הבאיםהרלבנטיים 

מושפע באופן מהותי מהביקושים ואופן תחום הגז והנפט  –שוק הגז הטבעי בישראל  .1

-כמו. אשר הלקוח המהותי ביותר בו כיום הנו חברת החשמל, התמחור של גז טבעי בישראל

 –בפרט מתחרות עם יבואן הגז ממצרים ו, התחום מושפע מהיצע הגז הטבעי בישראל, כן

EMG .יד על מכאן שגם התפתחויות פוליטיות שהיו לאחרונה במצרים עשויות להשפיע בעת

תחום הגז והנפט צפוי להיות מושפע גם באופן מהותי מהרגולציה . מבנה השוק והתחרות בו

לרבות מדיניות המיסוי אשר עשויה להשפיע מהותית לרעה על פעילות  –החלה על התחום 

ואישור חוק מיסוי רווחי נפט בקריאה  המלצות ועדת ששינסקי וץמיאהקבוצה לאור 

. וכן הרגולציה הקשורה בפיתוח מאגרי תמר ולויתן, 2011שלישית בכנסת בחודש מרץ 

  .להלן 1.11.27 ףלפרטים נוספים ראו סעי

תנודתיות בביקושים  –ב "באירופה ובארה, שוקי הדלקים ומוצרי חנויות הנוחות בישראל .2

ובמחירי מוצרי דלקים באזורי הפעילות של הקבוצה עשויה להשפיע מהותית על תוצאות 

ת כאמור עשויה להיות פועל יוצא של המצב הכלכלי באזורי הפעילות ושל תנודתיו. הפעילות

 .להלן 1.9 -ו 1.8, )ב(1.7.1לפרטים נוספים ראו סעיפים . רגולציה החלה על הפעילות

ב מושפעת מהותית ממרווח הזיקוק של בית "פעילות הזיקוק בארה – ב"בארה הזיקוק שוק .3

המושפע מביקושים והיצעים של מוצרי , US Gulf Coast 5-3-2 Spread -ה, הזיקוק בטיילר

 .להלן )ג(1.7.1ם נוספים ראו סעיף לפרטי .זיקוק

מלבד ההשפעה שיש לשוק ההון בישראל על חברות הקבוצה הנסחרות  –שוק ההון בישראל  .4

יש לתנודתיות של שוק ההון בישראל , לרבות יכולת המימון שלהן, אביב- בבורסה בתל
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פעילות זו מושפעת בין . פעילות הביטוח והפיננסים בישראל השפעה מהותית על תוצאות

ואלו קשורים , גמל וקרנות פנסיה קופות, היתר מדמי הניהול הנגבים בגין פוליסות ביטוח

ההשפעה השלילית שעשויה להיות לתנודות . תשואות המושגות בגין השקעות בשוק ההוןל

 561  - בה רשמה הפסד כולל של כ, 2008בשוק ההון באה לידי ביטוי בתוצאות הפניקס בשנת 

בעוד שהתוצאות החיוביות , לנוכח המשבר העולמי והמקומי בשוקי ההון ,מיליון שקלים

, מיליון שקלים 432 -וכ 435 -בהן רשמה הפניקס רווח כולל של כ, 2010 -ו 2009שהיו בשנים 

לפרטים  .אלהיו בין היתר פועל יוצא של היציאה ממשבר זה בשוק ההון בישר ,בהתאמה

 .להלן 1.12נוספים ראו סעיף 

ק "נסחרים בבורסת הנאסדהלחברה פורטפוליו של השקעות בניירות ערך  -ק"נאסד .5

עשויה להיות , ק"ובעיקר הנאסד, ב"לתנודות של שוקי ההון בארה, לאור האמור. ב"בארה

 . השפעה על שווי ההחזקות האמורות

חום הרכב תרומה מהותית לרווחיות בשנים האחרונות היתה לת –שוק הרכב בישראל  .6

נותר  2010ואף לאחר מימוש חלק מהחזקותיה של הקבוצה בדלק רכב בשנת , הקבוצה

פעילות יבוא הרכב תלויה בין היתר בביקושים לרכבים . התחום מהותי ברמת הקבוצה

לפרטים . וברגולציה החלה על התחום, בהתפתחות התחרות בין יבואני רכב, בישראל

  .להלן 1.14ו סעיף נוספים רא

 שערי חליפין 1.6.3

, יחד עם זאת. מטבע הפעילות של החברה ומטבע ההצגה בו ערוכים דוחותיה הכספיים הינו שקל

רפבליק , דלק קידוחים, USAדלק (ב "מטבע הפעילות של חלק מחברות הקבוצה הינו דולר ארה

. שף הוא פאונדמטבע הפעילות של דלק אירופה הוא אירו ומטבע הפעילות של רוד). IDE-ו

תוצאות הקבוצה והונה העצמי מושפעים באופן מהותי מתנודות בשערי החליפין של , לפיכך

 2010במהלך שנת . מול השקל) וכן של מטבעות נוספים כגון היין והיואן(המטבעות האמורים 

 קרןמסגרת העצמי של החברה ב בהונה בשערי החליפין התבטאה בקיטוןההשפעה של השינויים 

   . ח"מיליוני ש 373 -בסך של כ" התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ"הון 

 רגולציה 1.6.4

החברה וחלק מן החברות המוחזקות על ידה נתונות למגבלות לפי דין או לפי הוראות גופים 

הוראות הנוגעות , כגון הוראות הנוגעות להגבלים עסקיים, רגולטוריים שונים בפעילותן העסקית

הוראות ו, 1קופות גמל וקרנות פנסיה, הוראות הנוגעות לחברות ביטוח, חובת קיום מכרזיםל

יכולת הקבוצה לגייס מימון מושפעת בין , כן- כמו. מחירי מוצרים ושירותיםהנוגעות לפיקוח על 

וכן מרגולציה בקשר עם ) ראו להלן(הוראות ניהול בנקאי תקין היתר מרגולציה בנדון כגון 

עקבות המלצות ועדת ידי הממונה על שוק ההון ב- כגון הרגולציה שאומצה על, בנקאיאשראי חוץ 

, החברה עשויה להיות מושפעת מהתפתחויות בדיני הגבלים עסקיים או באופן יישומם. חודק

                                                      
, )תשובה(למר יצחק שרון ") הממונה: "להלן(ביטוח וחיסכון במשרד האוצר , נתן הממונה על שוק ההון 30.12.2010ביום    1

ההיתר . שלהמ ובחברות בת "הפניקס אחזקות בע –היתר לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה במבטח , בעל השליטה בחברה
וכן מגבלות על מכירה או העברה של גרעיני שליטה , האמור כולל הוראות בדבר שמירת מסגרת ההחזקות בפניקס החזקות

בהפניקס אחזקות ובחברות בת של הפניקס , והנפקה של אמצעי שליטה כהגדרתם בחוק הפיקוח על הביטוח בחברה
ונות לממונה הנוגעות לשינויים ביעורי ההחזקה בפניקס אחזקות הוראות דיווח ש, בין היתר, כן כולל ההיתר. אחזקות

שמירה על גרעיני השליטה בהפניקס , הוראות בדבר החזקה בנאמנות של גרעין השליטה בפניקס אחזקות, ובחברות בת שלה
ההון למעט מקרים המפורטים בהיתר והתחייבות של דלק השקעות להשלמת , אחזקות ובחברות בת שלה נקיים משעבודים

  .הגמל והפנסיה שבשליטת הפניקס אחזקות, העצמי של חברות הביטוח
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וכן עשויה להיות מושפעת מאימוץ , בעיקר בתחומים בהם היא מקיימת פעילות משמעותית

לפרטים . של חברות החזקה בישראל פעילותןה להגביל את הצעות שעלו במהלך השנה האחרונ

  .להלן 1.26.8ראו סעיף 

של " הוראות ניהול בנקאי תקין"החברה וחלק מן החברות המוחזקות על ידה מושפעות מ

מגבלות על היקף ההלוואות שיכול בנק , בין היתר, הכוללות, המפקח על הבנקים בישראל

הגדולים ביותר " קבוצת הלווים"ת הלווים הגדולים וולשש, "לווה בודד"בישראל להעניק ל

עשוי היקף הלוואות , בהתאם לזאת). כהגדרת מונחים אלה בהוראות האמורות(בתאגיד הבנקאי 

על יכולתן של חברות , בנסיבות מסוימות, להשפיע, חברות הקבוצה ובעל השליטה בחברה

  . הקבוצה ללוות סכומים נוספים מבנקים בישראל

כגון (ידה מושפעות גם ממדיניות הממשלה בנושאים שונים -ברות המוחזקות עלהחברה והח

עליה , כמו כן. ומדרישות של רשויות המפקחות על איכות הסביבה, )מדיניות מוניטרית

שינויים מהותיים אחרים בדיני העבודה החלים בישראל , משמעותית בשכר המינימום בישראל

להשפיע על תוצאותיהן הכספיות של החברה ושל החברות או שביתות ואי שקט תעשייתי יכולים 

  . המוחזקות על ידה

   התפתחויות במשק הישראלי 1.6.5

יש להתפתחויות במשק הישראלי השפעה , כיוון שחלק מהותי מעסקי הקבוצה הנו בישראל

הפוליטי , אלו נגזרות בין היתר ממצבה הכלכליהתפתחויות . מהותית על תוצאות הפעילות

אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו , להלן תיאור תמציתי של מגמות. ישראל והביטחוני של

  1.להיות להם השפעה על הקבוצה עשויהכלכלית של הקבוצה שיש להם או 

לעומת  2008אשר הראה עמידות חזקה בפני המשבר הכלכלי של שנת , המשק בישראל - כללי 

המשק הישראלי הציג . 2010ח גם בשנת המשיך לצמו, ב וגוש האירו"כגון ארה, מדינות מפותחות

התאוששות במרבית הענפים במשק , עליה בצריכה הפרטית, צמיחה נאה בתוצר המקומי הגולמי

  .ירידה בשיעור האבטלה וגרעון ממשלתי נמוך מהצפוי, מהשלכות המשבר

כאשר , 2010בתוצר בשנת  4.5%אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על צמיחה של 

 6.1% -במונחים שנתיים ו 5.4%אף הואץ קצב הצמיחה ועמד על  2010חצית השנייה של שנת במ

אף נרשמה עלייה חדה בקצב הצמיחה בעומדה על  2010וברבעון האחרון של שנת  ,ג העסקי"בתמ

בין . נרשמה שחיקה ברמת התוצר לנפש 2009שנת ב ,זאתלעומת  .במונחים שנתיים 7.8%

בצריכה הפרטית נרשם זינוק . ו עליות בהוצאה לצריכה פרטית וציבוריתהגורמים לזינוק החד הי

, כאשר בהשקעה בנכסים קבועים נרשמה עלייה בהשקעה בכבישים ,בצריכת מוצרים ברי קיימא

ענף יצוא היהלומים ה רכיב נוסף שבלט בצמיחה החריגה ברבעון הרביעי הי. מבני ציבור ותשתיות

ס על עליה "השניה מראים האומדנים המוקדמים של הלמ במחצית. 10% -כשצמח בשיעור של 

 4.1%לעומת (בהוצאה לצריכה פרטית  4.5%עליה של , בהוצאה לצריכה ציבורית 6.5%של 

במחצית  11.9%לעומת (בהשקעה בנכסים קבועים  18.8%עליה של , )במחצית הראשונה

וזאת לאחר ) ברות הזנקללא יהלומים וח(ביצוא סחורות ושירותים  3.7%ועליה של ) הראשונה

, אוניות, למעט יבוא בטחוני(יבוא הסחורות והשירותים . במחצית הראשונה 13.3%עליה של 

                                                      
אומדנים מוקדמים לחשבונות : הנתונים בסעיף זה מתבססים בעיקר על פרסומים רשמיים ובהם הפרסומים הבאים   1

ביעי דוח האינפלציה של בנק ישראל לרבעון הר; 31.12.2009, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2009הלאומיים לשנת 
 .בנק ישראל, 2009ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים ספטמבר עד דצמבר ; 2009 של שנת
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ראשונה של במחצית ה 11.2%במחצית השנייה לאחר עליה של  8.6% - עלה ב) מטוסים ויהלומים

  .2010ת שנ

כי בניגוד , ייניםמצ 2010דוחות האינפלציה של בנק ישראל לרבעון השלישי והרביעי של שנת 

י "הגיב המשק הישראלי במהירות על המדיניות המרחיבה שהופעלה ע, למשקים מובילים בעולם

הוא התקרב כבר לרמות הפעילות והשכר  2010כאשר בסוף הרבעון השני של , קובעי המדיניות

של הנובעות בעיקר ב, עליות המחירים, למרות הנתונים החיוביים בעיקרם .ששררו לפני המשבר

עליות במחירי הדיור הביאו לשיעור אינפלציה המצוי בתחום העליון של יעד האינפלציה של בנק 

התחזקות השקל איימה על מעמדו התחרותי של היצואן הישראלי והביאה להתערבות , ישראל

בשוק  ת מחיריםועלו חששות מפני התפתחות בוע, מאסיבית של בנק ישראל בשוק מטבע החוץ

הספקות שעדיין קיימים לגבי מידת , כן- כמו. תנאי ריבית ריאלית שליליתן על רקע "הנדל

ב ומדינות גוש "בעיקר ארה(במדינות מפתח רבות  2008ההתאוששות מהמשבר הכלכלי של שנת 

עלולים להשפיע על הכלכלה , גבוהים םשעדיין מתמודדות עם גירעונות פיסקאליי, )האירו

הצורך בהעלאת ריבית בעולם . היצוא הישראלי בפרט ועל, העולמית ועל המשק הישראלי בכלל

ייצרה רגישות גבוהה לפערי הריבית בין , שבו התנועות המוניטריות ותנועות ההון חופשיות

, דרך הוראות חוק שונות 2010וכך ניסו מעצבי המדיניות לפתור את הבעיות שעלו בשנת , מדינות

הטלת , יחס מימון גבוה ובריבית משתנהייקור הריבית על המשכנתאות עבור לווים ב: כגון

שימת , ייקור מס רכישה לרוכשי דירה שנייה, מגבלות על רוכשים במסגרת קבוצת רכישה

  . מגבלות על השקעות זרים באגרות חוב ועוד

, ח"מיליארד ש 30.2 - הסתכם בכ 2010בשנת ) ללא אשראי(הגרעון הכולל בתקציב הממשלה 

בניכוי שינויי חקיקה והכנסות חד (בהשוואה לאשתקד  7.5%אשר מהווים גידול ריאלי של 

  .עליה בתקבולי המיסים על אף, )פעמיות

 2009הצמיחה המהירה יחסית שנרשמה במשק החל מהמחצית השניה של   –תעסוקה ואבטלה 

מגמה זו . להצטמצמות שיעור האבטלה במשקוהביאה גם להתרחבות התעסוקה במגזר העסקי 

במהלכה שיעור התעסוקה במרבית ענפי המשק חזר לרמתו ערב המשבר  2010שנת בנמשכה גם 

ב ובגוש האירו שהמשיכו להציג שיעורי אבטלה "הכלכלי או עבר אותו זאת בניגוד למצב בארה

  .בהתאמה, 10% -ו 9% -סביב רמות ה

מיליון איש כאשר נתוני  2.9 -עמד מספר משרות שכיר בישראל על כ 2010נכון לחודש אוקטובר 

אוקטובר בהמשך לעליה של -בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט 1.8%גמה הראו על עליה של המ

 שנת שלוהרביעי השלישי  ניםברבעו, בהתאם. 2010יולי  –בחישוב שנתי בחודשים מאי  2.3%

, 2009שיפור מהותי לעומת הרבעון הרביעי של , 6.6% -כ עמד שיעור האבטלה בישראל על 2010

עמד שיעור האבטלה כבר על  2010על אף שברבעון השני של . 7.3%על  אז עמד שיעור האבטלה

לא התפרשו נתוני הרבעונים הבאים לשלילה היות ועדיין מספר המועסקים המשיך לעלות , 6.4%

  .עקב עליה בשיעור ההשתתפות

לעליה בדרישות להעלאת שכר בסקטורים  2010השינוי החיובי בשוק העבודה תרם במהלך שנת 

 - השכר הריאלי הממוצע למשרת שכיר בישראל עלה ב, בהתאם. שק במגזר הציבורישונים במ

בחישוב שנתי  2.6%בהמשך לעליה של  2010אוקטובר  –בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט  1%

הסכמי השכר שנחתמו לאחרונה אפשר ו, להערכת בנק ישראל. 2010יולי  -בחודשים מאי
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הוו גורם נוסף לעלית השכר הריאלי י, 2011במהלך בסקטור הציבורי וכאלו העתידים להיחתם 

   .במשק

דוחף להתחזקות  2003העודף הקיים בחשבון השוטף בישראל מאז שנת , ככלל –שער חליפין 

 2010נתוני מאזן התשלומים בנושא יבוא ההון לישראל הציגו במהלך שנת , במקביל. השקל

אשר הביאו לייסוף שער החליפין , מ ובהפקדות בבנקים מקומיים"עלייה בהשקעות זרות במק

 את פערי הריבית השהרחיב בנק ישראלריבית העלאת לאור הצורך ב. האפקטיבי של השקל

 ביצע בנק ישראל רכישות מטבע חוץ בהיקפים ניכרים ,והפכה את השקל לאטרקטיבי יותר

דש ח של ישראל הגיעה לשיא ח"אשר הביאו לכך שרמת יתרות המט, במטרה להחליש את השקל

במהלך . 2009מיליארד דולר בדצמבר  59מיליארד דולר לעומת  70.9 - עמדה על כ 2010ובדצמבר 

התחזק השקל מול , שקל תנודות רבות כאשר בסיכום שנתי/רשם שער החליפין דולר, 2010שנת 

   .13.3% - ב האירוומול  5.7% - הדולר ב

על תושבי ישראל חובת  2011 בכדי לצמצם את תופעת יבוא ההון הטיל הבנק בינואר, כן-כמו

ח "ועל תושבי חוץ חובת דיווח על פעילותם בנגזרות מט ,ח"דיווח על פעילותם בנגזרות מט

ח "כן הטיל בנק ישראל על התאגידים הבנקאיים חובת נזילות בגין עסקות בנגזרי מט. מ"ומק

שנמחק ברובו  3.5% -תגובת השווקים לידיעה הייתה פיחות מהיר בשקל של כ. מול תושבי חוץ

  .2011במרץ  2.5%-עם ההחלטה להעלות את ריבית בנק ישראל ל

 2010בשנת  2.7%שיעור של (הסתיימה באינפלציה נמוכה משנים קודמות  2010שנת  –אינפלציה 

: אך מקורותיה הצביעו על בעיות עתידיות, )2008בשנת  3.8% -ו 2009בשנת  3.9%לעומת 

הנמדדים במדד (גם לעלייה במחירי שכר הדירה  2010בשנת התייקרות מחירי הדירות שתורגמה 

מחירי הפירות והירקות , לעומתם. נבעה משינוי ביחסי ביקוש והיצע דירות במשק) המחירים

גם אם מדובר באירוע . הושפעו מתנאי מזג האוויר שהביאו לצמצום בהיצע ולעליית המחירים

בכל  2010נרשמו במהלך שנת , בולים שוניםלא ניתן להתעלם מכך שפגעי טבע שפגעו בי, נקודתי

עליות מחירים אלו צפויות להתגלגל . רחבי העולם והביאו לעליה חדה במחירי סחורות חקלאיות

בדומה לעליית מחירי , באשר למחירי התחבורה. לאיטן לעליית מחירי המזון בארץ ובעולם

ט ובהתאם עלו גם מחירי עקב הציפיות להתאוששות כלכלית בעולם עלו מחירי הנפ, הסחורות

  .הבנזין והסולר לאזרחים ולחברות

ניכרה האצה בקצב האינפלציה ומדד המחירים לצרכן עלה , 2010במחצית השניה של שנת 

רבעון ב 3.1%במונחים שנתיים בהמשך לעליה של  5% -בכ 2010 הרבעון הרביעי שלבמהלך 

 2.8%לאחר עליה של  5.5% -ב יברבעון הרביעמדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה . השלישי

ברבעון הרביעי  4.8% - והמדד ללא דיור וללא ירקות ופירות עלה ב בשלושת החודשים הקודמים

 2011ציפיות בנק ישראל לאינפלציה בשנת . בשלושת החודשים הקודמים 1.6% -לאחר שעלה ב

צפויה  2011שנת  האינפלציה במרבית, להערכתוו 3-3.2% - על כ, 2010נכון לסוף שנת , עומדות

  .לעמוד מעל לגבול העליון של יעד האינפלציה אך לחזור לתוך היעד לקראת סוף השנה

החל בנק ישראל בתהליך איטי ולא רציף של העלאת  2009החל מחודש ספטמבר  –ריבית  

 יםחודשבכאשר  2% -עלתה הריבית ל, 2010בסוף שנת . 0.5%הריבית במשק שעמדה בשפל של 

רמת ריבית זו עדיין . 5% .2נוספים לרמה של  5% .0 -היא כבר הועלתה ב 2011 מרץ-פברואר

נתון שיש בו בכדי לייצר עיוותים בהקצאת המקורות במשק , מייצגת רמת ריבית ריאלית שלילית
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לעלות תוסיף ההערכות בשוק ההון הינן שהריבית , 2011בראיה לשנת . בינוני- בטווח הקצר

   .3-3.5%על  2011ותעמוד בסוף שנת 

 התפתחויות בכלכלה העולמית 1.6.6
תוך המשך פערי צמיחה בין  ,המשק העולמי מהמשבר הכלכלי התאוששותנמשכה  2010בשנת 

ב ובאירופה ועליית המדרגה "החולשה היחסית בארה. המדינות המתפתחות למדינות המפותחות

היא צריך , פי הערכות מוקדמות- עלש, ריאבמשבר החוב האירופאי דחו את הריסון המוניט

המשמעות היא שבמדינות אלו נמשכה מדיניות מוניטארית מרחיבה . 2010 - ופעל כבר בלהיות מ

אוסטרליה , הודו, סין, כגון ישראל(בעוד במדינות אחרות שעברו את המשבר בצורה טובה יותר 

תהליך זה בא להתמודד עם סימני האינפלציה ועם . ריאהחל תהליך של ריסון מוניט, )ואחרות

שנגרמו עקב הריבית הריאלית השלילית לצד עליה ברמת החיים ובצריכה , ן"אות בשוק הנדלהג

בשוקי העבודה  משמעותית מגמת התאוששות כה במשקים המפותחים לא הסתמנה עד. הפרטית

 2010ב ובגוש האירו צפויה הצמיחה בשנת "בארה, כן-כמו. ושיעור האבטלה בהם נותר גבוה

הצמיחה במשקים המתעוררים הואצה , לעומתם. בהתאמה, 1.8% -ובכ, 2.8% -להסתכם בכ

  .בהובלת מדינות סין והודו 7.1% -לכ 2010במהלך שנת 

טרם נדרשה לטיפול מעמיק , 2010שהיקף החוב הממשלתי שלה המשיך לעלות גם בשנת , ב"ארה

ת אכזבה בעקבו. .חששות באשר ליכולת שירות החוב המוניציפאלי בההחלו לעלות אם כי , בעניין

השיק הבנק המרכזי , ן והתעסוקה"בעיקר בתחומי הנדל, מסוימת מקצב התאוששות הכלכלה

תכנית הרחבה נוספת לרכישת אגרות חוב  2010ב במהלך הרבעון הרביעי של שנת "בארה

תכנית  לצד, 2011שתימשך אל תוך שנת , )QE2( מיליארד דולר 600ממשלתיות בהיקף של 

  .סת על הפחתות מסיםהמתבס, פיסקאלית מרחיבה

גרמניה היוותה קטר צמיחה בזכות מרכיב יצוא , אשר חווה צמיחה מתונה יחסית, בגוש האירו

סבלו ) PIIGS-מדינות ה( יון וספרד, אירלנד, איטליה, פורטוגלבעוד מדינות אחרות כגון , גבוה

ת אחרות הירתמות גוש האירו ומדינו. מהערכות לקשיים ביכולתן לפרוע את חובן הציבורי

שחלקן השיקו גם רפורמות פנימיות לקיצוץ , מחזור חובות למדינות בקשיים האפשר, מחוצה לו

צעדים , עם זאת. מנת להתמודד עם הכשלים המבניים ששררו בהן במשך שנים-בתקציבים על

משבר החוב עדיין מעיב על המשך , אלו לא הפחיתו את הסיכון בשווקים ונכון למועד זה

  .מדינות אירופה מהמשבר הכלכלי ההתאוששות של

, שלא היו במוקד המשבר הכלכלי, נאלצו קובעי המדיניות במדינות המתפתחות, במקביל

ח בעקבות לחץ "בשוק המט, במישרין ובעקיפין, להתמודד עם ייסוף שער החליפין ולהתערב

אשר , )רותדרום קוריאה ואח, תאילנד, כגון ברזיל(להתחזקות המטבע המקומי של אותן מדינות 

אשר נפגעו , לרוב ממשקים מפותחים, נבע מעלייה בהיקף תנועות ההון הזרות שנכנסו למדינה

הכסף שעבר משווקים עם ריבית . וסבלו משיעורי ריבית נמוכים בשוק המקומי 2008ממשבר 

פגע בתחרותיות היצוא של מדינות אלו ואיים , נמוכה לשווקים החזקים שהחלו בהעלאת הריבית

הכלים בהן השתמשו המדינות השונות לריסון תנועות ההון . שך הצמיחה הגבוהה בהןעל המ

החזרת מס רווחי הון על השקעת זרים באגרות חוב , כללו העלאת מיסוי על תנועות הון פיננסיות

בהתייחסה לסוגיה . ח"ממשלתיות והטלת מגבלות על בנקים בניהול חוזים עתידיים ושוק המט
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כי רצונן של המדיניות השונות בעולם להגביל את  ,)IMF(בע הבינלאומית הזהירה קרן המט, זו

  .התחזקות המטבע המקומי שלהן עלול לפגוע בהתאוששות הכלכלה העולמית

שיעור האינפלציה במדינות המפותחות נשמר על רמה מרוסנת בשל עודפי כושר יצור ורפיון 

בעקבות העלאת  3%ה שנתי של מעל למעט בריטניה בה נרשם שיעור אינפלצי(קי העבודה ובשו

בעוד שבמשקים המתפתחים שררו שיעורי אינפלציה גבוהים , )מ ופיחות המטבע המקומי"המע

אשר הינו רכיב , עקב תהליך הצמיחה המואץ והעלייה במחירי המזון, 2010במהלך שנת 

ברזיל שיעורי האינפלציה בסין וב, כך למשל. לצרכן במדינות אלוים רהמחימשמעותי במדד 

  .בהתאמה, 6% -וכ 4.5% -עמדו על כ 2010במהלך שנת 

קרן המטבע הורידה  ,בעקבות קיצוצים בתקציבי הממשלות של שווקים מפותחים שונים

תחול צמיחה  2011צופה כי בשנת ו, את תחזית הצמיחה העולמית לשנה הבאה אומיתהבינל

. 2009בשנת  0.6%ונסיגה של  2010 - ב 5%לעומת צמיחה בשיעור של  4.4%תוצר העולמי של ב

שנה זו לצמוח בו 2011השווקים המתפתחים צפויים להמשיך לבלוט לטובה גם במהלך שנת 

 שיעור הצמיחה בשווקים, מנגד .2009בשנת  2.6% -ו 2010בשנת  7.1%לעומת  6.5%קצב של ב

ליהנות ב צפויה "כאשר ארה, 2010בשנת  3%לעומת  2.5%צפוי לעמוד על שיעור של  יםהמפותח

  .מצמיחה גבוהה יותר משל גוש האירו

פרצו מהומות נגד השלטון במצרים שגררו גלי התקוממות אזרחית גם  מאזןלאחר תאריך ה

 נרשמה עליה במחירי הנפט אשר, עם תחילת המהומות. במדינות ערב אחרות כגון לוב ותימן

 ,זמנינן בגדר אירוע כי המהומות בלוב אי, התמתנה לתקופה מסוימת ועלתה שוב עם ההערכות

יום בכי , יצוין.ואף לפגוע בהתאוששות הכלכלה העולמית שעלול לפגוע בהיצע הנפט למערב מה

פקדה את יפן רעידת אדמה קשה ובעקבותיה צונאמי שהביאו לפגיעות כבדות  2011במרץ  11

גרעיני ניזוק כור , עקב הצונאמי שפגע בחופי המדינה. ברכוש ובתשתיות של חשמל ומים, בנפש

מידת . בעיר פוקושימה ונוצר חשש כבד מדליפת קרינה רדיואקטיבית והתפתחות אסון גרעיני

אם בכלל , מלהתברר וכן גם ההשלכות שיהיו ההשפעה ארוכת הטווח על כלכלת יפן עדיין רחוקה

יתכנו גם , לאור היותה של יפן מדינה תעשייתית חזקה ויצואנית גדולה. על מדינות סמוכות

  .אשר יושפעו ממהירות ההתאוששות מהאסון ומעלויות השיקום, על הכלכלה העולמית השפעות

לפרטים בדבר סביבה כללית וגורמים חיצוניים המשפיעים באופן ספציפי על תחומי הפעילות של 

   .ראו התיאור בכל אחד מתחומי הפעילות להלן, קבוצת דלק

  

  תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות -חלק שלישי 

  :להלן תיאור עסקי הקבוצה לגבי כל אחד מתחומי פעילותה בנפרד
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  הדלק בארצות הבריתמוצרי תחום הזיקוק ו 1.7

: להלן(  .Delek US Holdings, Incמרוכזת תחת חברת הבת ב"בארהפעילות הזיקוק והדלקים 

 New York - ורשומה למסחר ב 2001התאגדה במדינת דלוואר בשנת  USAדלק "). USAדלק "

Stock Exchange  זיקה הקבוצה למועד הדוח מחבסמוך . 2006מאז הנפקת מניותיה בשנת

 פעילות זיקוק: הפעילות כוללת שלוש פעילויות. USAממניותיה של דלק  73% -בכ) בעקיפין(

 Delekפעילות שיווק המתבצעת תחת ; )"זיקוקדלק "( .Delek Refining, Incהמתבצעת תחת 

Marketing & Supply, Inc. )" ופעילות תחנות דלקים וחנויות נוחות המתבצעת ; )"שיווקדלק

ידי -על 100% -כל החברות האמורות מוחזקות ב). "MAPCO Express, Inc. )"MAPCOת תח

  .USAדלק 

  :להלן תרשים מבנה האחזקות העיקריות של פעילות הקבוצה בארצות הברית

 

 

 

  

  

  

  

  

  

בבורסה בניו  USAהגבוה והנמוך של מניית דלק ) ב"בדולר ארה(להלן פרטים בדבר שער הסגירה 

  : ועד סמוך למועד הדוח 2010 -ו 2009שנים יורק ב

  שער נמוך  שער גבוה  תקופה

  )$ - ב(שער   תאריך  )$ - ב(שער   תאריך  

  5.27  2.1.09  12.41  9.4.09  2009שנת 

  6.06  21.5.10  8.44  10.3.10  2010שנת 

 .ב"ארה דולר 12.73 ההי 16.3.2011ליום נכון  USAשל מניית דלק ) ב"בדולר ארה(שער הסגירה 

  . החל עליה קבוע בדיןמעבר ללוקת דיבידנד חמגבלות  USAאין לדלק 

 מידע כללי על תחום הפעילות  1.7.1

 מבנה הפעילות )א(

  פעילות הזיקוק

בטיילר  חביות נפט ביום 60,000  -בעל כושר ייצור מירבי של כ מחזיקה בית זיקוק USAדלק 

לם שלה מספקים במזרח דלק זיקוק רוכשת את עיקר מוצרי הג .")בית הזיקוק: "להלן( טקסס

מקומיים , ומוכרת את מוצרי הדלקים אותם היא מייצרת למגוון לקוחות, טקסס ובמערבה

אשר , Lion Oil Company ("Lion Oil")ממניות  34.6% - כ USAדלק  מחזיקה ,בנוסף .בעיקרם

  USAדלק 

MAPCO 
Express, Inc. 

)"MAPCO"( 

Delek 
Refining, Inc. 

  )"דלק זיקוק"(

Delek 
Marketing & 
supply, Inc. 

 )"דלק שיווק"(

Delek Finance, 
Inc.  

  )"דלק מימון"(
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 80-כ של ייצור מירבי חברה פרטית המפעילה בית זיקוק בהיקף אהי Lion Oil .2007נרכשו בשנת 

שלושה צינורות להולכת  Lion Oilבנוסף בבעלות . ארקנסו, דוראדו באל, אלף חביות נפט ביום

 אשר באמצעותם משווקת, נפט גולמי ושני מסופים לשיווק דלקים בנאשוויל ובממפיס טנסי

Lion Oil  דלק  לרבות לחברת םשלישיידלקים לצדדיםUSA  תחנות תדלוק  180המפעילה

 .Ergon Incבהסכם עם  USAדלק  ההתקשר 2011במרץ  17ביום . איזורים אלהוחנויות נוחות ב

תמורת תשלום במזומן בך של , Lion Oilנוספים ממניות  53.7% - לרכישת כ) "המוכרים": להלן(

באופן שלאחר הרכישה  , למוכרים Lion Oilהקצאת מניות והסדרת החוב של , מיליון דולר 50

השלמת הרכישה כפופה להתקיימות תנאים . Lion Oilיות ממנ 88.3% - כ USAתחזיק דלק 

ראו , לפרטים נוספים אודות הסכם הרכישה. 2011מתלים והיא צפויה במהלך הרבעון השני של 

אשר פרטיו נכללים בזאת על , )2011-01-085755אסמכתא ' מס( 2011במרץ  21דוח מיידי מיום 

אלא אם כן צוין  .להלן 1.7.14 סעיף   ורא  Lion Oilלפרטים נוספים אודות . דרך ההפניה

  . Lion Oilהגילוי בסעיפים השונים אינו כולל התייחסות לעסקת רכישת , מפורשות בדוח

  מהו זיקוק

לצורך הפיכתם , תהליך שבו מופרדים המרכיבים השונים הנמצאים בנפט גולמי זיקוק נפט הוא

תהליכי : ובהם, תהליך הזיקוק כולל מספר שלבים עיקריים. ב"ולר וכיוצס, למוצרים כגון בנזין

בהם משנים את ההרכב , תהליכי פיצוח; הפרדה בהם הנפט הגולמי מופרד לקבוצות של מוצרים

תהליכי זיכוך שמטרתם ; הכימי של חומרים שהופרדו לקבלת מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה יותר

תהליכי גימור שמטרתם להתאים את ו; בתהליכי ההפרדהטיהור וניקוי המוצרים המתקבלים 

: לדוגמה(המוצרים למפרטים ותקנים על פי הדין או על פי הסכמים עם לקוחות ספציפיים 

יצוין כי שוק הנפט הגולמי ושוק מוצרי הדלקים המזוקקים הם שוקי ). הוספת תוספי דלק

של הסחורות ומסחר שוטף  כלומר שווקים בהם יש סטנדרטיזציה, )commodities(סחורות 

  .בהם

  שיווקפעילות ה

רכישה של מוצרי דלקים , דהיינו, בפעולות שיווק עוסקתהחברה , באופן משלים לפעילות הזיקוק

לשם  .ושיווקם לצרכני קצה באמצעות צנרת להובלת דלקים ומסופי ניפוק דלקים) בנזין וסולר(

הובלה של מוצרי דלקים באמצעות ) 1: (דרכים הבאותמוצרי הדלקים במשווקת  דלק שיווק, כך

מכירות ישירות של ) USA; )2שבבעלות דלק  ומסופי ניפוק הדלקים למשאיות צינורות נפט 7

, אביליין, לו'מוצרי דלקים לצדדים שלישיים באמצעות מסופי המכירות למשאיות בסאן אנג

שנמצאים לאורך  טקסס ובאמצעות טרמינלים אחרים, וביג ספרינגס ,פרוסט, אודסה, אלדו

אספקה של מוצרי דלקים בעסקאות החלפה ) 3(; )להלן ורא( Magellanהצנרת של חברת 

 USAשירותי שיווק לבית הזיקוק של דלק ) 4(; טקסס, לו ואלדו'סאן אנג, בטרמינלים באביליין

 –אספקה של אתנול ל ) 5(; שבטיילר לצורך מכירה סיטונאית ומכירה על פי הסכמי מכירה

MAPCO  חביות  30,000לצורך מהילה עם בנזין וזאת באמצעות מתקן איחסון בנפח של

הסדר עם בית הזיקוק של ) 6(; טנסי, בטרמינל שבבעלות צד שלישי בנשוויל USAשהקימה דלק 

מן המרווח הסיטונאי מעל סף שסוכם עליו בין  50%בטיילר לפיו מקבלת דלק שיווק  USAדלק 

. יליון חביותיכלים לאחסון מוצרי דלק בעלי קיבולת כוללת של כממלדלק שיווק יש גם  .הצדדים

  . להלן א1.7.9 ראו סעיף, יווקשלפרטים על הרכוש של דלק 
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הראשון : כל מוצרי הדלק מסופקים לדלק שיווק באמצעות שני הסכמי אספקה עיקריים

חביות  7,000והשני לאספקה של עד  Noble Petro חביות ביום עם חברת 20,350לאספקה של עד 

 )ב(1.7.12 לפרטים על הסכמי רכישת הדלקים האמורים ראו גם סעיף . Magellanביום עם חברת 

  . להלן

  MAPCO - ב"פעילות מוצרי הדלק וחנויות הנוחות בארה

ל וכן הפעלה ש, כוללת שיווק והפצת מוצרי דלק ושמניםו MAPCOמבוצעת על ידי פעילות זו 

נכון ליום  .)על פי רוב מדובר בשילוב ביניהן באותו מתחם( תחנות תדלוק וחנויות נוחות

תחנות תדלוק וחנויות נוחות בשמונה מדינות בדרום מזרח  MAPCO 412הפעילה  31.12.2010

   .)1)(ג(1.7.9   לפירוט ראו סעיף .ידי צדדים שלישיים-תחנות המופעלות על 57 -עוד כו,  ב"ארה

 MAPCO Express®, MAPCOתחת המותגים מפעילות תחנות התדלוק וחנויות הנוחות 

Mart®, Discount Food MartTM, Fast Food and FuelTM, Delta Express®, East Coast® 

and Favorite Markets® ,ם של כאשר בתחנות הממותגות נמכרים מוצרי דלקים ממותגי

   .BP, ExxonMobil, Conco, Shell Marathon ,החברות 

חנויות  100שידרגה והשביחה מעל , הקימה מחדש MAPCO שנים האחרונות ה שלוש במהלך

הכנסת מוצרי נוחות והקמת ברים ומתכננת , לרבות הכנסת מוצרי פרימיום, במדינות השונות

  .2011ות זאת לחנויות נוספות במהלך להמשיך ולעש

 ביבה כללית והשפעת גורמים חיצונייםס )ב(

, ב"אירועים והתפתחויות במשק הדלק באזורי הפעילות שלה בארה, חשופה למגמות USAדלק 

 :ובכלל זה, על פעילותה ועל פעילות מתחריה, שיש להם השפעה או שעשויה להיות להם השפעה

הנפט הגולמי  - בפרט ב"ארהתנודות במחירי הנפט הגולמי בעולם בכלל ובאזור פעילותה של דלק  )1(

. שדלק זיקוק רוכשת מהווה את עיקר העלויות של מוצרי הדלקים המיוצרים על ידי בית הזיקוק

עלייה במחירי הנפט . ידי מחירי הנפט בשווקים הבינלאומיים- מחיר הנפט הגולמי מוכתב על

בביקושים הגולמי עשויה להוביל לעליה במחירי מוצרי הדלקים דבר אשר עלול לגרום לירידה 

לה בהכרח לגלם את העלייה במחיר הנפט הגולמי אינה יכודלק זיקוק . לנפט ולמוצרי דלקים

ועל  הדבר עשוי להשפיע לרעה על מרווח הזיקוק שלוה ,הבמחיר מוצרי הדלקים המיוצרים על יד

מהיקף  25.8% -וכ 27.3% -רכשה דלק זיקוק כ 2010 - ו 2009בשנים . USAתוצאות דלק 

רוב הנפט הגולמי . בהתאמה, ל הנפט הגולמי מספקים מקומיים במזרח טקססהרכישות ש

היתרה . ולכן יש יתרון עלות ברכישתו, USAהמקומי מובל במשאיות או בצנרת בבעלות דלק 

   .נרכשת מספקים במערב טקסס וממקורות בינלאומיים

 USAידי דלק -על םנרכשים ונמכרי ,מחירי הדלקים המיוצרים – םלבעותנודות במחירי הדלקים  )2(

רמת הביקוש למוצרי ; שינויים במצב הכלכלי העולמי והמקומי ובהםמושפעים מגורמים שונים 

המצב הפוליטי העולמי בכלל ושל האזורים העיקריים המפיקים נפט ; ב ומחוצה לה"דלק בארה

 היקף ;)מערב אפריקה ודרום אמריקה, מדינות ברית המועצות לשעבר, המזרח התיכון( בפרט

הפרעות ; פיתוח ושיווק תחליפי דלקים; ב ובעולם"ההפקה של נפט גולמי ושל תזקיקי נפט בארה

רמת התפוקה של בתי , תנאי מזג האויר, גורמים מקומיים לרבות תנאי השוק; בקווי האספקה

עלייה במחירי הדלקים בעולם גוררת עליה  .זיקוק מתחרים וכן תקנות של הממשל האמריקני
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, עשויה להביא לירידה בביקושים למוצרים אלה, MAPCOם הנמכרים על ידי במחירי המוצרי

לאחר , בהכנסות מדלקים עלייהנרשמה  2010בשנת . מכל מוצר נמכר MAPCOוכן לפגוע ברווחי 

וחזרתו של בית הזיקוק  במחירי הדלקיםהתנודות בין היתר כתוצאה מ ,2009ירידה בשנת 

 -דולר ב 61.93לעומת , דולר 79.50היה  2010 -בית בהמחיר הממוצע לחכאשר , לעבודה מלאה

   .2008-דולר ב 99.73- ו, 2009

כלי רכב (זיקוק מיועדים לענף התחבורה דלק מרבית מוצרי  – האטה כלכליתוי המצב הכלכל )3(

ב עלולה להקטין את הביקושים לטיסות וכן את היקף התנועה "האטה כלכלית בארה). ומטוסים

כהגדרתו (הן את היקף הביקוש למוצרי נפט הן את מרווח הזיקוק ובכך להקטין , בכבישים

להשפיע לרעה על פעילות  הת גם עלולכלכליאטה ה .של בית הזיקוק) להלן )ג(1.7.1 בסעיף 

MAPCO , משבר הכלכלי בארצות הברית גרם לירידה כללית בביקושים למוצרי דלקהואכן 

 .ולמוצרים קמעונאיים בחנויות הנוחות

להוראות  ותזיקוק כפופ ב ובמיוחד דלק"ארה דלק - התפתחויות רגולטוריות, מגבלות חקיקה )4(

, ברמה הפדרלית, הנקבעות על ידי הרשויות המוסמכות בתחום פעילותה, רגולציה ותקינה, חוק

  1.7.18  ראו פירוט בסעיפים. וזאת בעיקר בתחום איכות הסביבה והתקינה, המדינתית והמקומית

  . להלן 1.7.19  -ו

, כגון בנזין וסולר לתחבורה, תקני איכות סביבה מחמירים החלים על מוצרי דלקים -  כושר זיקוק )5(

קנים הקיימים והרחבתם ולפגוע בכושר הזיקוק של עשויים להגביל ניצול מקסימאלי של המת

, תקנים כאמור עשויים לחייב את דלק זיקוק לבצע שדרוגים במתקנים הקיימים. דלק זיקוק

כי בשנים , יצוין. על מנת לאפשר סל מוצרים מתאים לביקושים, ולהוסיף מתקנים חדשים

נה באמצעות ניצול הולך וגובר של הגידול בביקוש נע. האחרונות ניכר גידול בביקוש לתזקיקי נפט

יכולת הזיקוק העולמית והתאמתה לרמת הביקושים ולסטנדרטים ההולכים ומחמירים של 

עליות בביקושים הובילו לתקופות מחזוריות של עלייה , היסטורית. ייצור מוצרי דלקים

ודף זו גרמה לאחר מכן לתקופות של ע. שהביאו להשקעות שאפשרו הגדלת ההיצע, ברווחיות

 . כושר יצור וירידה ברווחיות הענף

 שינויים בהיקף הפעילות וברווחיות )ג(

  פעילות הזיקוק

ועל כן מחירי מוצריה , מוצרי נפט כגון אלה שמייצרת דלק זיקוק נסחרים בשווקים הבינלאומיים

דלק זיקוק להתקשר עם לקוחותיה על פי נוסחת נוהגת , בשל כך. נתונים לתנודות יומיות חריפות

  .ר המשקפת את השתנות מחירי השוקמחי

התוצאות בתעשיית הזיקוק מושפעות ונמדדות באמצעות ההפרש בין מחירי תזקיקי דלקים 

מרווח הזיקוק הינו הפער בין עלות הנפט הגולמי . המכונה מרווח הזיקוק, ומחירי הנפט הגולמי

בין התמורה ממכירת ל, )וההזרמה לבית הזיקוק, אחסון, פריקה, ביטוח, כולל הוצאות הובלה(

  . תמהיל המוצרים המתקבל מזיקוקו

 The US Gulf Coast 5-3-2 Spreadמרווח הזיקוק הרלבנטי לדלק זיקוק הינו המרווח המכונה 

 US Gulf Coastחבית של 3/5 -המודד את ההפרש שבין המחיר ל, ")2-3-5מרווח : "להלן(

Pipeline 87 Octane Conventional Gasoline ,חבית של  2/5 - וUS Gulf Coast Pipeline 
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No. 2 Heating Oil , חבית של נפט גולמי קל כפי שהוא מצוטט בשוק המסחר  5/5ובין מחיר של

  .לאספקה בחודש הבא, )New York Mercantile Excahnge(בניו יורק 

 US -הממוצע באזור ה 2-3-5 מרווח הזיקוק. 2010התנודתיות בשוקי האנרגיה נמשכה בשנת 

Gulf Coast  7.93 -על ממוצע של כ 2010דולר לחבית ובשנת  5.97על ממוצע של  2009עמד בשנת 

עמד בשנת , בתוספת עמלת שיווק בין החברות, מרווח הזיקוק בפועל של דלק זיקוק .דולר לחבית

המחיר הממוצע של נפט גולמי . דולר לחבית 7.57 -על כ 2010דולר לחבית ובשנת  7.07 - על כ 2009

. בהתאמה, דולר לחבית 79.50 -ו 61.93עמד על  2010 - ו 2009 ופה בה פעלה החברה בשניםבתק

דולר  17.4על   5-3-2 עמד ממוצע מרווח הזיקוק, 16.3.2011עד ליום , 2011ברבעון הראשון של 

  . דולר לחבית 92.26והמחיר הממוצע של נפט גולמי עמד על , לחבית

  : מרווח הזיקוק מושפע מכמה משתנים

 . מחירי הנפט הגולמי )1(

 .שינויים בתנאים הכלכליים המקומיים והבינלאומיים )2(

 . היקף הביקוש וההיצע המקומיים והבינלאומיים למוצרי נפט )3(

 . כושר הזיקוק העולמי )4(

 .ביקוש והיצע ספקולטיביים המשפיעים על המחירים בשוק הסחורות )5(

מערב , ט כגון המזרח התיכוןבמיוחד באזורים בהם מופק נפ, שינויים במצב הפוליטי העולמי )6(

  . ודרום אמריקה) לשעבר ברית המועצות(מדינות חבר העמים , אפריקה

חומרי גלם אחרים , רמת הייצור המקומי והזר של נפט גולמי ומוצרי דלקים ורמת הנפט הגולמי )7(

 . ומוצרי נפט המיובאים לארצות הברית

 . הברית-רמות הניצול של בתי זיקוק בארצות )8(

  .םק של מוצרי דלקים תחליפיוח ושיוופית )9(

  .הפסקות או הפרעות באספקה לבית הזיקוק )10(

ורמת הפעילות של בתי הזיקוק , שינויים במזג האויר, כולל תנאי השוק, גורמים מקומיים )11(

  .והצנרת בשוק

 .חקיקה ממשלתית )12(

המושפע מסוגי הנפט הגולמי שבית הזיקוק רוכש וממתקני , סל המוצרים שמייצר בית הזיקוק )13(

מייצר בעיקר  בית הזיקוק של דלק זיקוק. הזיקוקיקוק המשפיעים על טכנולוגיית בית הז

ממוצרי בית הזיקוק היו , בהתאמה 96% - וכ 95% -כ ,2010 -ו 2009ים בשנ": לבנים"מוצרים 

והיתרה מוצרים כבדים ) סולר ודלק סילוני, כגון בנזין, קרי מוצרים שאינם מזוט(מוצרים לבנים 

 . ואחרים

וגורם זה אינו המרכזי בקביעת מרווח , רק הגורם האחרון נתון להשפעת בית הזיקוקהואיל ו

הרי שרווחיות פעילות הזיקוק תלויה יותר בשינויים בשוק העולמי מאשר בהתנהלות , הזיקוק

   .דלק זיקוק

ולבית הזיקוק יש יכולת שולית להשפיע על סל זה באמצעות , מנפט גולמי מזוקק סל מוצרי נפט

, בהעדר יכולת השפעה מהותית על סל המוצרים. חומר הגלם המעובד ותהליכי הייצוראיכות 
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אין משמעות מבחינת בית זיקוק לייחוס רווח , בהתחשב ברמת הביקושים ובמחירי המוצרים

  . גולמי בחתך של מוצר בדיד ובתי זיקוק נבחנים במרווח הזיקוק המתקבל ממכירת סל המוצרים

י יכולתו של בית זיקוק להקטין את כמות המוצרים הכבדים המזוקקת תוך כ, עוד יצוין לעניין זה

מדד : "להלן(  Nelson Complexityנמדדת באמצעות מדד " הלבנים"העלאת כמות המוצרים 

יש לבדוק , בנוסף". לבנים"ככל שהמדד גבוה יותר יכול בית הזיקוק לייצר יותר מוצרים "). נלסון

 9.4 ניקוד בית הזיקוק כיום הוא. ביקוש באזור בו הוא פועלאת התאמת ייצור בית הזיקוק ל

טווח מדד הנלסון של בתי הזיקוק הנמצאים , Oil & Gas Journal -על פי המפורסם ב. במדד נלסון

 . 16.9 - ל 1באזור מפרץ מקסיקו נע בין 

   .להלן 1.7.3  ראו סעיף, ב"ת של דלק ארהיופעילומ ותכנסות ורווחינויים בהלשי

  מבנה התחרות  )ד(

  .להלן 1.7.6   ראו סעיף

 גורמי ההצלחה הקריטיים )ה(

  :מעריכה כי גורמי ההצלחה העיקריים הם ב"ארהדלק 

   דלק זיקוק ושיווק

 .גובה מרווח הזיקוק )1(

  .בחירת תמהיל אופטימלי של סוגי נפט גולמי ואיתור מקורות אספקה )2(

 . ינות הון וזמינות תפעולית של מתקני הזיקוקזמ )3(

מייל  100הינו היחיד ברדיוס של  בטיילרבית הזיקוק  -בית הזיקוק ומסופי הדלקים מיקום  )4(

  . המציע מכלול של תזקיקי דלקים

 .אופטימיזציה של שרשרת האספקה והייצור )5(

  .קוק לתקנים אלהיכולת עמידה בתקני מוצרים ודרישות רגולטוריות משתנות והתאמת בית הזי )6(

ויכולת , אפשרות להשתמש בתשתיות הצנרת הקיימת באזורי הפעילות להובלת מוצרי דלקים )7(

 . להרחיב את השימוש בתשתית צנרת זו

  .בין דלק זיקוק ודלק שיווק הסינרגי )8(

 תחנות התדלוק

  .MAPCOפריסה רחבה של תחנות התדלוק וחנויות הנוחות באזורי פעילותה של  )1(

ביצוע השקעות , המאפשרת רכישה של תחנות תדלוק וחנויות נוחות חדשות איתנות פיננסית )2(

  .בהקמת תחנות חדשות ובשיפוץ תחנות קיימות והרחבתן

  . שילוב חנויות נוחות ומרכזים קמעונאיים במתחמי תחנות התדלוק )3(

 .זכויות קנייניות במקרקעין עליהם בנויות תחנות התדלוק )4(

 .מכירות ובטחון, תמחור, מלאים, מן אמת לצורכי ניהולמערכות מידע יעילות המספקת מידע בז )5(

את מרווח הדלקים  הליהמגד, MAPCOידי -היקף מהילת אתנול בדלקים המשווקים על )6(

  .הקמעוניים

 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם )ו(

ואין לה , מערב טקסס ויבוא, דלק זיקוק רוכשת נפט גולמי ממספר רב של ספקים במזרח טקסס

 קבוצת נובל -  םיעיקריים ספקשני רוכשת מוצרי דלק מ דלק שיווק. זה או אחרתלות בספק 
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 MAPCO - ל .Magellanחברת ו )אשר היתה ספקית בעבר Northvilleאשר הומחו לה זכויות (

ממוצרי  20.4% –ממנה רכשה כ, Motivaהיה  2010שנת ב הםבשהגדול אשר , יש כמה ספקים

  .להלן 1.7.12   ראו סעיףלפירוט  .2009שנת בValero מחברת  21%לעומת , הדלקים

  USAדלק תחליפים ושינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע על פעילות  )ז(

לאור השינויים במחירי הנפט הגולמי בשנים האחרונות ובשל סוגיות הקשורות לאיכות הסביבה 

נות תכניות ארוכות טווח למעבר חלקי לאנרגיה ממשלות בעולם בוח, וגיוון מקורות האנרגיה

נכון למועד הדוח ועד . ודלקים חליפית וחברות שונות בעולם מנסות לפתח תחליפי אנרגיה לנפט

אינה צופה ירידה משמעותית בביקושים  USAדלק , למציאת פתרונות אנרגיה יעילים וזולים

   .בטווח הנראה לעין, באזורי פעילותה עקב תחליפים כאמור

המידע האמור . הינו מידע צופה פני עתיד USAהמידע הכלול בסעיף זה בדבר הערכת דלק 

מבוסס על ידיעות כלליות בדבר קצב הפיתוח האיטי יחסית עד כה במעבר לאנרגיה חליפית כמו 

אם יחולו התפתחויות , בין היתר, המידע עלול שלא להתממש. גם המשך הביקושים לנפט

יושקעו משאבים גדולים יותר למציאת פתרונות , ות אנרגיה חליפייםמהותיות במציאת פתרונ

  . או יתקבלו החלטות ממשלה לגבי חובה או תמריצים לעבור לתחליפי אנרגיה, כאמור

  מחסומי הכניסה והיציאה  )ח(

 :מחסומי הכניסה העיקריים הם

קני והפעלת מת, הקמת, ברכישתהעלויות הכספיות הגבוהות הכרוכות והיקף ההון הדרוש  )1(

 .סטנדרטים הדרושיםב )תחנות תדלוק, צנרת נפט, בתי זיקוק(דלקים 

 .הצורך במקורות אשראי בהיקפים ניכרים למימון רכישות מלאי מוצרי הנפט וחנויות הנוחות )2(

וכן מול מתחרים , תחרות מול חברות הדלק והרשתות הקמעונאיות האחרות בכל תחומי פעילותן )3(

 .יותר נמוכהשעלות פעילותם 

  .לרבות חקיקה ותקינה בנושאי תכנון ובניה ואיכות סביבה, ות רגולטוריות הקיימותמגבל )4(

המצויות במקרים רבים בתפוקה מלאה , הקיבולת המצומצמת של תשתיות הצנרת הקיימות )5(

  . ומקשות על כניסת מתחרים חדשים לתחום הפעילות

  :הם עיקרייםהיציאה ה מימחסו )6(

 .וייעודם השונים שווי המתקנים .א

העשויות להגביל שימושים , המתקנים מצוייםבה איכות סביבה על המקרקעין  השלכות .ב

 .אפשריים אחרים

  .הפעלה ארוכי טווח עם בעלי קרקעות/קיומם של חוזי חכירה .ג

 מוצרים ושירותים 1.7.2

  : המוצרים המשווקים על ידי דלק זיקוק כוללים מוצרי נפט כדלקמן )א(

מכלל , בהתאמה ,56.3% - כו 54.8% -כ 2010 -ו 2009בנזין היווה בשנים  –) גזולין(בנזין   -

 93 -פרימיום(בית הזיקוק מייצר שלושה סוגים שונים של בנזין . מוצרי בית הזיקוק

 10% -בנזין רגיל ו 90%המכילים  E-10מוצרי ו, בנזין למטוסים, )אוקטן 87 -אוקטן ורגיל

  .אתנול
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- כו 36.7% - כ 2010 - ו 2009 בשניםסולר ודלק סילוני היוו  –ודלק סילוני ) דיזל(סולר   -

דלק זיקוק מייצרת סולר ודלק סילוני דלק . מכלל מוצרי בית הזיקוק, בהתאמה ,36.9%

סולר בעל רמת גופרית נמוכה , דלק למטוסי סילון אזרחיים, )JP-8(סילוני לפי תקן צבאי 

)Low Sulfur Diesel ( וסולר בעל רמת גופרית נמוכה מאוד)Ultra Low Sulfur Diesel .( 

  . בית הזיקוק מייצר כמויות קטנות של פרופן פרופלין ובוטן –מוצרים פטרוכימיים   -

, ובהם קוקס, בית הזיקוק מייצר כמויות קטנות של מוצרים נוספים  - מוצרים אחרים   -

slurry oil ,גופרית ותערובות אחרות.   

  .  פן יחסיכי הרווחיות על מוצרים לבנים ודיזל הינה גבוהה יותר באו, יצוין

  : כדלקמן, המוצרים המשווקים על ידי דלק שיווק כוללים מוצרי נפט )ב(

 ,בהתאמה ,44.7% -כו 50.6% -כ 2010 -ו 2009בשנים בנזין לסוגיו היווה  –)  גזולין(בנזין   -

דלק שיווק משווקת שני סוגים שונים של . מכלל המוצרים המשווקים על ידי דלק שיווק

  ).אוקטן 87 -טן ואוק 93 -פרימיום(בנזין 

 ,בהתאמה ,55% -כו 48.9% -כ 2010 -ו 2009בשנים סולר לסוגיו היווה  –) דיזל(סולר   -

 2006החל מספטמבר  דלק שיווק משווקת. מכלל המוצרים המשווקים על ידי דלק שיווק

   )Ultra Low Sulfur Diesel(סולר בעל רמת גופרית נמוכה מאוד 

  :APCOMהמשווקים על ידי  דלקהמוצרי  )ג(

  .משמש כדלק לכלי רכב בעלי מנוע בנזין ומשווק בעיקר בתחנות דלק - לסוגיו בנזין   -

  .הולתעשיימשמש בעיקר לתדלוק כלי רכב בעלי מנוע דיזל וכן לחימום  -סולר   -

   ).בנזין מהול באתנול( E-10מוצרי –נזין מהול באתנול ב  -

  :MAPCOהמשווקים על ידי  מוצרים קמעונאיים )ד(

בעיקר (המוצרים העיקרים הם טבק . ת הנוחות נמכרים מוצרים קמעונאיים שוניםבחנויו

חטיפים , ממתקים, מוצרי מזון לרבות מוצרי מזון מוכן, משקאות קלים, בירות, )סיגריות

בחלק מחנויות הנוחות . MAPCOשל  private labelלרבות מוצרי , ומוצרים רבים נוספים

 MAPCOממכירות  55% -כ .(ATM)ופעלים מכשירי כספומט ומ, תווי כסף, נמכרים טפסי לוטו

   .הן של אלכוהול וטבק

  רותיםיפילוח הכנסות מוצרים וש 1.7.3

בכל אחד , USAשל דלק  מהותיים להלן הסכום ושיעור ההכנסות ממכירת מוצרים או שירותים )א(

 :מענפי פעילותיה

 דלק זיקוק

סך מכירות המוצר 
 דולרבמליוני 

מהכנסות דלק  %
USA 

כנסות מה %
 הקבוצה

  8.2%  26.1%  979.3  בנזין  2010
  5.5%  17.4%  651.6  סולר
  0.4%  1.4%  52.4  אחר

  5.3%  19.6%  521.4  בנזין  2009
  3.4%  12.4%  330.9  סולר
  0.3%  1.1%  29.8  אחר
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 דלק שיווק

סך מכירות המוצר 
 דולרבמליוני 

מהכנסות דלק  %
USA 

מהכנסות  %
 הקבוצה

  1.8%  5.6%  211.3  בנזין  2010
  2.3%  7.3%  272.5  סולר
  0.2%  0.5%  20.6  אחר

  1.8%  6.7%  179.8  בנזין  2009
  1.8%  6.6%  175.8  סולר
  0.2%  0.7%  18.8  אחר

 

MAPCO 

סך מכירות המוצר 
 דולרבמליוני 

מהכנסות דלק  %
USA 

מהכנסות  %
 הקבוצה

 דלקים  2010
MAPCO  

1,208.2  32.2%  
10.1%  

  מוצרים 
  קמעונאיים

384.1  10.2%  
3.2%  

 13.3%  42.4%  1592.3  סך הכל
  

 10.5%  38.8%  1,035.9דלקים   2009
  מוצרים 

 קמעונאיים
385.6  14.5%

3.9% 
  14.4%  53.3%  1421.5  סך הכל

 

בכל  USA דלקמוצרים או שירותיים מהותיים של ת ולהלן הסכום ושיעור הרווח הגולמי ממכיר )ב(

   :2010 – 2009אחד מענפי הפעילותה בשנים 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

 2009שנת 2010שנת   
 % -ב  

מרווחי 
 הקבוצה

 %-ב
מרווחי 

דלק 
USA 

מליוני 
 דולר

 % -ב
מרווחי 
 הקבוצה

 %-ב
מרווחי 

דלק 
USA 

 מליוני
 דולר

 72.5 27%  4.8%  136.4  40% 7.7%  זיקוק
 24.9 9%  1.7%  27.7  8% 1.6%  שיווק

MAPCO 61.5 23%  4.1% 20%69.9 4.0%  דלקים 

  מוצרים 
 6.6% אייםקמעונ

34%  117.2  
7.9%  

43% 119.2 

  (5.5) 2%- 0.4%-  (8.5) 2%- 0.5%-  אחר

 272.6 100% 18.2% 342.7 100% 19.4%  סך הכל
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  לקוחות 1.7.4

 USAדלק  )א(

תלות  USAואין לדלק , USAממכירות דלק  10%- לקוח שמהווה יותר מאין , ככלל

 .בלקוח

  דלק זיקוק )ב(

חברות דלק , בין היתר יםהכולל, לקוחות 100 - כי הדלקים שלה לדלק זיקוק משווקת את מוצר

חברות שירותים ותחבורה , מפעילי תחנות תדלוק, מפיצי דלקים, בתי זיקוק עצמאיים, גדולות

)utility and transportation( ,ההתקשרות עם חברות  .ב"ולממשלת ארה, וקמעונאים עצמאיים

שבו מחיר המכירה של מוצרי הדלקים , י הסכם רכש שנתיעל פ, על פי רוב, הדלק הגדולות נעשית

המכירות ללקוחות . הוא פונקציה של מחירי מוצרי הדלקים הנסחרים באזור מפרץ מקסיקו

ידי דלק זיקוק - האחרים נעשית על פי רוב על בסיס מזדמן על פי מחיר מוצרי הדלקים הנקבע על

של דלק  )ליאקסון מובי( ביותרקוח הגדול להמכירות ל 2010 -ו 2009 בשנים .בשער בית הזיקוק

 לקוחות הגדוליםה 10. בהתאמה, מהמכירות נטו של דלק זיקוק 11.9% - כו 13.9% -זיקוק היוו כ

 .הבהתאמ, 2010 -ו 2009ממכירות זיקוק בשנים  63.8% -וכ 62.2% - היוו כ

  דלק שיווק )ג(

בהם חברות נפט גדולות ו, במערב טקסס בעיקר, לקוחות 100 -כדלק שיווק מוכרת מוצריה ל

חברות , סוכני דלקים, Murphy Oilבתי זיקוק עצמאיים משווקים כגון , Exxon Mobil כגון

 )Susser(לקוח הגדול ביותר להמכירות  2010 -ו 2009 בשנים . מתחום השירותים והתחבורה ועוד

 10 .הבהתאמ, של דלק שיווק נטו יהכירותממ 15.6% -וכ 16.3% -היוו כ של דלק שיווק

, 2010-ו 2009בשנים ממכירות דלק שיווק  57.6% -וכ 59.5% -היוו כ הלקוחות הגדולים 

   .בהתאמה

 MAPCO )ד(

הינה קבוצת הצרכנים הפרטיים הרוכשים ) 95% - כ( MAPCOקבוצת הלקוחות העיקרית של 

 MAPCOבנוסף משווקת . מוצרי דלק או מוצרים קמעונאיים בתחנות התדלוק וחנויות הנוחות

 . תחנות המופעלות על ידי צדדים שלישיים 57 - רי דלק לכ מוצ

  שיווק והפצה 1.7.5

 דלק זיקוק )א(

באמצעות מסוף משאיות , הרוב המכריע של מכירות דלק זיקוק מתבצע ישירות מבית הזיקוק

נתיבים המאפשר הוספת מגוון רחב של  9לתובלת דלקים של בית הזיקוק שהינו מסוף ניפוק בעל 

וספים מיוחדים הנמכרים לחברות הנפט העיקריות הרוכשות דלקים לרבות ת, תוספי דלקים

בית הזיקוק משווק קוקס בעיקר באמצעות קרונות רכבת או . E-10ומוצרי , מבית הזיקוק

את יתרת מוצריה מפיצה דלק זיקוק . לבית הזיקוק חיבור לצינור למכירת פרופן. מיכליות

  ). שבבעלות צד שלישי(באמצעות צינור נפט 

 שיווקדלק  )ב(

, אבילין(במערב טקסס  הדלק שיווק משווקת מוצרי דלק באמצעות שלושה מסופים בבעלות

לו מחוברים אחד לשני וכן לבסיס חיל האויר הסמוך 'מסופי אבילין וסאן אנג). לו'טיילר וסאן אנג
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. צינורות שונים בבעלות דלק שיווק 7באמצעות , Magellanולמערכת צינורות בבעלות חברת 

  . משווקת דלק שיווק מוצרים באמצעות ארבעה מסופים בבעלות צד שלישיבנוסף 

מאחר וכל מוצריה , בטקסס Magellanקיימת תלות בתשתית ההזרמה של חברת  שיווקק ללד

ידי - על) באמצעות עסקאות החלפה בהיקפים לא מהותיים(משווקים ישירות ובעקיפין 

  .מערכת צינורות זו

, מייל 65במערכת אחסון והולכה של נפט במזרח טקסס באורך של דלק שיווק מחזיקה בנוסף גם 

ותחנות השאיבה והטרמינלים שלה , אשר אחראית להובלת נפט גולמי לבית הזיקוק בטיילר

  . ידי דלק שיווק-מופעילים על

 MAPCO )ג(

מבצעים : מקדמת את מוצריה ושירותיה במספר אמצעים MAPCO - שיווק בתחנות התדלוק

כמו כן . מבצעים נקודתיים בתחנות ספציפיות ושימוש במקדמי מכירות ,באזורי הפעילות

MAPCO מבצעת פרסום באמצעי תקשורת שונים.  

 ,MAPCOמתחנות התדלוק שמפעילה   45%-ביחס לכ - ממותגיםהסכמים לרכישת דלקים 

,  Shell, Conoco,Exxon Mobilבהסכמים בלעדיים עם חברות הדלק  MAPCOקשורה 

Marathon ו - BP ההסכמים הינם לתקופות . לרכישת מוצרי דלק ושימוש בשם המסחרי שלהן

בהתבסס על התקשרויות אלה  .והם נמצאים בשלבים שונים של חייהם, שנים 15 -של בין שנה ל

ההסכמים . ל"להנות ממאמצי השיווק וכוח המותגים של חברות הדלק הנ MAPCOיכולה 

כיוון שניתן להסב את . שרויות לרכישת התחנותלרכישת דלקים ממותגים נחתמו במסגרת ההתק

. סיומם לא צפוי להשפיע מהותית על פעילותה, MAPCOהתחנות כך שיפעלו תחת שמה של 

  .אין תלות בספק מסוים MAPCO - ל, להערכתה

 תחנות התדלוק וחנויות הנוחות תחת מותגיםמפעילה  MAPCO -מוצרי חנויות הנוחות  מותגי

שידרגה , הקימה מחדש MAPCO 2010 - 2007במהלך השנים . 1.7.10  כמתואר בסעיף, יםשונ

. ®MAPCO Martחנויות מתחת המותג  75 - כולל כ, חנויות במדינות השונות 100והשביחה מעל 

תחת רשתות מקומות  36כולל , מסעדות של אוכל מהיר MAPCO 58הפעילה  12.31.10נכון ליום 

 Blimpie® .MAPCO -ו ,®Quiznos®, Subway®, Krispy Krunch Chickenכולל , ממותגים

  . 2011 שנתב להגדיל את מכירות המזון המהירתכוונת מ

  תחרות 1.7.6

 פעילות הזיקוק ושיווק )א(

ענף הזיקוק ושיווק הדלקים הוא תחום תחרותי מאוד והוא כולל חברות דלק לאומיות 

זיקוק ושיווק , הפקה, לרבות חיפושי נפט, בתחומים שונים הקשורים לנפטובינלאומיות הפעילות 

המתחרים העיקריים של דלק זיקוק הם בתי הזיקוק . מוצרי דלקים והפעלת חנויות נוחות

וכן , מפעילי מסופים לאספקת דלקים במזרח טקסס, ב"במדינת טקסס שבארה הממוקמים

  . הבשרבפורט לואיזיאנ Calumet Lubricantsחברת 

מתחריה של דלק שיווק הם בעיקר בעלי מסופים עצמאיים אחרים וחברות הדלק האחרות 

מחיר ומגוון , התחרות מתבטאת בעיקר במיקום. הפעילות באזורי פעילותה במערב טקסס

עלויות הובלת המוצרים ממסופי הדלק אל הלקוח הסופי . המוצרים והשירותים הנמכרים
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שרכישה ממסופי הדלקים של דלק , ל שוק רוכשי הדלקיםמגבילות את גודלו הגיאוגרפי ש

שני השווקים העיקריים של פעילות שיווק הדלקים נמצאים במערב . שיווק כלכלית עבורם

באיזור אבילין קיימת תחרות ישירה מצידו של בית . לו'באזור אבילין וסאן אנג, טקסס

לו אין 'אזור סאן אנגב. זיקוק אחר המשווק מוצרי דלקים באמצעות מסוף דלקים אחר

  . מייל מהמסוף 90 - מתחרה למסוף הדלקים של דלק זיקוק אלא במרחק של כ

התחרות בין דלק זיקוק ודלק שיווק ובין מתחריה מושפעת מהמחיר המשולם עבור מוצרים 

תמהיל המוצרים המיוצרים על ידי בית , יעילות בית הזיקוק, מרווחי הייצור, גולמיים

חלק מהמתחרים של דלק זיקוק מפעילים בתי זיקוק גדולים . ובלה והפצהועלויות ה, הזיקוק

ומורכבים משלה ובאזורים גיאוגרפיים שונים ולכן עלויות הייצור לחבית שלהם יכולות 

חלק מהמתחרים של דלק זיקוק ודלק שיווק הם תאגידים גדולים , כן-כמו. להיות נמוכות יותר

באופן המאפשר להם לזקק נפט גולמי , ש והפקה של נפטוחלקם עוסקים גם בחיפו, ובינלאומיים

דלק זיקוק ודלק שיווק מתחרות גם עם תעשיות אנרגיה . שבבעלותם ולהנות מיתרון לגודל

חלקן של . המספקות אמצעי אנרגיה אלטרנטיביים לדלקים) שמש ומים, אנרגיות רוח(אחרות 

לק זיקוק מתמודדת עם התחרות ד. דלק זיקוק ודלק שיווק במכירת דלקים בטקסס הנו זניח

קרבה גיאוגרפית לחלק מרוכשי הדלקים המאפשרת (באזור הפעילות שלה באמצעות מיקום 

בחירת תמהיל מוצרים בהתאם לביקושים , )הוזלה של עלויות ההובלה ומחירים תחרותיים

דלק שיווק מתמודדת עם התחרות באזור הפעילות שלה . והתייעלות של בית הזיקוק

צמצום עלויות ובחירת תמהיל , )קרבה גיאוגרפית לחלק מרוכשי הדלקים(מיקום  באמצעות

  .מוצרים בהתאם לביקושים

שוק הנפט הגולמי ושוק מוצרי הדלקים המזוקקים הם שווקי סחורות , כאמור

)commodities( ,ועל כן הגורמים , קרי שווקים שיש בהם סטנדרטיזציה ומסחר שוטף

דו התחרותי של בית הזיקוק ושל מסופי הדלקים הנם העיקריים המשפיעים על מעמ

  :כדלקמן

ונגישותו ללקוחות ) המרוחק יחסית מבתי זיקוק או טרמינלים אחרים(מיקום בית הזיקוק  )1(

   .מקומיים מעניקים לו יתרון ביחס ללקוחות המצויים באזור פעילותה

  . מיקום מסופי הדלקים ונגישותם ללקוחות מקומיים )2(

  .  ית הזיקוקהיקף התפוקה של ב )3(

הסטנדרטים , מעקב מתמיד אחר איכות המוצרים ושיפור איכות המוצרים כך שיעמדו בתקנים )4(

  . והמפרטים הנדרשים הן על פי הדין והן על פי דרישות הלקוחות

 . בחירת תמהיל אופטימלי של סוגי נפט גולמי ואיתור מקורות אספקה שלו )5(

 MAPCOפעילות  )ב(

ש החברות בעלות מספר תחנות התדלוק הגדול ביותר היא אחת מחמ MAPCOלמיטב ידיעת 

החברות הגדולות . ובצפון אלבאמה) שבמדינת טנסי(טנוגה וממפיס 'צ, באזורי פעילותה בנאשוויל

שתי החברות הגדולות האחרות בממפיס . KROGER-ו Daily's ,EXXONהאחרות בנאשוויל הן 

הגדולות האחרות בצפון אלבאמה הן שתי החברות . EXXON Tigermarkets - ו Couche Tardהן 

Murphy Oil ו- Pantry .יה היא 'ורג'החברה הגדולה האחרת במזרח טנסי וצפון גPantry .  
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, רשתות עצמאיות של חנויות נוחות, חברות הדלק הגדולותובעיקר , מתחרים רבים MAPCO-ל

אשר , מארט-וול רשתות מזון מהיר וכן חברות ההיפרמרקטים הגדולות כדוגמת, חנויות פארמה

ואשר פועלות אף הן בתחום שיווק מוצרי דלק , MAPCOנתח השוק שלהן גדול יחסית לזה של 

להמשיך  MAPCOובכוונת , פועלות תחת מספר מותגים MAPCOחנויות הנוחות של . ושמנים

משווקת את  MAPCO Mart. .MAPCOלמתג חלק מחנויותיה בשנים הקרובות תחת המותג 

, באמצעות חברת בת אחרת, כמו כן. מזדמנים הפוקדים את תחנות התדלוק מוצריה ללקוחות

- אין ל .בהיקף לא מהותי, שירות תדלוק באמצעות כרטיסי אשראי MAPCOמפעילה דלק 

MAPCO נתונים מדויקים באשר לנתחי השוק שלה ושל מתחרותיה .  

מית של תחנות התחרות בפעילות תחנות התדלוק וחנויות הנוחות היא בעיקרה תחרות מקו

על פי , תחרות זו באה לידי ביטוי. תדלוק וחנויות נוחות ביחס לעסקים המתחרים שבסביבתה

שירות , מגוון המוצרים והשירותים המוצעים, מחיר, גישה נוחה, בתחרות על מיקום, רוב

  . בטיחות ואספקה סדירה, ניקיון, מראה החנות, דלקים ממותגים, ללקוחות

להתמודד עם התחרות והגורמים המשפיעים על  MAPCOהעיקריות של להלן פירוט הדרכים 

 : מעמדה התחרותי

הריכוז הגבוה . פעילות ואזורים סמוכיםההרחבת פריסת תחנות התדלוק וחנויות הנוחות באזורי 

, באזורי פעילותה מאפשר לה להיות גורם משפיע בשוק המקומי MAPCOשל תחנות התדלוק של 

 . ם ויעיל יחסיתוכן להפעיל מטה מצומצ

מציעה בנוסף מזון  MAPCO. המזוהות בשוקבהתאם למגמות , טיבםומגוון המוצרים  הרחבת )1(

וכיום , )השייך לה( Subway, Quizno ,GrilleMarxכגון , יםמוכן בחנויות הנוחות שלה תחת מותג

   .חנויות מציעות שירות זה 58 -כ

השימוש במערכות . מיחשוב ובתוכנות ניהוללרבות השקעות ב, גיית מידעובשיפור טכנול השקעות )2(

הכולל תמחור נכון של , המלאי והביטחון נועד להשיג ניהול יעיל, מידע לניהול מערכות האספקה

ושמירה על היקפי מלאי , זיהוי ביקושים, המוצרים על בסיס יומי בהתחשב בנתוניה של כל תחנה

 .נאותים

, מרכזיים יחסית של אזורי פעילותה ממוקמות במקומות MAPCOרוב תחנות התדלוק של  )3(

  .והדבר מגביר נגישות התחנות ללקוחות

  עונתיות 1.7.7

וזאת בשל גידול , הביקוש למוצרי בנזין בדרך כלל גבוה יותר בחודשי הקיץ מאשר בחודשי החורף

. אולם הביקוש למוצרי סולר לסוגיו גבוה יותר בחורף, עונתי בתנועת כלי רכב בחודשי הקיץ

רית מרווח הזיקוק ברבעון הראשון והרביעי של השני של השנה בדרך כלל נמוך היסטו, בנוסף

בדרך  ב"ארהכתוצאה מכך התוצאות התפעוליות של דלק . מהמרווח ברבעונים השני והשלישי

להלן טבלה המפרטת את ממוצע מרווח הזיקוק . כלל נמוכות יותר ברבעונים הראשון והרביעי

  : לפי רבעונים, יםבאזור מפרץ מקסיקו בדולר 5:3:2
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 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  

2010  6.62 9.54 7.45 8.09 

2009  9.14 7.78 6.38 4.50 

   

  כושר ייצור 1.7.8

וזאת בתלות , חביות ליום 60,000-כושר הייצור המירבי של בית הזיקוק בזמן פעילות הינו כ )א(

מליוני חביות  19.8 -ק זיקוק כזיקקה דל 2010בשנת . בחומר הגלם המעובד וכמות הגופרית שבו

זיקקה  2009בשנת . יום 365חביות ביום על פני  54,286 -ממוצע של כ, נפט וחומרי גלם אחרים

חביות ביום על  53,802 -ממוצע של כ, מליוני חביות נפט וחומרי גלם אחרים 12.3 -דלק זיקוק כ

 2010 – 2009ת הזיקוק בשנים להלן טבלה המפרטת את המוצרים שהופקו על ידי בי. יום 228פני 

  *: ואת התפוקה היומית הממוצעת של חביות בכל שנה) במליוני חביות(

   2009  2010 

תפוקה   *כמות 
 ליום**

תפוקה  *כמות
 **ליום

 30,019 6.528,70711 בנזין
 19,669 4.419,2067.2סולר לסוגיו

 3,635 14,4141.3  אחר
 53,323 11.952,32719.5 כ "סה

  

, 2010 - ו 2009בשנים  מהכמות המזוקקת 1.8% - וכ 2.8% - הכמות המופקת קטנה בשיעור ממוצע של כ  * 
   .בהתאמה

  . בהתאמה, 2010 - ו 2009הימים בהם בית הזיקוק היה פעיל במהלך  365 -ו 228 המידע מחושב על בסיס    **
  

, בהתאמה, יות של תזקיקי נפטמליוני חב 5.2 -וכ 4.9 - מכרה דלק שיווק כ 2010 -ו 2009בשנים  )ב(

 : על פי החלוקה הבאה, בהתאמה, חביות ביום 14,354 - חביות ביום ו 13,378שהינו ממוצע של 

 20092010 

תפוקה כמות 
 ליום

תפוקה  כמות
 ליום

 -כ בנזין
2.5 

 -כ6,777
2.3 

6,419 

 -כסולר לסוגיו 
2.4 

 -כ 6,552
2.9 

7,888 

 47 -  49  -  אחרים
 -כ כ"סה

4.9 
 -כ13,378

5.2 
14,354 

  

למעט מקרים בהם , ידי דלק זיקוק-יובהר כי דלק שיווק אינה מוכרת דלקים שהופקו על

  . ביכולתה לשווק את הדלקים בטרמינלים בהם אינה פועלת באופן סדיר

  שיפורלפרויקטים : ההשקעות בפעילות הזיקוק נחלקות לשלושה סוגים עיקריים - השקעות )ג(

)discretionary projects(,   עבודות תחזוקה שוטפות)maintenance and turnaround ( כמפורט

 1.7.18 כמפורט בסעיף  )איכות סביבה בנושאבעיקר ( רגוליוטורית והשקעות , להלן 1.7.9 בסעיף 

, מיתוג מחדש(נחלקות להשקעות תחזוקה ושיפורים שונים  MAPCOות בפעילות ההשקע .להלן
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החברה להגדיל אולם בכוונת , יםמהותי םבסכומים שאינשעד כה היו  )'וכו, הגדלת שטחים

 בשנים )במליוני דולר( להלן פירוט השקעות. )ראו להלן( בשנים הקרובות את היקף ההשקעות

   :)ולל שיקום היחידות שנפגעו בפיצוץ בית הזיקוקכ(  2011וצפי לשנת  2010 – 2009

  2011 –צפי ל  2010 2009   הוצאות הון

  25.1 42.3 155.1  דלק זיקוק

  0  0  0.5  דלק שיווק

MAPCO 14.3  14.4  49.2  

  0  0.1  0 אחר

  74.3  56.8  170  סך הכל

  

. 2009במאי  18גרם להפסקת ייצור שנמשכה עד  2008הפיצוץ בבית הזיקוק ברבעון האחרון של 

קודמו מספר פרויקטים שבמסגרתם בוצע שדרוג של , במהלך תקופת סגירת בית הזיקוק

ואשר צפויים להגדיל את יכולת העיבוד של נפט חמוץ יותר וזול , מתקנים שונים במתקן הזיקוק

. USAפרויקטים אלה צפויים להקטין את עלות הנפט המעובד על ידי דלק . יותר בבית הזיקוק

ויתרת הפרויקטים צפויה  2009מפרויקטים אלו הסתיימו בחלק הראשון של שנת חלקים 

   .2014הרבעון הראשון של להסתיים עד 

  .להלן )ו(1.7.18 לפירוט בדבר השקעות צפויות הקשורות באיכות סביבה ראו סעיף 

ומתוכננות לגדול , מיליון דולר 14.4 -על כ 2010ההשקעות בפעילות חנויות הנוחות עמדו בשנת 

מיליון דולר הנם בגין  5.9 -כ, מתוך ההשקעות המתוכננות. 2010מיליון דולר בשנת  49.2 -לכ

, הנם בגין מיתוג 15.1 -כ, או שיפור רווחיות חנויות/מיליון דולר הנם בגין גידול  11.8 -כ, תחזוקה

מידע זה בדבר עלויות ההשקעה  .קרקעותרכישת מיליון דולר הנם בגין בנייה או  16.4 -וכ

והוא עשוי , המבוסס על תכניות החברה לשנה הקרובה, הינו מידע צופה פני עתידהצפויות 

עיכובים רגולטוריים בקבלת היתרים , להשתנות במידה ויחולו שינויים בתכנית ההשקעה

  .וכיוצא באלו, ואישורים נדרשים

  רכוש קבוע ומתקנים 1.7.9

  רכוש דלק זיקוק )א(

 - ני דלק זיקוק בטיילר טקסס ממוקמים על קרקע בבעלות דלק זיקוק בשטח רציף של כמתק

, פצחנים, מתקני דלק זיקוק כוללים יחידות זיקוק. ר בנויים"קמ 405 -מהם כ, ר"קמ 2.428

, מיכלי אחסון, מבנים(מתקני תשתית , מתקן לטיפול בגופרית, )קוקר(יחידות ייצור נוספות 

מסופים לקליטת  4בבעלות דלק זיקוק  ,בנוסף). לרבות מיכליות(ירותים ומתקני ש) 'צנרת וכד

   . נפט גולמי ותחנות שאיבה

המבוצעות בממוצע אחת לשלוש , דלק זיקוק נוהגת לבצע עבודות תחזוקה שוטפות בבית הזיקוק

החלוקה לשני שלבים נועדה לאפשר לבית הזיקוק לפעול . או חמש שנים ומורכבות משני שלבים

סיימה במקביל דלק  2009 שנת ב. ן חלקי ולמנוע השבתתו לתקופה של למעלה מחודש ימיםבאופ

. מליון דולר 52.5 - כבעלות כוללת של  turnaroundזיקוק את עבודות התחזוקה הרב שנתיות 

תקופת ביצוע עבודות התחזוקה של כל   .מיליון דולר 6 - כ והי 2010לשנת  turnaroundעלויות 

להלן פירוט השקעות . ובית הזיקוק עובד בה בתפוקה מופחתת, שה שבועותשלב נמשכת כשלו
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הכוללת  Turnaround –כולל עבודות לפי תכנית רב שנתית (בית הזיקוק בתחזוקה השוטפת 

  ): במיליוני דולר( 2011 -וצפי ל 2010, 2009בשנים ) השקעה שוטפת במתקני ובציוד בית הזיקוק

2011  2010  2009

6.4  6  52.5

  

, שכתוצאה ממנו פרצה שריפה במקום, אירע פיצוץ בבית הזיקוק בטיילר 2008בנובמבר  20ביום 

הסיבות לאירוע נבדקות במקביל על ידי מספר גורמים לרבות . שני עובדים נהרגו ואחרים נפצעו

 המחלקה לבטיחות ותברואה במקומות העבודה, USAחקירה פנימית הנערכת על ידי דלק 

)OSHA( , האמריקנית לבדיקת סיכוני בטיחות כימיקלייםהועדה )CSB(  והסוכנות האמריקנית

סיימה המחלקה לבטיחות ותברואה במקומות העבודה את  2009במאי . )EPA( להגנת הסביבה

 USAדלק . דולרמיליון  0.2 -בב "דלק ארה את בה המליץ לקנוסבדיקתה ופרסמה הודעה 

מספר , בנוסף. וצאה תהיה השפעה מהותית על עסקיהמערערת על הודעה זו ואינה מאמינה כי לת

החלו בהליכים  2008צדדים פרטיים הטוענים שהושפעו לרעה מהפיצוץ בבית הזיקוק בשנת 

אינה יכולה לחזות בודאות את התוצאה הסופית של  USAאף שדלק . USAמשפטיים נגד דלק 

שריים או פעולות אכיפה לרבות קנסות אפ, בדיקות וטענות אחרות כלפיה, הליכים משפטיים

. הרי שלהערכתה ההליכים הנוכחיים אינם צפויים להשפיע לרעה על מצבה העסקי, אחרות

 USAהמבוסס בין היתר על הערכות והנחות דלק , הינה מידע צופה פני עתידהאמורה ההערכה 

היקף הנזקים שנגרמו לעובדים ולצדדים , באשר לסמכויות האכיפה של רשויות רלבנטיות

המידע האמור עשוי שלא . ודיני העבודה המחייבים פיצוי לעובדים מאת המדינה, ישייםשל

עובדים או צדדים שלישיים שנגרמו להם נזקים יפעלו באופן , ורשויות האכיפהלהתממש במידה 

של ההליכים המשפטיים הקיימים שתוצאתם או , חדשיםויפתחו בהליכים משפטיים , שונה

  . התהיה שונה מההערכה האמור

היה ויש גם  לבית הזיקוק .במתכונת רגילה 2009הפעילות בבית הזיקוק התחדשה בחודש מאי 

כיסוי ביטוחי בסכום כולל של מיליארד דולר הכולל נזקי ביטוח רכוש ואובדן  נכון למועד הדוח

 USAאת רוב עלויות הבנייה מחדש של היחידות שניזוקו וכן לשפות את דלק  שכיסה, רווחים

בקשר עם נזקי (כלל השתתפות עצמית של דלק זיקוק  לאהכיסוי הביטוחי . בדן רווחיםבגין או

נכון  .הימים שאחרי האירוע הביטוחי 45מיליון דולר ואובדן רווחים בגין  5 -בסך של כ) רכוש

על פני  ליון דולרימ 141.4הכירה בהכנסות מתקבולי ביטוח של  USAדלק  2010 בדצמבר 31ליום 

לא צפויים להתקבל  ,2010קבלת התשלומים ברבעון השני של  לאחר. אחרונותשלוש השנים ה

  .תשלומים נוספיםעוד 

  )במיליוני דולרים(סך כל ההכנסות מתקבולי ביטוח 

  סך הכל  2010  2009  2008  סך הכל

  56.1  4.2  51.9  - נזקי רכוש

אובדן 
  רווחים

8.4  64.1  12.8  85.3  

  141.1  17  116  8.4  סך הכל

 

  ק שיווקרכוש דל )ב(
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מספר נכסים עבור מערך השיווק ובית הזיקוק מחברות מקבוצת  USAרכשה דלק  2006 בשנת

PRIDE-L.P הנכסים שנרכשו כוללים שני . טקסס, וחברות קשורות שלה שבסיסן באבילין

צינורות להולכת  7, טקסס, לו'אנג- הממוקמים באבילין ובסאן, מסופים לשיווק מוצרי דלק

ומיכלים לאחסון מוצרי דלק בעלי קיבולת כוללת של כמיליון , מייל 114 -כמוצרי דלק שאורכם 

כגון , כן כוללים הנכסים שנרכשו מתקני זיקוק שונים הממוקמים בסמוך למסוף אבילין. חביות

 - לדלק זיקוק אופציה ל, בנוסף. טמוספרי ומתקן בואקום לזיקוק נפט גולמי וציוד נוסףמתקן א

כישת השטח עליו ממוקמים מתקני הזיקוק של אבילין בתמורה לא לר ,2006משנת  ,שנים 10

 מייל בתוספת מתקני 65רכשה דלק שיווק מדלק זיקוק צינורות נפט באורך  2009בשנת . מהותית

  .מיליון דולר 29.7 -אחסון נפט בסמוך לבית הזיקוק בתמורה ל

  MAPCOרכוש  )ג(

 והיא, בבעלותה וחנויות נוחות תחנות תדלוק 235יש  MAPCO - ל, 31.12.2010יום נכון ל )1(

אופציות  שנים בתוספת 25רובם בחוזים ארוכי טווח של עד , נכסים נוספים 177משכירה /חוכרת

תחנות תדלוק  14 -תחנות תדלוק וחנויות הנוחות בעצמה וכ 412החברה מפעילה  .להארכה

   .וחנויות הנוחות מוחכרות על ידה לצדדים שלישיים

   :31.12.2010בתחנות התדלוק נכון ליום  MAPCOזכויות הקניין של להלן טבלה המרכזת את 

מספר תחנות 
שיתרת תקופת 

השכירות בהן 
 3עולה על 
 **שנים

מספר תחנות 
שיתרת תקופת 

השכירות בהן 
 3-קטנה מ
 **שנים

מספר 
תחנות 

בחכירה 
או 

 שכירות

מספר 
תחנות 
 בבעלות

התחנות ' מס
המופעלות על 

ידי צדדים 
 *שלישיים

 מספר
התחנות 

המופעלות על 
ידי 

MAPCO 

 מדינה

 טנסי 221  16 126 100 61 39

 אלבמה 88 37 59 35 16 19

 ניה'וירגי 9 -- 1 8 3 5

 ארקנסו  11 --  8 3 2 1

 קנטאקי 3 -- 1 2 1 1

 לואיזיאנה 1 -- 2 -- -- 1

 מיסיסיפי 2 -- -- 1 -- --

 יה'ורג'ג 77 4 44 36 27 9

 כ"סה 412 57 241 185 110 75

  .MAPCOתחנות שאינן בבעלות או בשכירות של  43 כולל* 
   .31.12.2010נכון ליום , חכירה/כולל אופציות להארכת תקופת השכירות** 

  

דמי ביטוח והוצאות הפעלה של , תשלם מסי מקרקעין  MAPCOברוב הסכמי החכירה נקבע כי

מעריכה כי   MAPCO,יםשכירות המסתיימים תוך שלוש שנ/באשר להסכמי החכירה. התחנות

הסכמי  .אם תבקש לעשות כן, מ להארכת ההסכמים להפעלתם בתנאים מקובלים"תוכל לנהל מו

אחראית על בניית התחנה והתקנת ציוד  MAPCOובמרביתם , החכירה נחלקים לשני סוגים

, את המקרקעין MAPCOבמסגרת הסכמים אלה שוכרת . אשר נמצא בבעלותה, התדלוק

בחלק מהסכמי השכירות . בקשר לתביעות איכות סביבה הקשורות לפעילותה ונושאת באחריות

. להסרת ציוד התדלוק התת קרקעי בתום תקופת השכירות MAPCOאחראית , מסוג זה

. את המקרקעין ובנוסף גם את ציוד התדלוק ומבנים קיימים MAPCOבמקרים אחרים שוכרת 
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מוטלת  MAPCOשר לפעילותה של גם בהסכמים אלה האחריות לתביעות איכות סביבה בק

זכות קנין בה  MAPCO -ל אשר בהיבט ההפעלה כאשר מדובר במפעיל חיצוני של תחנה. עליה

המפעיל החיצוני משלם לה שכירות או שהוא מתחלק עימה במרווח , )שכירות/בעלות או חכירה(

ות קניין אין זכ MAPCO -כאשר מדובר במפעיל חיצוני של תחנה של. שנוצר ממכירת הדלקים

ידי - ההכנסות מתחנות המופעלות על. מספקת למפעילים אלה מוצרי דלקים בלבד MAPCO, בה

  .MAPCOממכירות  4.7% -צדדים שלישיים עמדו על כ

צי משאיות ומיכליות הובלה המעבירות כמחצית מהדלקים הנמכרים  MAPCO בבעלות

  .בתחנותיה

MAPCO  חלק מחנויות הנוחות שלה תחת השם במהלך של מיתוג מחדש של  2007החלה בשנת

"MAPCO Mart" , חנויות 13 -ו 22בהן שופצו , 2010 - ו 2009והמשיכה במגמה זו בשנים ,

. 2011חנויות בשנת  25 - והכוונה היא לשפץ כ, חנויות 129פצו סך הכל ועד היום ש .בהתאמה

MAPCO חבת קהל יביא להר, לצד שיפוץ ועיצוב חנויותיה מחדש, מאמינה כי מהלך זה

  . לעיל )ג(1.7.8   ראו סעיף 2011לפרטים נוספים אודות עלויות השקעה צפויות בשנת  . לקוחותיה

  נכסים לא מוחשיים 1.7.10

רשמה או הגישה למשרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי בקשות לרישום סימני  USAדלק 

שונים לשימוש בתחומי ) service marks(שירות וסימני ) trade names(שמות מסחר , מסחר

 USAבבעלות דלק ). retail fuel and convenience store(מכירת הדלקים והקמעונאות 

, ®MAPCO :הרשומים במשרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי, הסימנים הבאים

MAPCO MART®,MAPCO EXPRESS & Design®, EAST COAST®, GRILLE 

MARX® CAFÉ EXPRESS FINEST COFFEE IN TOWN MAPCO & Design®, 

GUARANTEED RIGHT! MAPCO EXPRESS & Design®, FAST FOOD AND 

FUELTM, FLEET ADVANTAGE® DELTA EXPRESS® .  למרות ש - MAPCO  לא רשם

 במשרד הפטנטים וסימני המסחר DISCOUNT FOOD MARTTMאו ביקש לרשום את הסימן 

ורה כי השימוש בסימן זה נהנה מהגנות משפטיות מסוימות הקיימות סב MAPCO, האמריקאי

מוגבלת לפעילות מוצרי " MAPCO"זכויות השימוש בשם המותג . לסימנים שאינם רשומים

מהווה מרכיב  חשוב  "MAPCO"השימוש במותג  USAלהערכת דלק  .הדלק וחנויות הנוחות

 .ל"ש במותג הנלהרחיב את השימו כוונהויש , MAPCOלהצלחה בפעילות 
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 הון אנושי 1.7.11

  :2010  - ו 2009בשנים   ב"של דלק ארהצבת העובדים להלן פירוט מ )א(

  ב"דלק ארה  31.12.2009  31.12.2010

  מטה - USAדלק   62  61

  הנהלה   6 5

  ייצור  126 124

37 
  אחזקה  39

8 
  כספים ורכש דלקים  8

20 
  תמיכה   23

9 
  איכות סביבה  11

44 
  שיווק והפצה  43

  הנדסה  9 7

  סך הכל דלק זיקוק  265  254

  צינור נפט  9  8

  דלק שיווקסך הכל   7  14

 MAPCOסך הכל   3,235 3,058

  מטה חברה  123  124

  מטה איזורי  92  78

  חלוקת דלק  39  45

ותחנות    חנויות  2,981  2,811
  תדלוק

  כ"סה  3,578  3,395

    

העובדים . לכלל העובדים דלק זיקוק ושיווק מבצעות הדרכת בטיחות –השקעות בהדרכה  )1(

דלק זיקוק ושיווק משקיעות משאבים בהדרכה . משתתפים בסמינרים ובהדרכות מקצועיות

מקצועית לעובדי התפעול והאחזקה בתחומי עיסוקם ובתחום הבטיחות לכלל העובדים על פי 

  .החוקים הרלבנטיים

הסכמי העסקה  דלק זיקוק ושיווק אינם חתומים על עובדי, ם בכיריםעובדילמעט מספר  )2(

מעובדי דלק זיקוק חברים באיגוד עובדים וחל עליהם  190 -כ 31.12.2010נכון ליום . אישיים

 . 31.1.2012 - הסכם קיבוצי אשר יעמוד בתוקפו עד ל

ניתנת האפשרות להשתתף במספר תוכניות הכוללות הטבות  MAPCOלמרבית עובדי  )3(

, אשר כוללת, תתפות בתוכנית ביטוח חייםהשתתפות בתוכנית ביטוח רפואי וכן הש, סוציאליות

  .אובדן כושר עבודה, בין היתר
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  נושאי משרה בכירה )ב(

נושאי המשרה הבכירה מועסקים על פי הסכמים אישיים וזכאים מלבד שכר להטבות  עשרהכ )1(

 .'וכו, אופציות בהתאם לתכנית התגמול המצוינת להלן, החזרי הוצאות, שונות כגון מענקים

, כפי שתוקנה, ")התגמול תכנית: "להלן( 2006משנת תמריצים ארוכת טווח  מדיניותבהתאם ל )2(

אופציות מסוגים שונים , נושאי משרה ואחרים, יועצים, ב להעניק לעובדים"רשאית דלק ארה

או זכויות מבוססות מניות בהיקף של עד  Restricted Stock Units)(לרבות מניות חסומות 

הוצעה לעובדים ונושאי משרה  2009בשנת  ").האופציות:"להלן ביחד(אופציות  5,053,092

אפשרות להחליף את האופציות באופציות חדשות לרכישת פחות מניות במחיר מימוש נמוך 

התנאי למימוש . שנים 4מרבית האופציות מבשילות על פני תקופה של , בעקבות ההחלפה. יותר

אופציות כאמור הוקצו מכוח . עד המימוש USAהאופציות הוא הענקת שירותים רציפה לדלק 

, )למעט עובדים זמניים ועובדים המאוגדים באיגוד מקצועי(תכנית התגמול לעובדי דלק זיקוק 

  .USAנושאי משרה ודירקטורים בדלק , )עד רמת מנהל אזור( MAPCO-מנהלים ב

) USAכפי שנכללו בדוחות הכספיים של דלק (הוצאות השכר בקשר עם תכנית האופציות 

בשנים שהסתיימו בתאריכים . ליון דולרימ 3.1 -וכ 4.1 -בסך של כ 2010 - ו 2009מו בשנים הסתכ

   .לא מומשו אופציות 31.12.2010 - ו 31.12.2009

אופציות ה 1,319,493 את, USAל דלק "נשיא ומנכ, מר עוזי ימיןמימש  21.2.2010ביום  )3(

הונפקו למר , כתוצאה מכך. 1.5.2004העסקה מיום  שהוענקו לו בהסכם בידי החברה ותהאחרונ

נכון ליום  ).cashless exercise(ללא מזומנים מימוש נותרו בגין  680,584 - ו, מניות 638,909ימין 

 Stock)וכן באופציות  USAממניות דלק  644,009 -בכ, החזיק מר ימין 31.12.2010

Appreciation Rights) ממניות דלק  1,850,040 -ביחס לכUSA .היוו  31.12.2010 נכון ליום

בחודש ספטמבר  .USAממניות דלק  4.58% -כ) לרבות אלו שטרם הבשילו(המניות והאופציות 

באוקטובר  31בהסכם העסקה חדש עם מר ימין לתקופה שעד יום  USAהתקשרה דלק  2009

  .בחלק הרביעי בדוח התקופתי 21לפירוט תנאי העסקתו של מר ימין ראו פירוט לפי תקנה . 2014

  ומרי גלם וספקיםח 1.7.12

 דלק זיקוק )א(

שוק הנפט הגולמי . חומר הגלם העיקרי המשמש את דלק זיקוק בתחום הפעילות הוא נפט גולמי

והוא שוק משוכלל בעל סחירות גבוהה מאוד הן ) Commodities(ומוצריו הינו שוק של סחורות 

דלק זיקוק רוכשת  .המתבצע בבורסות או עם גופים בינלאומיים גדולים, והן בסחר עתידי תפיזי

  . ב"את הנפט הגולמי שלה מספקים שונים בארה

   :2010 - ו 2009בה פירוט הנפט הגולמי אשר נרכש על ידי דלק זיקוק בשנים ולהלן טבלה 

 שיעור הנפט הגולמי שנרכש מתוך סך רכישות הנפט הגולמי
מקור  2009 2010

נפט גולמי מזרח טקסס  27.3% 25.8%

למי ממערב טקססנפט גו  72.7% 71.7%

  אחר  - 2.5%

  כ"סה  100% 100%
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כאשר כרבע במזרח טקסס , י דלק זיקוק מקורו בטקסס"מהנפט המעובד ע 90% - למעלה מ

מיקום מקורות הנפט וזמינות הנפט מאפשרים . לבית הזיקוק והיתרה במערב טקסס בסמוך

, ספקים 15עד  10 - עם כ דלק זיקוק נוהגת להתקשר. לדלק זיקוק להנות מעלויות הובלה נמוכות

הספק הגדול ביותר סיפק לדלק זיקוק בשנים . אם כי אין מניעה להתקשר עם ספקים נוספים

 25% -וכ 23% -שהיוו כ(בהתאמה , אלף חביות ביום 13 -אלף חביות ביום וכ 11 -כ 2010 -ו 2009

הן על בסיס  וההתקשרויות עמו, )בהתאמה, 2010 -ו 2009מן הרכישות של נפט גולמי בשנים 

יתר רכישות הנפט הגולמי . או הסכמים המתחדשים אוטומטית מדי חודש הסכמים חודשיים

אין לדלק זיקוק תלות . ולא על בסיס עסקאות ארוכות טווח, spotמספקים מבוצעות על בסיס 

. מאחר ויש לה גישה לשווקי הנפט הגולמי במערב טקסס ובאזור מפרץ מקסיקו, בספק ספציפי

וק רוכשת נפט במזרח ומערב טקסס על בסיס הכדאיות הכלכליות של עיבוד סוגי הנפט דלק זיק

 . השונים

 דלק שיווק )ב(

ארוכי  אספקה הסכמירכשה דלק שיווק מוצרי דלקים משני ספקים על פי שני  2010במהלך שנת 

י שבחודש יול , .Northville Product Services L.Pחברת היה עם  הראשוןההסכם . טווח שונים

לאספקת  חביות ביום 20,350לרכוש עד  דלק שיווקיכולה   על פיו, Noble Petro -הועבר ל 2010

 U.S. Gulf Coast - במחיר שהוא פונקציה של המחיר ב , באבילן ובסן אנגלודלקים לטרמינלים 

ההסכם השני עם חברת . 31.12.2017 ליוםהסכם זה בתוקף עד . והמחיר באיזור אבילן

Magellan חביות מוצרי דלק ביום  7,000שר לדלק שיווק לרכוש כמות נוספת של עד מאפ

. 14.12.2015אשר הינו בתוקף עד ליום ,  טקסס, סאלאדו, אודסה, אלדובלאספקה לטרמינלים 

נקבע גם כי לדלק שיווק תהיה זכות להשתמש בתשתית הצנרת להובלת , במסגרת ההסכם השני

והנו פונקציה של מחיר מוצר הבסיס , יף שנקבע בהסכםוזאת על פי תער, Magellanדלקים של 

בעלת תשתית צנרת , כאמור, שהינה Magellan -תלות ב USAלדלק . באזור מפרץ מקסיקו

  .וטרמינלים המשמשים את דלק שיווק בפעילותה

 MAPCO )ג(

, רוכשת מוצרי דלקים מספקים באזורי פעילותה MAPCO - ספקים של מוצרי דלק ושמנים )1(

היה  2010ובשנת ,  Valero Marketing and Supply היה 2009בשנת  עיקריהדלקים ה כאשר ספק

Motiva ) מהם רכשה , )2011תחת הסכם שעתיד להסתיים ברבעון השני שלMAPCO וכ 21% -כ - 

, מוצרי דלק מספקים נוספיםרוכשת  MAPCO  ,בנוסף .בהתאמה , מתצרוכת הדלקים 20.4%

  .וספקים עצמאיים אחרים BP -ו ExxonMobil, Conoco ,Shell כולל 

מהמוצרים הקמעונאיים  59.4% - כ MAPCOרכשה  2010בשנת  - ספקים של מוצרים קמעונאיים )2(

ההתקשרות ). "Core-Mark": להלן( .Core-Mark International, Incהמשווקים על ידה מחברת 

רים קמעונאיים מוצ MAPCOרוכשת , בנוסף .2013דצמבר  31בתוקף עד  Core-Markעם חברת 

 )ב(1.7.20  לפירוט ראו סעיף. וכן מספקים אחרים, Frito Lay, פפסי קולה, מחברות קוקה קולה

  .להלן
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  הון חוזר 1.7.13

 מדיניות החזקת גולמי ומוצרים גמורים  )א(

 דלק זיקוק ושיווק )1(

התוצרת (ומוצרי דלקים ) חומר הגלם(מי מדיניות דלק זיקוק הינה להחזיק מלאי נפט גול

. ברמה המבטיחה אספקה רצופה של מוצרי דלקים ומילוי התחייבויותיה ללקוחות) הגמורה

  :הגורמים העיקריים המשפיעים על גודל המלאים הינם

  .הצורך במלאי מינימלי הדרוש למילוי תחתיות המיכלים והצנרת  -

  .מי לזיקוק תערובות שונותהצורך להחזיק מספר רב של סוגי נפט גול  -

והערכת דלק זיקוק ביחס להיקף הביקושים , מצב שוק הנפט הגולמי ושוק מוצרי הנפט  -

  .הצפויים למוצריה וליכולת הייצור שלה

בטרמינלים השונים ובמתקנים של צדדים שלישיים , דלק זיקוק ושיווק מחזיקות בבית הזיקוק

ששווים משתנה בהתאם למצב הכלכלי , יקי דלקיםתערובות דלקים ותזק, מלאים של נפט גולמי

להלן סך המלאים בפעילות . כמויות המלאי בשוק המקומי והעולמי ותנאים עונתיים, העולמי

  : 2010 -ו 2009הזיקוק והשיווק לרבות המחיר הממוצע לסוף שנת 

31.12.2010 31.12.2009   
כ שווי "סה
במליוני (

 )דולר

מחיר 
ממוצע 
לחבית 

 )בדולר(

ות  כמ
במליוני (

 )חביות

כ שווי "סה
במליוני (

  )דולר

מחיר 
ממוצע 
לחבית 

  )בדולר(

כמות  
במליוני (

  )חביות

 

81 66.6 1.2 70.8 64.3 1.1  1דלק זיקוק
8.3 101.2 0.082 3.9 88.6 0.044   2דלק שיווק

89.3 68.9 1.282 74.7 65.2 1.144   כ"סה

  

)2( MAPCO 

ימים  27 -ימים במוצרי דלק ו 5 - ל לא יותר מהוא בדרך כל MAPCOממוצע ימי המלאי של 

 48.6 -וכ 41.7 -היה כ  31.12.2010 -ו 31.12.2009שווי המלאי נכון ליום . במוצרים קמעונאיים

  .  בהתאמה, מיליון דולר

  מדיניות אשראי )ב(

ימים  15 -ל 3סך ימי האשראי אשר דלק זיקוק ושיווק נותנת ללקוחותיה נע בין : אשראי לקוחות )1(

 - עמד על כ 31.12.2010וליום  31.12.2009היקף האשראי ללקוחות נכון  ליום ). יום בממוצע 10-כ(

. היא לא לתת אשראי ללקוחות פרטיים MAPCOמדיניות . בהתאמה, מיליון דולר 86 -וכ 59

אשראי ) בעיקר פעילות חוץ תחנה וציי רכב(ללקוחותיה  MAPCOבמקרים מסוימים העניקה 

 4 - עמדה על כ 2009-2010תקופת האשראי הממוצעת ללקוחות בשנים . בהיקפים לא מהותיים

   .ימים

                                                      
 .המלאי של דלק זיקוק כולל הן נפט גולמי והן מוצרי דלקים למכירה   1
 המלאי של דלק שיווק כולל מוצרי דלקים למכירה בלבד  2
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  : אשראי ספקים )2(

 35 - סך ימי האשראי שדלק זיקוק מקבלת מספקיה בגין רכישות נפט גולמי הינו כ -  דלק זיקוק .א

היקף האשראי מספקים נכון . מלווה בדרך כלל במכתב אשראי בנקאי) יום מתום החודש 20(יום 

ממוצע ימי . בהתאמה, מיליון דולר 139 - וכ ,104 - עמד על כ 31.12.2010 -ו 31.12.2009ליום 

   .בהתאמה 35 - וכ 32 -עמד על כ 2010 -ו 2009אשראי ספקים של דלק זיקוק בשנים 

 10-12 - י אשר דלק שיווק מקבלת בגין רכישות תזקיקי דלק הנו כסך ימי האשרא -  דלק שיווק .ב

 10.9 -עמד על כ 31.12.2010וליום  31.12.2009היקף האשראי מספקים נכון ליום . ימים בממוצע

 2010 -ו 2009ממוצע ימי אשראי ספקים של דלק שיווק בשנים . בהתאמה, ליון דולרימ 16.3 -וכ

 .בהתאמה, ימים 12 - עמד על כ

תקופת האשראי . ימים 30מקבלת אשראי מספקיה לתקופות של עד  MAPCO – MAPCO .ג

אין , כאשר מספקים מסוימים, ימים 13-20נעה בין  2010-2009הממוצעת מספקים בשנים 

MAPCO האשראי שמקבלת . מקבלת אשראי כלשהוMAPCO מספקיה מספיק על מנת לממן ,

  .את יתרות המלאי ואת אשראי הלקוחות, בקירוב

 השקעות 1.7.14

עסקה עם מספר בעלי מניות בחברת  USAהשלימה דלק  2007שנת ב, לעיל 1.7.1 כאמור בסעיף  )א(

"Lion Oil "במסגרתה רכשה דלק , לרכישת אחזקות המיעוט שלהם בחברה האמורהUSA  

בעל המניות . מיליון דולר במזומן 88.2 -בהשקעה כוללת של כ" Lion Oil"ממניות  34.6%כ "סה

 USA 1,916,667כחלק מהתמורה הנפיקה דלק , בנוסף. Lion Oil -ב 53.6% -העיקרי מחזיק כ

לפי  Lion Oil -הוכרה ההשקעה ב, במועד הרכישה. מליון דולר 51.2 - בשווי של כ, מניות רגילות

 -השקעה בהלהציג את  USAהחלה דלק  2008אולם החל מחודש אוקטובר , שיטת השווי המאזני

Lion Oil הפסדי אקוויטי בגין /רווחי אינה רושמת בה החברה, כנכס פיננסי זמין למכירה

בכל מועד  .ציגה את השקעתה לפי שוויה ההוגן בתאריך הדוחאלא מ, Lion Oil -השקעתה ב

 . נבחנות אינדיקציות להפחתת השווי ההוגן

ביצעה  Lion Oil -לרכוש את השליטה ב USAלק לאור הצעתה של ד 2010ברבעון הרביעי של 

  Lion Oil -ההשקעה ב. Lion Oilמיליון דולר בהשקעתה בחברת  60 -הפחתה של כ USAדלק 

, מיליון דולר 71.6 -וכ 131.6 - עמדה על כ 2010 -ו 2009בדצמבר של השנים  31נכון ליום 

 .בהתאמה

 80- המפעילה בית זיקוק בהיקף של כ ,הינה חברה פרטית המאוגדת במדינת ארקנסו Lion Oil )ב(

שלושה צינורות להולכת  Lion Oilבנוסף בבעלות . ארקנסו, באל דוראדו, אלף חביות נפט ביום

אשר , מערכת איסוף נפט גולמי ושני מסופים לשיווק דלקים בנאשוויל ובממפיס טנסי, נפט גולמי

חנויות הנוחות  180 -ק מדלקים לצדדים שלישיים לרבות לחל Lion Oilבאמצעותם משווקת 

, Lion Oil - מ MAPCOרכישות מוצרים על ידי . מפעילה באיזורים אלה USAשחברת דלק 

 . הן בהיקפים לא מהותיים Lion Oil -דלק זיקוק ל ומכירות של תוצרי ביניים מבית הזיקוק של 

. TEPCOממוקם בקרבה לצנרת להובלת מוצרים קלים בבעלות  Lion Oilבית הזיקוק של 

 US -ארקנסו ומספקת גישה מקומית למוצרים המיוצרים באזור ה, הצנרת עוברת באל דוראדו

Gulf Coast .רוב המוצרים המיוצרים בבית הזיקוק של , כתוצאה מכךLion Oil  מועברים
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צפון , משווקים בדרום ארקנסו) fuel oil(האספלט והמזוט . לשווקים גיאוגרפיים אחרים

 Low Sulfur(כגון מוצרי בנזין וסולר דל גופרית , המוצרים הקלים. לואיזיאנה ומזרח טקסס

Diesel( ,עלייה משמעותית ותנודתיות . מערב טנסי ודרום מיזורי, משווקים במרכז ארקנסו

והדבר נכון במיוחד למוצרים כגון , במחירי הנפט הגולמי עשויים להשפיע לרעה על הרווחיות

כיוון שמחיריהם אינם בקורלציה , Lion Oilידי -המיוצרים על, פרופן ואחרים, אספלט

  . לתנודתיות במחירי הנפט הגולמי

סולר , ממיסים, פרופן, תזקיקים, יכולת לייצר מגוון מוצרי בנזין Lion Oilלבית הזיקוק של  )ג(

מוצרי אספלט וציפויי מגן וגז , )Low Sulfur Diesel(סולר דל גופרית , )High Sulfur Diesel(חומצי 

גדול במקצת מהיקף הזיקוק של  Lion Oilהיקף הזיקוק של בית הזיקוק של . ני מעובהפחמימ

בית , ראשית: והוא נבדל ממנו בשני היבטים עיקריים, בטיילר USAבית הזיקוק של דלק 

 medium sour crude(מותאם לעיבוד נפט גולמי ברמת חומציות בינונית  Lion Oilהזיקוק של 

oil( ,וק של דלק בניגוד לבית הזיקUSA בית , שנית. המותאם בעיקר לעיבוד נפט גולמי קל ומתוק

בו יש  USAבניגוד למתקן הזיקוק של דלק , מותאם לייצור אספלט ומזוט Lion Oilהזיקוק של 

 . ייצור מינימלי של מזוט

 53.7% - בהסכם לרכישת כ USAהתקשרה דלק  2010במרץ  17ביום , א לעיל1.7.1כאמור בסעיף  )ד(

השלמת הרכישה כפופה להתקיימות תנאים מתלים והיא צפויה . Lion Oilממניות  נוספים

הרכישה המתוכננת מהווה מהלך אסטרטגי , USAלהערכת דלק . 2011במהלך הרבעון השני של 

ויש בו , ליותר מפי שניים מכושר הזיקוק הקיים USAהצפוי להגדיל את כושר הזיקוק של דלק 

, לפרטים נוספים אודות הסכם הרכישה. USAתה הקיימת של דלק פוטנציאל לסינרגיה עם פעילו

נתונים , אופן מימון הרכישה, אופן תשלום התמורה, תמורת הרכישה, Lion Oilפעילותה של 

 21ראו דוח מיידי מיום , תנאים מתלים לעסקה וצפי להשלמתה, Lion Oilכספיים עיקריים של 

 . אשר פרטיו נכללים בזאת על דרך ההפניה, )2010-01-085755 אסמכתא' מס( 2010במרץ 

  מימון 1.7.15

אשראי חוץ בנקאי ובאמצעים , מממנת את פעולותיה באמצעות אשראי בנקאי ב"ארהדלק 

  .עצמאיים

 ת אשראי ומסגר )א(

את הסכם  השביטל( המסגרת אשראי חדש לתוקףנכנסה  2010בחודש פברואר  -  דלק זיקוק )1(

 מיליון דולר 300 - בהיקף של כ )יליון דולרמ 300בהיקף של  SunTrustהאשראי הקודם עם 

 Wells Fargo Capitalעם קונסורציום מלווים בראשות  )מיליון דולר 600ובתנאים מסוימים עד (

Finance )בפברואר  23מסגרת האשראי החדשה בתוקף עד ). "מסגרת האשראי החדשה": להלן

מסגרת האשראי החדשה . קוקומטרתה העיקרית לתמוך בצרכי ההון החוזר של בית הזי, 2014

 LIBORלבין ריבית   בסיסבין ריבית  המאפשרות בחירה ,נושאת ריבית לפי דרגות קבועות מראש

. 2.5%+או פריים LIBOR+4%כאשר המרווח הראשוני שנקבע הוא , תוספת ריבית בטווח+ 

שער . היכולת ללוות תחת מסגרת האשראי החדשה נקבעת על פי חישוב הנכלל בהסכם האשראי

ניצלה החברה  31.12.2010יום נכון ל .5.25% - היה כ 2010בדצמבר  31הממוצע נכון ליום  הריבית

   .ליון דולר לצורך הוצאת מכתבי אשראי לרכישת נפטימ 120 -כ
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לדלק שיווק מסגרת אשראי המובטחת בנכסים המשמשת אותה לפעילות השוטפת  - דלק שיווק )2(

, 2006במהלך  (Fifth Third)באמצעות בנק אמריקאי  אשר גויסה, שלה ולרכישות מוצרי דלק

מיליון דולר  75המסגרת היא בהיקף של עד , נכון למועד זה. ותנאיה תוקנו מספר פעמים מאז

מסגרת זו נושאת . 2012בדצמבר  19בתוקף עד יום , )מיליון דולר למכתבי אשראי 35מתוכם עד (

 LIBORק שיווק לבחור בין ריבית מבוססת ריבית לפי דרגות קבועות מראש והיא מאפשרת לדל

הינה בממוצע  2010הריבית השוטפת בסוף שנת . לבין ריבית המבוססת על ריבית הפריים

מתוך מסגרת (מיליון דולר  29 -ניצלה דלק שיווק כ 31.12.2010נכון ליום . 3.5% -של כ למשוקל

 . מיליון דולר 12.5 - ל כובנוסף הוציאה דלק שיווק מכתבי אשראי בהיקף כולל ש, )האשראי

)3( MAPCO - ל- MAPCO קונסורציום מ דולר ליוןימ 108 -מסגרת אשראי בהיקף של כ היתה

ערב העסקה ו 2005והלוואה לזמן ארוך שנתקבלה בשנת , (Fifth Third)בנק אמריקאי בראשות 

הסכם  ארךותוקן וה 2010בדצמבר  . מיליון דולר 55.2 - כעמדה על  2010למימון בחודש דצמבר 

 גדלההומסגרת האשראי ו באופן שנפרעה ההלוואה האמורה 2015בדצמבר  23 יוםהאשראי עד ל

נושאת ריבית לפי דרגות המסגרת  .מיליון דולר 275עד  ימיםומסאים נובת, מיליון דולר 200 -ל

תוספת  + LIBORלבחור בין ריבית בסיס לבין ריבית  MAPCO -ל תומאפשרה, קבועות מראש

בדצמבר  31הממוצע נכון ליום  שער הריבית. כפי שנקבע בהסכם ,4% -  2.25%של  וחריבית בטו

מליון  122.1 -כ 31.12.2010נכון ליום  MAPCOל ניצלה "מתוך המסגרת הנ .6.25% -היה כ 2010

  ).מיליון דולר 24 - כולל מכתבי אשראי בסך כ(דולר 

המשמשת אותה לפעילות השוטפת  מסגרת אשראי USAלדלק  31.12.2010נכון ליום  -  USAדלק  )4(

בתוקף , מליון דולר 12בהיקף של עד  (Reliant Bank)אשר גויסה באמצעות בנק אמריקאי , שלה

 . LIBOR + 3.25%מסגרת זו נושאת ריבית . 2011במרץ  28עד יום 

  הלוואות )ב(

  הלוואות בנקאיות

, )Israel Discount Bank of New York( ניתנו שתי הלוואות מבנק ישראלי לדלק מימון

  :כדלקמן הןונכון למועד זה , 2010שתנאיהן תוקנו בשנת 

 ריביתב, 2013בדצמבר  31שמועד פירעונה הנו , מיליון דולר 30 - הלוואה בסך של כ )1(

  . 5%או ריבית מינימום של ,  LIBOR+4.5%של

ריבית ב, 2013בדצמבר  31שמועד פירעונה הנו , מיליון דולר 20 - הלוואה בסך של כ )2(

 . 5%או ריבית מינימום של ,  LIBOR+4.5%של

, על פי תנאי ההלוואות. מיליון דולר 50 -עמדה יתרת ההלוואות על כ 31.12.2010נכון ליום 

, 2011החל מסוף הרבעון הראשון של , מליון דולר ישולמו מדי רבעון 2תשלומי קרן בסך של 

 . ויתרת התמורה תשולם בסוף התקופה

 50 -כ של ךבס ,)Bank Leumi USA( מבנק ישראלי 2010בנובמבר  ניתנה הלוואה USAלדלק  )3(

, על פי תנאי ההלוואה. בהיקף כולל זההה בוטלו הלוואות קודמות ישבעקבות, מיליון דולר

, 2011מיליון דולר ישולמו מדי רבעון החל בתחילת הרבעון השני של  2 -תשלומי קרן בהיקף של כ

בשיעור ריבית ההלוואה נושאת . 2013אוקטובר  1 -ב הת ההלוואויתרת הקרן תשולם בסוף תקופ

נכון ליום . 5%או ריבית מינימום של  חודשים 3של LIBOR  מעל קבוע מרווחהגבוהה מ

 .מיליון דולר 50יתרת החוב היא , 31.12.2010
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ושועבדו , )ראו להלן(ההלוואות האמורות מחייבות עמידה באמות מידה פיננסיות  שושל

 .Lion Oil -ב USAלק להבטחתן מניות ד

עם דלק  2009משנת תוקן והוארך הסכם ההלוואה , 2010ספטמבר ב -הלוואות מדלק פטרוליום  )4(

מיליון  21נפרעו ש לאחר (מיליון דולר 44 -העומדת על כ USAדלק בעלת השליטה ב, פטרוליום

 .2012ינואר  1ההלוואה הוארך עד ליום  ןמועד פירעו, פי ההסכם המתוקן-על. )2010דולר ביולי 

 .שתשולם מדי רבעון) לאחר ניכוי מס במקור(לשנה  8.25%ההלוואה תישא ריבית בשיעור של 

  .תישא בכל תשלומי המס בגין תשלומי הריבית USAדלק 

חובות , מיליון דולר 49.1היו מזומנים בהיקף של  USAלדלק , 31.12.2010נכון ליום , סך הכל

  .מיליון דולר 168 - של כ) אחרי ניצול חלקי(גרת אשראי זמינה ומס, מיליון דולר 295.8בהיקף של 

 אשראי בריבית משתנה )ג(

בהתאם להסכמי  ,על פי ענפיה, USAלהלן פירוט האשראי בריבית משתנה שקיבלה דלק 

  :)לא כולל מכתבי אשראי שצוינו לעיל( 31.12.2010ההלוואות הנוכחיים נכון ליום 

היקף 
נכון  ההלוואה
ליום 

31.12.2010 
במליוני (

  )דולר

שיעור 
הריבית נכון 

ליום 
31.12.2010 

שיעור ריבית  
  ממוצעת

  2010בשנת 

  טווח הריבית
1.1.2010-
31.12.2010  

מנגנון השינוי  סוג ההלוואה

-  5.25% 5.3% 4.75% – 
5.75% 

L+4%   מסגרת דלק זיקוק
 ארוךזמן  -האשראי

29 3.5% 3.79% 3.5% – 
4.25%  

L+2.5%  רת מסגדלק שיווק
  ארוךזמן  -האשראי

122.1 6.25% 
ההלוואה (

הנוכחית 
מחודש 
דצמבר 

2010( 

6.02% 
בהלוואה (

 )הקודמת

5.75% – 
6.25% 

בהלוואה (
  )הקודמת

L+4% 
בהלוואה (

, הנוכחית
מחודש 

 )2010דצמבר 

MAPCO  מסגרת
  זמן ארוך -האשראי

0  2.77% 2.77% 2.73% – 
2.86% 

L+ 2.5% 
 

מסגרת  USAדלק 
  קצר זמן  -אשראי 

50 5% 5% 5%  L+ 4.5% 
5% floor 

הלוואה  – USA דלק 
  ארוךלזמן 

50 5% 5% 5% L+ 4.5% 
5% floor 

 2 –דלק מימון 
  לזמן ארוך הלוואות

  

  גיוס מקורות כספיים נוספים )ד(

–תזרים המזומנים הנוכחי שלה לרבות הלוואות והסכמי אשראי יספיק ל , USAלהערכת דלק 

הוצאות או מימון , רכישות ביצוענוסף עבור  במימוןויהיה צורך  ייתכן. החודשים הקרובים 12

ואולם אין ודאות לגבי יכולתה של , גייס הון נוסף ממקורות מימון שוניםלככל שיהיה צורך . כללי

  . או לגבי התנאים בהם תוכל לגייס, לגייס מימון נוסף USAדלק 

 מגבלות אשראי  )ה(

דלק , דלק שיווק, דלק זיקוק(חברות הבת שלה ו USAמעת לעת היחסים הפיננסיים של דלק 

וזאת בין היתר כפועל , נמצאים בקרבה לאמות המידה הפיננסיות שנקבעו) MAPCO -מימון ו
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, USAהיקף משיכות כספים כדיבידנד על ידי דלק , החברה הבת/USAיוצא של תנודות של דלק 

רת אמות המידה הפ. ותנאי השוק הרלבנטיים, חברת הבת/USAרמת המינוף של דלק 

לפירעון מיידי וכן  USAלהביא להעמדת סכומי אשראי משמעותיים של דלק  עלולותהפיננסיות 

אי עמידה באמות המידה הפיננסיות . למנוע קבלת אשראי נוסף בהתאם להתחייבויות המלווים

בכל אמות המידה  USAנכון למועד הדוח עומדת דלק . USAמהווה לפיכך גורם סיכון של דלק 

ולא היתה בהפרה שלהן בתקופות המתוארות , פיננסיות החלות עליה ועל חברות הבת שלהה

   .בדוח

  דלק זיקוק )1(

להלן פירוט אמות המידה הפיננסיות העיקריות שדלק זיקוק מחויבת לעמוד בהן להבטחת 

  : )1)(א(1.17.15 מסגרת האשראי החדשה הנזכרת בסעיף

מינימלי ") מרווח אשראי("ייבויות פיננסיות עודף מתואם של נכסים שוטפים בניכוי התח  -

מיליון דולר  15ב העמידה ערבות של עד "כאשר דלק ארה. לכל אורך תקופת האשראי

  . לטובת הקונסורציום במידה ודלק זיקוק לא תעמוד בתנאי מסגרת האשראי

מהשווי  10.5%מיליון דולר או  15במידה ומרווח האשראי יהיה קטן מהגבוה שבין   -  

לקוחות ומלאי , מזומנים(ואם של נכסי הבסיס אשר משמשים כבטוחה להלוואה המת

על דלק זיקוק לעמוד ) 1: (אזי אמות המידה הבאות יכנסו לתוקף, )לרבות מלאי בדרך

תשלום קרן ההלוואה מתוכנן + הוצאות ריבית )/(בניכוי השקעות הוניות EBITDA(ביחס 

חלות ) 2(; סכם ההלוואה של דלק זיקוקגדול מסכום שנקבע בה) תשלומי מס הכנסה+ 

  .ב"מגבלות שונות על חלוקת דיבידנד ועל החזרי הלוואה לדלק ארה

 100 - אולם במידה ודלק זיקוק תלווה למעלה מ, נכסי בית הזיקוק שועבדו לקונסורציום   -

  . מיליון דולר 50מיליון דולר בגין ציוד זה יוסר השעבוד למעט 

  שיווקדלק  )2(

ות המידה הפיננסיות העיקריות שדלק שיווק מחויבת לעמוד בהן בקשר למסגרת להלן פירוט אמ

  .מיליון דולר 75 -לזמן קצר בסך של כ, לעיל )2)(א(1.7.15 האשראי הנזכרת בסעיף

  .מיליון דולר 30  -שווי הון עצמי  יעלה על כ  -

  -  )EBITDA וכנן תשלום קרן ההלוואה מת+ הוצאות ריבית )/(בניכוי השקעות שוטפות +

  .1.2 -יהיה גדול  מ) תשלומי מס הכנסה

   .3.5 -יהיה קטן  מ EBITDAלתזרים מזומנים מפעילות שוטפת פיננסי יחס חוב    -

)3( MAPCO 

התחייבה , )3)(א(1.7.15  כמתואר בסעיפים MAPCOהלוואות שקיבלה ו האשראי במסגרת

MAPCO ות שעיקרן כדלקמןלשמור על אמות מידה פיננסי :  

 ראשוןרבעון ל 2011מרבעון ראשון  3.60 -יהיה קטן מ )EBITDA(חלקי ) חוב פיננסי כולל(  -

לרבעון שלישי  2013יעי במרבעון ר 3.40, 2013לרבעון שלישי  2012מרבעון שני  3.50, 2012

   .אילךו 2015מרבעון שני  3.00 -ו, 2015לרבעון ראשון  2014מרבעון רביעי  3.25, 2014

-  )EBITDA תשלום קרן ההלוואה +הוצאות ריבית(חלקי ) בניכוי השקעות שוטפות

  .ואילך 2011של שנת  הראשוןמרבעון  1.25 - יהיה גדול מ) תשלומי מס הכנסה+מתוכנן
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) EBITDA(תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (חלקי ) ד"פעמים שכ 8+ חוב פיננסי כולל (  -

, 2014שלישי לרבעון  2011 ראשוןמרבעון  4.75 - קטן מיהיה  MAPCOשל ) ד"בתוספת שכ

   .ואילך 2015מרבעון שני  4.25 -ו, 2015ראשון לרבעון  2014 רביעימרבעון  4.50

הוצאות הון למטרות , MAPCOקיימות מגבלות שונות על חלוקת דיבידנד על ידי , סףבנו  -

  .ועוד, גידול

  ודלק מימון USAדלק  )4(

ודלק מימון מחויבות לעמוד בהן  USAהפיננסיות העיקריות שדלק להלן פירוט אמות המידה 

  .ודלק מימון USAבקשר למסגרת האשראי וההלוואות של דלק 

  .מיליון דולר 425  - שווי הון עצמי מתואם יעלה על כ  -

  .0.3  - יחס הון עצמי מתואם לנכסים יעלה על כ  -

ראי מגבלות ותניות לא פיננסיות כוללים הסכמי האש, מלבד אמות המידה הפיננסיות האמורות

, חלוקת דיבידנדים, לרבות מגבלות לעניין העברת כספים, כמקובל בהסכמים מסוג זה, רבות

   .וכדומה, עסקאות עם צדדים קשורים, מכירת נכסים, ביצוע השקעות

ובשערי ריבית הנם סיכוני ) בעיקר נפט גולמי ודלקים( סחורות וחוזים עתידייםשינויים במחירי  )ו(

מעת  USAלשם הגנה מתנודות במחירי סחורות מתקשרת דלק . USAהשוק העיקריים של דלק 

היקף החוזים הפתוחים היה לא  2010 -ו 2009בדצמבר  31נכון ליום . לעת בחוזים עתידיים

בדצמבר  31נכון ליום . (swap)מעת לעת בחוזי החלף ריבית  USAכן מתקשרת דלק - כמו. מהותי

התקשרויות במכשירים פיננסיים . השימוש בחוזים כאמור היה לא מהותיהיקף  2010 -ו 2009

, לביצוע גידור כרוכה בחשיפה להפסד פיננסי במקרים של תנודות לא צפויות או חריגות במחירים

  .וכן בחשיפה לסיכון האשראי של הצדדים עמם נעשית ההתקשרות

   שעבודים 1.7.16

דלק זיקוק שיעבדה לטובת , )1)(א(1.7.15 כמתואר בסעיף  להבטחת מסגרת האשראי החדשה

, התקבולים המגיעים לה מלקוחות, קונסורציום בראשות בנק אמריקאי את כל המלאים

בנוסף קיים לדלק זיקוק שעבוד שלילי על . ועוד, ציוד, זכויות מכוח מכתבי אשראי, חשבונות

 USAשועבדו מניות דלק  )ב(1.7.15  מתואר בסעיףכהלוואות הלהבטחת . הציוד של בית הזיקוק

דלק שיווק שיעבדה , )2)(א(1.7.15 כמתואר בסעיף  להבטחת מסגרת האשראי. Lion Oil -ב

בסעיף י וההלוואות כמתואר להבטחת מסגרת האשרא .לטובת בנק אמריקאי את כל נכסיה

תזרים , מלאי, ן"לרבות נדל, שיעבדה את כל הנכסים הקבועים שלה MAPCO, )3)(א(1.7.15 

   .אימלקוחות וכרטיסי אשראי לקונסורציום בראשות בנק אמריק

  מיסוי 1.7.17

ולפיכך , USAהן חברות בבעלות מלאה של דלק  MAPCO-ו דלק זיקוק ודלק שיווקמאחר ו

, והן כפופות לדיני המס החלים עליה USAס שלהן מאוחדים עם אלה של דלק הדוחות לצרכי מ

 USA )Stateדלק  בהן פועלת מדינותהת מיסוי הן ברמ, ב"של ארה יפדראל מיסויהן ברמת 

Income Tax and Franchise Tax.(  לפירוט דיני המס החלים על דלקUSA , ראו האמור

מיליון  45 -החזרי מס בהיקף של כ קיבלה USAלק ד .הקבוצהלדוחות הכספיים של  42 בביאור

   .2010דולר בשנת 
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ולכן שיעורי המס על , באמצעות חברה הונגרית בבעלות מלאה USAבדלק  קבוצה מחזיקהה

. ב"ריבית ודיבידנד מושפעים מאמנות המס בין ישראל להונגריה ובין הונגריה לארה, רווחי הון

כאשר חלוקת  5%ב להונגריה הנו בשיעור של "ארהשיעור המס כיום החל על דיבידנד בין 

  .דיבידנד מהונגריה לישראל פטורה ממס

 איכות הסביבה 1.7.18

הנקבעים על , תחום איכות הסביבהבתקנות והיתרים , רגולציה, כפופה להוראות חוק USAדלק  )א(

ובפרט , המדינתית והמקומית, ליתאברמה הפדר, ידי הרשויות המוסמכות בתחום פעילותה

משרד , )"EPA": להלן, Environmental Protection Agency(גנת הסביבה הרשות לה

 Pipeline and Hazardous(המנהל לבטיחות צינורות וחומרים מסוכנים , ב"התחבורה של ארה

Materials Safety Administration(,  המועצה לאיכות הסביבה במדינת טקסס)Texas 

Commission on Environmental Quality) (להלן :"TCEQ"( , ועדת רכבת טקסס)Texas 

Railroad Commission( , ומשרד איכות הסביבה של טנסי)Tennessee Department of 

Environment and Conservation( . רוב הוראות איכות הסביבה החלות על דלקUSA ותקשור 

רעילה /לת מוצקהפסו, איכות השפכים, בנושאים של איכות האווירובמיוחד , הזיקוק לפעילות

להוראות בתחום פות אף הן כפו MAPCO - ו דלק שיווק. ומניעת זיהום קרקע וזיהום מי תהום

החל עליהן קטן היקף הרגולציה , מוצרי דלק מוגמרים ותרוכש מאחר והןאולם , איכות הסביבה

 .משמעותיתיותר 

  דלק זיקוק ושיווק )ב(

פיקוח על איכות אויר וחוקים ותקנות חוק ל - ")CAA("  Federal Clean Air Act-הוראות ה )1(

, מדינתיים ומקומיים המפקחים על הרמה המותרת של פליטת חומרים מסוימים לאויר

- או דרישות בקרה של ה/דרישות לרשיונות ו. משפיעים על פעילות בתי זיקוק ישירות ובעקיפין

CAA  ת להשפיע יכולו מסוימיםהנוגעות לרמות הפליטה המותרות של חומרים מזהמי אויר

משפיע באופן עקיף על פעילות הזיקוק על ידי רגולציה  CAA-ה. ישירות על פעילות הזיקוק

והרכבים אחרים , תחמוצות חנקן  ,מקיפה בקשר עם פליטה לאוויר של דו תחמוצת הגופרית

 רעילותתרכובות אורגניות , בנוסף. כלי רכב המשתמשים במוצרי דלק זיקוק הנפלטים על ידי

כולל תרכובות כגון , נמצאות תחת רגולציה כבדהאו דלקים מיוצרים מבית הזיקוק שנפלטות 

 .הלןומתואר ל ,)benzene(בנזן 

הפעלה פדראלי  רשיוןהמחויבים ב, מטיל הגבלות מחמירות על פליטת חומרים לאויר CAA-ה

)“Title V” permit(, כמו כן קובע ה. ומאפשר סנקציות אכיפה אזרחיות ופליליות-CAA  מועדים

סופיים ליישום התקנים ודרישות בקרה המבוססים על חומרת זיהום האויר באזור גיאוגרפי 

  . מסוים

 בנזין אשר ידרשו הפחתה) formulation(פרסמה תקנות סופיות בנוגע לשינויים בהרכב  EPA -ה .א

 תהמותר מקסימלית והפחתה  בתכולת בנזן 2011בתכולת בנזן עד לחודש ינואר  השנתי ממוצעב

מתקן להפחתת היקף הבנזן  2010התקינה בחודש אוקטובר  USAדלק . 2012עד לחודש יולי 

 - עד השלמת הפרויקט ב. 2012בדלקים ובכוונתה לסיים את חלקו השני של הפרויקט בשנת 

 .מבתי זיקוק אחרים) בכדי לעמוד בתנאי התקנות(צפויה דלק זיקוק לרכוש נקודות זיכוי , 2012
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  לטיפול בסוגיות של שינויי אקלים ופליטת גז חממה )פדרלית ומדינתית( גולציהיוזמות חקיקה ור .ב

)Greenhouse Gas Emissions “GHG”(,  נמצאות  ,חנקן תחמוצותו מתאן, חמצני פחמן דוכולל

 American -אישר הקונגרס האמריקאי את ה 2009בחודש יוני . בשלבים שונים של דיונים ויישום

Clean Energy and Security Act of 2009 , המגביל פליטות גז חממה ומגדיל את עלויות השימוש

בתחילת , בנוסף .הסנאט האמריקאי החל עבודה על חקיקה משלו בנדון. בדלקים מבוססי פחמן

על פליטת גזי החממה  החל לפקח 2011לת יובתח, לדווח על פליטת גזי חממה EPA -דרש ה 2010

 Prevention of Significant( משמעותית הידרדרותלמניעת בבתי הזיקוק על ידי התוכניות 

Deterioration (יורישיון הפעלה פדראל )Federal Operating Permit –Title V .( למרות שכללים

יתכן שהנתונים המדווחים , ואינם משפיעים על פעולות החברה GHGאלו אינם מגבילים פליטת 

 New Source(חדשים  םסטנדרטי פרסםמתכנן ל EPA- הכמו כן . יהוו בסיס לרגולציה עתידית

Performance Standards ( לגבי פליטתGHG  כן- כמו. 2012או תחילת  2011לבתי הזיקוק בסוף, 

 Corporate Average Fuel -ומשרד התחבורה קבעו סטנדרטים סופיים להגדלת ה EPA-ה

Economy ,על פליטת  ותבה יטילו מגבלות פדראליGHG 2016ומשאיות קלות עד  של מכוניות .

בשלב זה לא ניתן לצפות את  .הם הודיעו על כוונתם להוסיף עוד דרישות בשנים הקרובות

יש להניח כי הן יגרמו לגידול בעלויות ויפגעו בכדאיות רכישת אך , דרישות החקיקה והרגולציה

ספת על פליטת שעם הגידול במספר המכוניות החשמליות ורגולציה נו, יתכן .מוצרי בית הזיקוק

GHG ,תהיה ירידה לביקוש למוצרי דלקים. 

משפיע על פעילות הזיקוק בכך שהוא מטיל  - ")CWA(" federal Clean Water Act 1972-חוק ה )2(

, עמידה בדרישות בקרה. מגבלות על שחרור של מי שפכים ומי גשמים לתוך מאגרי מים מסוימים

מי לקבלת או חידוש רשיונות המאפשרים היא תנאי מקד, תקנים ודיווח שוטפים לפי החוק

. למדינת טקסס יש חוקים ותקנות מקבילים. שחרורם של מי שפכים ומי גשמים לתוך המים

בהתאם לדרישות התכנית הארצית  שופכיןמי לבית הזיקוק יש כיום את הרשיון הנדרש לשחרור 

מי שופכין  ).National Pollution Discharge Elimination System Program(לסילוק פסולת 

כמו כן בית הזיקוק פועל לפי . מועברים לטיפול הרשות המקומית בהתאם לתכנית האמורה

בית הזיקוק , ברמה הפדרלית, בנוסף. ל"תכניות פנימיות לפיקוח על מאמצי העמידה בחוקים הנ

קיים אשר תיקן את חוק המים הנ) Oil Pollution Act(מפוקח על ידי חוק למניעת זיהום נפט 

)Clean Water Act  .(כי , בין היתר, על פי החוק למניעת זיהום נפט במאגרי מים ציבוריים נדרש

לבעלים או למפעיל של מתקן או מיכלית תהיה תכנית חירום לטיפול במקרים של שפיכה או 

דלק זיקוק פיתחה ויישמה תכנית כזו עבור כל אחד ואחד . או מוצרי נפט/דליפה של נפט ו

קובע החוק כי , במקרה של דליפה כאמור, בנוסף. עליהם חל החוק למניעת זיהום נפט ממתקניה

והוא מטיל קנסות אזרחיים כבדים וכן , החברות האחראיות ישאו בעלויות ניקוי וטיהור הנזקים

מדינת טקסס חוקקה חוקים דומים לחוק למניעת זיהום . סנקציות פליליות בגין הפרת החוק

  .   נפט

אשר מכתיב את ") RCRA(" Resource Conservation and Recovery Act - כפופה גם לדלק זיקוק  )3(

למדינת טקסס חוק . של פסולת מסוכנת) remediation(הסילוק והתיקון , האחסון, אופן הטיפול

של  והעברה, אחסון, סילוק, טיפולי בלגקובע סטנדרטים ונהלים  RCRA-ה .ותקנות מקבילים

מתייחס גם  RCRA-ה, כיום לנהלי הטיפול באחסון וסילוק פסולת בנוסף. פסולת מוצקה מסוכנת
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של  מי תהום על השפעות האפשריותלו, עברמהלהשפעות איכות הסביבה בקשר לסילוק פסולת 

  .נוכחיות והיסטוריותניהול פסולת פרקטיקות 

, ")CERCLA(" Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act-ה )4(

בלי קשר לשאלת , מטילים אחריות על קבוצות מסוימות של אנשים, וחוקים מדינתיים RCRA-ה

בגין שחרור או שחרור אפשרי של חומרים מסוכנים לתוך , האחריות או חוקיות המעשה המקורי

על אנשים אלה נמנים הבעלים או המפעיל של האתר בו שוחררו חומרים מסוכנים . הסביבה

גופים אלה  CERCLA-תחת ה. שיחררו או ארגנו את שחרור החומרים המסוכניםוהחברות ש

עשויים להיות כפופים לאחריות ביחד ולחוד לתשלום הוצאות ניקוי החומרים המסוכנים אשר 

ובגין הוצאות עבור מחקרים , בתשלום פיצויים בגין נזקים למשאבי טבע, שוחררו לסביבה

תי נפוץ שבעלי קרקעות שכנות או צדדים שלישיים יגישו אין זה בל. מסוימים בתחום הבריאות

מחומרים מסוכנים או מזהמים אחרים ששוחררו , לכאורה, תביעות בגין נזקי גוף ורכוש שנגרמו

בפעילות . חוקים מדינתיים מטילים חובות ואחריות דומים, באופן דומה, בנוסף. לסביבה

בניקוי תחת  חייבה ןחשב כחומר מסוכלהי העלולהפסולת מיוצרת , השוטפת של בית הזיקוק

ולא  CERCLAדלק זיקוק לא הוכרה כאחראית פוטנציאלית לעניין , נכון למועד דוח זה . חוק זה

ככל שחלו כאלו טרם , נשאה באחריות כלשהי לעניין שחרור חומרים מזוהמים ומסוכנים לסביבה

  .רכישת בית הזיקוק על ידה

) renewable fuel( לופייםהדלקים הח דורש הגדלת כמויות 2005משנת  Energy Policy Act -ה )5(

כגון בית , בתי זיקוק קטנים והכללים הסופיים המיישמים חוק זה פטר. 2012עד  ים בבנזיןכללנה

 Energy Independence and Security Act –ה . 2010עד שנת , הזיקוק של דלק זיקוק בטיילר

")EISA (" החלופי שעל בתי הזיקוק לייצר על פי ה הדלקהגדיל את כמות  2007משנת- Energy 

Policy Act. ה- Renewable Fuel Standard – 2 ,מיישמת את ה- EISA את החברה תמחייבו 

בשנת  18%ועד  2011 בשנת 7.8% -לכ זוקקיםמהמוצרים בהחלופיים להגדיל את כמות הדלקים 

שפיע מהותית על הרווחיות אלא אם עלול לגרום לירידה בכמות הנפט המעובד ולה זהחוק . 2022

בית   .אחרים למוצרים המועברים שווקיםכן הדרישה לדלקים תגדל במקביל או שיימצאו 

פרויקטים  ליישםו, 2008אתנול בינואר -של בנזין E-10תערובת  לשווק תחילהזיקוק בטיילר ה

 .2011 ראשיתשל אתנול וביודיזל במוצרי הדלקים מ ותגדולכמויות יותר  ואפשריש

 The Federal Occupational Safety(המנהל להבטחת הבטיחות והתברואה במקומות תעסוקה  )6(

and Health Administration , או"OSHA" ( תכנית לאומית לטיפול  על 2007יוני חודש בהכריז

בדיקה בבית הזיקוק בטיילר והטיל  OSHA -ערך ה , במסגרת התכנית. בסכנות בבתי זיקוק נפט

בין נובמבר . זיקוק הגישה ערעור על ההחלטה דלק. יקוק קנס הנמוך ממאה אלף דולרעל דלק ז

בדיקה נוספת בבית הזיקוק בטיילר כתוצאה מהשריפה והטיל  OSHA -ערך ה 2009למאי  2008

גם בעניין קנס זה הגישה דלק זיקוק ערעור על . על דלק זיקוק קנס בגובה של כמאתיים אלף דולר

  .הלק זיקוק הדבר לא ישפיע עליה לרעולהערכת ד, ההחלטה

על כל חבית נפט  דולר 0.08עמלה של  Oil Spill Liability Trust Fund- לשלם לת חייב USAדלק  )7(

  .לחבית דולר 0.78 -להגדיל את העמלה ל תופדראליהצעות חוק  נןיש. יא רוכשתשה
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 MAPCO )ג(

ינם שמירה על איכות תקנות וצווים שונים שעני, חלות הוראות חוק MAPCOעל פעילות  )1(

. ולפיכך הם משתנים מאזור לאזור, קומיתהמדינתית והמ, תשמקורם ברמה הפדרלי, הסביבה

 Above and/or Underground Storage( לאחסון הדלקים רישיונותהמדינות השונות מנפיקות 

Tanks( .החוק לשימור משאבים , ברמה הפדרלית)The Resource Conservation and Recovery 

Act ( דורש כי הרשות לפיקוח על איכות הסביבה)Environment Protection Agency , או"EPA" (

תת  דלקיםמתקני אחסון ממניעה וניקוי של דליפות , תכין תכנית רגולטורית מקיפה לאבחון

לנהל ולאכוף תכניות , מאפשרות למדינות השונות לפתח EPA -התקנות שפרסמה ה .קרקעיים

 - ה. ובלבד שהן מאמצות סטנדרטים לא פחות חמורים מאלה הפדרליים, דינתיותרגולטוריות מ

EPA ,שדרוג , קבעו דרישות בקשר לאופן התקנת מאגרים תת קרקעיים, כמו גם רוב המדינות

, מאגרים תת קרקעיים  תסגיר, דליפותלנקיטת אמצעי תיקון , מאגרים קיימיםותחזוקת 

 . םינטיברלשמירת נתונים ו

קרנות מדינתיות החולקות לתשלומים מ תזכאי MAPCO, כספיתתפות עצמית השתלאחר  )2(

 מתקנישנגרמו מדליפות  ניקוי נזקי איכות סביבה מסוימיםו חקירה, בדיקה באחריות בגין

רכשה  MAPCO, בנוסף. או דליפות אחרות של דלקים בתחנות דלקים/אחסון תת קרקעיים ו

מים שהיא זכאית לקבל מהקרנות המדינתיות מעבר לתשלופוליסת ביטוח המכסה את חבותה 

לא הוגשו תביעות  2010 - 2009במהלך השנים . בקשר לנזקים מסוימים שנגרמו לסביבה, ל"הנ

לא היו תביעות מעבר למה , נכון למועד הדוח. כנגד חברות הביטוח MAPCOמהותיות של 

  .כיסו הקרנות המדינתיותש

, נכון למועד הדוח .)4)(ב(1.7.18 בסעיף לעיל ואר כמת, CERCLA -כפופה לגם  MAPCOפעילות  )3(

MAPCO אינה צד לתביעות מכוח ה- CERCLA. 

 מדיניות איכות הסביבה )ד(

והיא אחראית לטיפול בכל נושאי , מחלקת הגנת הסביבה המונה כתשעה עובדים USAלדלק  )1(

סגן נשיא של דלק . דים האמורים מוקצים לתחום הזיקוקחמישה מתוך העוב. איכות הסביבה

USA כן נעזרת דלק -כמו. אחראי לפיקוח על נושאי איכות סביבה ורגולציהUSA  ביועצים

סגן הנשיא האחראי לנושא בוחן על בסיס רבעוני את . חיצוניים ובעורכי דין בסוגיות ספציפיות

וקובע האם חל שינוי , USAותה של דלק הטיפול בנושאי איכות סביבה בכל אחד ממגזרי פעיל

וזאת בהתאם לפרוצדורות שנוקטת , בתחום איכות הסביבה USAמהותי בחבויותיה של דלק 

היא לעמוד  USAמדיניות דלק . GAAP - אוקסלי וכללי ה-בהתאם לחקיקת סרביינס USAדלק 

אוקסלי -רביינסכפופה לדרישות ס USAדלק , זאת ועוד. בכל דרישות איכות הסביבה הרלבנטיות

הן , אשר עשויות להיות להן השפעה מהותית על החברה, בקשר עם זיהוי חבויות איכות סביבה

 . ורישומן בדוחות הכספיים, על בסיס רבעוני הן על בסיס שנתי

כאשר , חבויות איכות סביבה שאינן בעלות אופי הוניבספרים היא לרשום  USAמדיניות דלק  )2(

חבויות איכות הסביבה מייצגות את . פה ניתן להערכה באופן סבירסביר כי החבות נוצרה והיק

האומדן מבוסס על הערכות פנימיות ושל צדדים . אומדן העלויות לבדיקת זיהום וטיפול בו

בהתחשב בדרך , הרגולציה הרלבנטית, הטכנולוגיה לטיפול בו, באשר להיקף הזיהום, שלישיים
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אלא אם כן ניתן להעריך באופן סביר לטווח (ובות השנים הקר 15 -כלל בפעילויות ובעלויות ל

  ). ארוך יותר

 Environmental Pollution(מחזיקה בפוליסות לביטוח נזקי איכות סביבה  USAיצוין כי דלק  )3(

Policy( , המכסות תביעות נזקי זיהומים ועלויות ניקוי מסוימים)בין היתר, אינם כוללים אך ,

לא הוגשו תביעות מהותיות , נכון למועד הדוח. )ם היסטורייםהוצאות ניקוי בגין נזקים סביבתיי

  .בקשר עם פוליסות אלו

 אחריות והליכים משפטיים באיכות הסביבה )ה(

ומשרד  EPA –החל הבעלים הקודמים של בית הזיקוק משא ומתן עם ה  2004בסוף שנת  )1(

 2009 צו בית משפט משנת. CAA -ב ביחס לדרישות מסוימות של חוק ה"המשפטים של ארה

, ל"לחוק הנשוטף בעלויות ציות  USAעל פיו התחייבה דלק , אישר את ההסדר עם בית הזיקוק

לאחר רכישת בית  USAהצו לא טען להפרות של דלק . והקנס שולם על ידי הבעלים הקודמים

חדשה  כוחובהם תחנת , פרויקטים שהתחייבה לבצע USAהשלימה דלק , בהתאם לצו. הזיקוק

בנוסף הצו מחייב שינויים תפעוליים . תפעולית ופרויקט להסרת גופריתלהגברת אמינות 

 . העלויות הנובעות מכך לא ישפיעו מהותית לרעה USAלהערכת דלק . שוטפים

אישר צו מוסכם בעניין הפרות לכאורה של הוראות למניעת  TCEQ-ה, 2007בחודש אוקטובר  )2(

המוסכם חויב בית הזיקוק לשלם קנס  בצו. אשר נמשכו לאחר רכישת בית הזיקוק, זיהום אויר

בנוסף נדרשה החברה ויישמה . ייעדה לו כספים לפני כן USAולממן פרויקט איכות סביבה שדלק 

 . תיקונים נוספים כפי שפורטו בצו המוסכם

)3( OSHA  -  1.7.18 ראו סעיף)לעיל )6)(ב. 

הגישו לחברה  EPA -וה ")CSB"או  The Chemical Saftey Board,(ם הועד לבטיחות כימיקלי )4(

מקיים כיום חקירה לפי סעיף  EPA - ה. 2008בבית הזיקוק בנובמבר  השריפהדרישות מידע על 

 .CAA - על פי ה כימיקליותלמניעת תאונות  בקשר לעמידת החברה בדרישות CAA -ל 114

חקירה  הטעונים צינורות לידקרקע או מי תהום מודעת לזיהום אינה  USAדלק נכון למועד זה  )5(

בהתבסס על הערכות . אך בעתיד יתכן כי יהיה צורך לבצע הערכות וניקוי של אזורי צנרת, ותיקון

שבוצעו על ידי גורמים שלישיים בעת רכישת בית הזיקוק ואשר עודכנו  ובדיקות שונות סביבתיות

רשמה  ,31.12.2010נכון ליום  , 2010דש מרץ במהלך המימון מחדש של בית הזיקוק בחו לאחרונה

מיליון דולר בגין עלויות ניקוי מוערכות באתר בית  4.3 - בספריה התחייבות בסך של כ USAדלק 

תקנות  .2022עד שנת  מיליון דולר 2.8 - ויתרת ה, מיליון דולר בגין השנה הקרובה 1.5 - כ -  הזיקוק

עשויים , ו גם מצבים אחרים הדורשים דיווח ופעולהכמ, נוכחיות ועתידיות בענייני איכות סביבה

מאמצי הניקוי של מי התהום . לגרום להוצאות משמעותיות נוספות הקשורות בחקירה וניקוי

         .בבית הזיקוק צפויים להימשך בעתיד הנראה לעין

  השקעות מהותיות בתחום איכות הסביבה  )ו(

דלק  ,בבנזין בנזןהגבלת כמות הל ביחס )1)(ב(1.7.18 בכדי לציית לרגולציה המתואר לעיל בסעיף  )1(

מיליון  18.8 -כ Mobile Source Air Toxics (“MSAT”) II Compliance Project-ב ההשקיע זיקוק

 השלמת השלב השני של .2011בשנת  מיליון דולר 0.2 - כ עוד להשקיע הוצפוי, 2010בשנת  דולר

  . 2012הפרויקט צפויה בסוף שנת 
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זה  ענייןב USAדו השקעות דלק יעמ, כי על מנת לעמוד בתקינה סביבתית חדשה אההערכה הי )2(

  .מיליון דולר בחמש שנים הקרובות 81 -ועל כ, מיליון דולר 4.6 –על כ 2011בשנת 

  

מידע  באשר לצורך בהשקעות בתחום איכות הסביבה הינו ב"ארהמידע זה לגבי הערכת דלק 

הקרקע או על היקף זיהומי , נכון למועד זה EPA - המידע מבוסס על דרישות ה .צופה פני עתיד

לטיפול בנושאי איכות  העלותועל הערכתה בדבר , נכון למועד זה ב"ארההידועים לדלק המים 

 -אם יחולו שינויים בדרישות ה, בין היתר, המידע עשוי שלא להתממש. על בסיס נסיונה, סביבה

EPA נזקי איכות סביבה חדשים הטעונים  ב"ארהאם יתגלו לדלק , או רגולציה רלבנטית אחרת

 .ואם יתברר במהלך ביצוע ההשקעות או קודם לכן כי עלויות ההשקעה גבוהות מהצפוי, טיפול

בקשר להשקעות בתחום איכות הסביבה והתקינה תלויות בהערכות  ב"ארההערכות דלק 

כגון המורכבות של ההוראות הנוגעות לתחום איכות , אליהםובגורמים שאין ודאות ביחס 

ולאמוד את  נוספים האפשרות לגלות זיהומים, הסביבה והאפשרות ליתן להן פרשנויות שונות

ההיקף המדויק של זיהומים קיימים או אשר עלולים להתגלות בהתחשב בין היתר בכך שמדובר 

 הזיהומים תקן ולנקות עבודות הנדרשות להמחסור במידע אמין ביחס להיקף , בבית זיקוק ישן

. וחוסר וודאות בקשר לבחירת שיטת הניקוי המתאימה ביותר לניקוי הזיהומים ,הלא ידועים

החקיקה והתקנים בתחום איכות הסביבה  ,בשל מגמת התפתחות נושא איכות הסביבה, בנוסף

 מחמירות יותר בקשר עלולות בעתיד להתווסף הוראות דיןו, משתנים ומתעדכנים באופן תדיר

 ב"ארהעומדת דלק  ,נכון למועד הדוח. ל"עלול להשפיע על הערכה הנש, ב"לפעילות דלק ארה

 . בדרישות איכות הסביבה, למיטב ידיעתה, מבחינה מהותית

 וחקיקה פיקוח ,מגבלות 1.7.19

  דלק זיקוק ושיווק )א(

כגון , ןך פעילותשיונות רבים שקיבלו לצורדלק זיקוק ושיווק פועלות מכוח ר - רשיונות עסק )1(

רשיון הפעלת צנורות , )רשיונות לשחרור פסולות(רשיונות מכוח חוקי איכות סביבה שונים 

  .   ב"להובלת דלקים וכיוצ

סמכות להתקין תקנות בקשר לתקני ) הרשות להגנת הסביבה( EPA -ל - תקינה של מוצרי דלקים )2(

הכמות המירבית המותרת של  הוציאה תקנים המגבילים את EPA -ה .ייצור של תזקיקי דלקים

תקנים אלה קובעים שכמות . פליטת גופרית משימוש בבנזין מרכבים המשמשים לתחבורה

במשך שנה ") מ"פפ("חלקי מיליון  30הגופרית הממוצעת המותרת בתזקיקי בנזין לא יעלה על 

ך לדיונים בהמש. מ"פפ 80- יותר מ לא יכול אחד של בנזין) gallon(וכן כי גאלון , קלנדרית אחת

בקשר , 2004ומשרד המשפטים האמריקאי מאז שנת  EPA - שהתקיימו בין בית הזיקוק ובין ה

צו  2009נכנס לתוקף בחודש ספטמבר , ביחס לפעילות בית הזיקוק CAA - עם דרישות של ה

והקנס הוטל על , USAידי דלק -בצו לא נטען להפרות של בית הזיקוק לאחר רכישתו על. מוסכם

על פי הצו נדרש ביצוע השקעות בבית הזיקוק שחלקן הושלם ועלות היתרה אינה . דםבעליו הקו

  . צפויה להיות מהותית

דלק זיקוק כפופה לדרישות החוק הפדרלי להבטחת הבטיחות והתברואה במקומות תעסוקה  )3(

)The Federal Occupational Safety and Health Act , או"OSHA" (וחוקים מדינתיים דומים ,

  .לרבות אופן הטיפול בחומרים מסוכנים, ירים את תנאי הבטיחות והבריאות של עובדיםהמסד



56 - א  

 MAPCO )ב(

תקנות בקשר , חוקי עבודה, בין היתר, חלים חוקים ותקנות הכוללים MAPCOעל פעילות 

דרכי גישה ציבוריות וחוקים , תנאי עבודה, שכר מינימום, למכירה של מוצרי אלכוהול וטבק

   :ובכלל זה, נוספים

- ההיתר למכירת דלקים ושמנים ניתן על –רישוי תחנות התדלוק ופעילות מכירת דלקים ושמנים  )1(

. ההיתר הינו שנתי). MAPCO )Regulatory Services Permitידי המדינות השונות בהן פועלת 

 Above and/or Underground Storage(המדינה מנפיקה היתר שנתי לאחסון הדלקים , בנוסף

Tanks(. 

וכן למכור כרטיסי גירוד , רשאית להנפיק כרטיסי לוטו ממוחשבים MAPCO – וי הלוטוריש )2(

  .במדינות מסוימות על פי רשיונות שקיבלה

חוקים מדינתיים או מקומיים מגבילים את  – רישוי בקשר למכירת משקאות אלכוהוליים )3(

. הולייםהמשמעותיים ביותר הם משקאות אלכו, השעות בהן ניתן למכור מוצרים מסוימים

להשעות או לשלול בקשות למתן או , לבטל, לרשויות מדינתיות ומקומיות יש הסמכות לאשר

  .חידוש היתרים למכירת משקאות אלכוהוליים או להטיל מגבלות שונות וסנקציות

: ידי שלושה גורמים- ההיתר למכירת סיגריות ניתן בנפרד על – רישוי בקשר למכירת סיגריות )4(

לקבל  MAPCOכאשר בנוסף על , ההיתר למכור סיגריות הינו שנתי. המחוז והעיר, המדינה

  .היתרים למכירת מוצרי טבק אחרים

חנויות הנוחות כפופות לתקנות של רשויות פדרליות  - רישוי בקשר להפעלת חנויות נוחות )5(

  . אש ותכנון ובניה, בטיחות, בנושאי בריאות ותברואה, ומדינתיות שונות

, שעות נוספות, חקיקה פדרלית ומדינתית בנושאים של הגנת השכרכפופה ל USAדלק , בנוסף )ג(

עולות מעת לעת הצעות חוק פדרליות  USAדלק יצוין כי למיטב ידיעת . תנאי עבודה ואזרחות

באם . להעלאת השכר המינימלי וחיוב מעסיקים במתן פוליסת ביטוח בריאות לעובדיהם

  .USAדלק וצאותיה של תתקבלנה הצעות אלה הן עשויות להשפיע לרעה על ת

 הסכמים מהותיים  1.7.20

 דלק זיקוק ושיווק )א(

 . )ב(1.7.12 לפירוט ראו סעיף . מהותיים Magellan-ו Noble Groupההסכמים עם 

 MAPCO )ב(

ובהם הסכם רכישת הדלקים , הסכמים לרכישת דלקים ממגוון ספקים ומשווקים  MAPCO-ל )1(

שהנו בתוקף עד הרבעון ) 2010 תהדלקים בשנמוצרי מ 20.4% - ו כממנה נרכש( MOTIVA - מ

 (benchmarks)מחירי הדלקים נקבעים באופן כללי כמרווח ממחירים מקובלים   .2011השני של 

ובדרך כלל כוללים ההסכמים , שנים 15 -תקופות ההסכמים נעות בין שנה אחת ל. מקומיים

במרבית  MAPCOעמדה , נכון למועד זה. חודשית או שנתית, תמינימאליכמות רכישה 

ורשמה הוצאות מינוריות בגין אי עמידה בהתחייבויות רכישה בשנים , התחייבויות הרכישה שלה

2007 – 2010.  

)2( Core-Mark International Inc. )להלן" :Core-Mark("  היתה ספק המוצרים העיקרי של מוצרים

ביום  .בהתאמה ,59.4% -וכ 59% - עמדו על כ והרכישות ממנה ,2010 -ו 2009בשנים  קמעונאיים
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על פי  .31.12.2013עד ליום  Core-Mark אספקה עםההסכם את  MAPCO האריכה ,23.08.10

תמשיך להיות הספק העיקרי למזון ולמוצרים קמעוניים לכל  Core-Mark ,בין היתר ,ההסכם

  .MAPCOהחנויות של 

  הליכים משפטיים 1.7.21

היא צד לתביעות  MAPCO .ד להליכים משפטיים מהותייםדלק זיקוק ודלק שיווק אינן צ

להחלטה  MAPCOלהערכת . והליכים משפטיים שונים הנובעים ממהלך העסקים הרגיל שלה

לא תהיה השפעה מהותית לרעה על מצבה הכלכלי או על , הידועים לה כיום, סופית בעניינים אלה

  . תוצאות פעילותה בתקופות עתידיות

  סקיתיעדים ואסטרטגיה ע 1.7.22

בוחנות את תוכניותיהן ויעדיהן האסטרטגיים מעת לעת ומעדכנות אותם בהתאם ב "דלק ארה

למפת התחרות ולהשפעות מאקרו כלכליות על תחום , להתפתחויות שחלות בשוק הדלקים

  :בפעילויות הבאות ב"דלק ארהבשנים הקרובות עשויה להתמקד . פעילותה

גם בשנים . ומימושים היתה באמצעות רכישות מאז הקמתה USAאסטרטגיית הגידול של דלק  )א(

תחנות , לבחון רכישות פוטנציאליות ובהן רכישת בתי זיקוק נוספים USAהקרובות צפויה דלק 

רכישת נכסים . כגון צינורות או מסופים, או נכסים משלימים אחרים תדלוק וחנויות נוחות

יתכן  .ב"באזורים אחרים בארה או ,ב"ארהפעילותה של דלק  ינוספים כאמור יכול שתהא באזור

שווי נכסי גבוה או  בעלות ביצועים חלשיםתחנות תדלוק וחנויות הנוחות כמו , ונכסים מסוימים

  .ידי צדדים שלישיים- להפעלה עלסבו ויימכרו או  ,םמהותית ביחס לרווחיות

ברה החאסטרטגית אשר תסייע לממש את יעד רכישה  תהא, צא לפועלתככל ש, Lion Oilת רכיש )ב(

לראשונה בית . בעלת פעילות משמעותית בכל שרשרת הייצור והשיווק של דלקים להיותלהפוך 

 המוצרים לחלק מרשת תחנות התדלוק של יהיה בעל יכולת לספק USAזיקוק בבעלות דלק 

של דלק עסקה זו תרחיב במידה רבה את יכולת שיווק הדלקים . באזור מדינות טנסי וארקנסו

USA  תוכל דלק דוראדו -אלבית הזיקוק במ. אל שווקים חדשיםותאפשר חדירהUSA  לשווק

ולמסופים של צדדים שלישיים לאורך איזורים נרחבים מאיזור מפרץ  המוצרים למסופים של

 ..מקסיקו עד למרכז ארצות הברית

והשגת תנאי  לקוחותהמאמצי שיווק להרחבת בסיס , זיקוקבית ההגדלת כושר הזיקוק של  )ג(

 . והוזלת עלויות הייצור ,יותר התקשרות טובים

ביצוע פרויקטים כגון מתקן לייצור בנזין דל גופרית כאמור לעיל ופרויקטים שיאפשרו הקטנת  )ד(

יגדילו את כושר , יביאו לשימוש יעיל וטוב יותר של מתקני הזיקוקו, עלות זיקוק הנפט הגולמי

לרבות נפט חומצי וכבד , וקהייצור של בית הזיקוק ואת טיב מוצרי הדלק המיוצרים בבית הזיק

 .יותר

בעיקר בתחום המזון , הרחבת הפעילות הקמעונאית ומגוון המוצרים הנמכרים בחנויות הנוחות )ה(

אשר להערכתה , למכור בחנויותיה גם מוצרי פרימיום MAPCOכחלק ממהלך זה בכוונת . המוכן

מוכן אותו יוכל  להחדיר מזון MAPCOבכוונת , בין היתר. ימשכו לחנויות גם קהל יעד חדש

ולהציג ) Private Label(למכור מזון ממותג פרטי , )touch screen(הלקוח להזמין באמצעות מסך 

 תאסטרטגיימגוון המוצרים אשר ימכר בכל חנות נוחות יקבע על פי . היצע גדול יותר מוצרים

 .חותאשר תביא בחשבון את מיקום החנות ומאפייני הלקו, מכירה ייחודית לחנות הנוחות
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פועלת לחיזוק המותגים שלה וההכרה בהם כמותגים מובילים באזור דרום מזרח  MAPCO )ו(

במטרה להעצים את חווית הקנייה של , וכן לשיפוץ ועיצוב מחדש של חנויות הנוחות שלה, ב"ארה

תחת השם , החלה במהלך של מיתוג מחדש של חלק מחנויות הנוחות שלה MAPCO. לקוחותיה

"Mapco Mart" .ועד היום שופצו סך הכל , בהתאמה ,חנויות 13 - ו 22שופצו  2010 - 2009 יםבשנ

  .מאמינה כי מהלך זה יביא להרחבת קהל לקוחותיה MAPCO  .חנויות 129

העלולים למנוע , מימוש היעדים והאסטרטגיה האמורים לעיל תלוי בגורמים חיצוניים שונים )ז(

נוהגת כאמור לבחון ולעדכן את  USAדלק  ,בנוסף לכך. או להביא לשינויים בהם, התממשותם

  .מפת התחרות והשפעות מאקרו כלכליות, יעדיה בהתאם להתפתחויות החלות בשוק הדלקים

  גורמי סיכון 1.7.23

ובמיוחד בדרום , מקומיתעולמית או  האטה כלכלית – כלכליכלכליים והמשבר המקרו תנאים  )א(

ונפח המכירות , יותאות התפעולתוצה ,ב"של דלק ארה עשויה להשפיע לרעה על העסקים ,ב"ארה

חלק מהגורמים המשפיעים על ירידה . בשל ירידה ברמת הצריכה, מוצרי דלקים וקמעונאייםב

, )במיוחד במדינות עם הפקת נפט גבוהה(ים הגיאופוליטיו כלכליים מקרו בצריכה הנם תנאים

, ן"שווי נדל ,הפחתות בשווי נטו בהתבסס על ירידות חדות בשווקים, חובות צרכנים, אבטלה

כלכליים - אמון צרכנים וגורמים מקרו, ריביות, מחירי אנרגיה, מיסוי, שוקי המשכנתאות

ברמת הצריכה , במהלך תקופת חוסר ודאות כלכלית צרכנים עשויים להפחית בנסיעות. נוספים

 . וכדומה

 מיהגולמחירי הנפט , באופן היסטורי - אספקה בלתי סדירהו חשיפה לתנודות במחירי הנפט )ב(

כולל ( הגיאופוליטיכגון המצב  ,בשליטת החברה םותלויים בגורמים שאינ, תנודתייםבעולם 

עלולה  )הגולמי(תנודתיות במחירי הנפט . )ב(1.7.1 כמתואר בסעיף  ,כלכליהו) ת וטרורומלחמ

על במיוחד ( ב"רווחיות של דלק ארהוריד את הביקוש למוצרי נפט ולהשפיע לרעה על הלה

, פרופן ואחרים, כגון אספלט ,שמחיריהם אינם בקורלציה לתנודתיות במחירי הנפט מוצרים

לבצע עסקאות הגנה באמצעות נגזרים  USAנוהגת דלק  מעת לעת ).Lion Oilידי - המיוצרים על

, משתנה מעת לעתאך היקף העסקאות כאמור , על מנת להקטין את החשיפה שלה לסיכונים אלה

ומוצרים קמעונאיים אספקה בלתי סדירה של דלקים כן - כמו. והן עצמן כרוכות בסיכונים שונים

 .החברה עשויה לפגוע לרעה בפעילות

, חומרי גלם ם לרכישת ומכירתשינויים במחירי - חשיפה לשינויים במחירי הגלם והמוצרים )ג(

ב עלולה להשפיע לרעה על "דלק ארה מספקים וללקוחות של קמעונאיים םומוצרי מוצרי הנפט

גם חברות רב לאומיות , מצויות בין היתר ב"ארהכי בין מתחרותיה של דלק  ,יצוין. החברה

, אשר בשל גודלן, באופן משמעותיב "ארההגדולות מדלק ) integrated(ובעלות יכולות משולבות 

ידה רב יותר במצבים של הינן בעלות כושר עמ, ומתקני הזיקוק המורכבים שלהן היקף פעילותן

 .שוק משתנה

עלולה , לרבות תחרות מול רשתות ההיפרמרקטים בתחום הדלקים, רמת תחרות גבוהה -  תחרות )ד(

וכן אובדן נתח שוק המתבטא , רווחים נמוכים יחסיתממתבטאת בה, חיריםירידה במגרום ל

 .בירידה בהכנסות



59 - א  

 ,כמו אתנול או ביודיזל, או מתחדשת אלטרנטיבית אנרגיה של צריכה מוגברת - מוצרים חלופיים )ה(

גם השימוש במכוניות . ביקוש למוצרי דלקיםב או/וים הדלק במחירי להוביל לירידה היכול

  .USAלהשפיע לרעה על רווחיות דלק  לולוע חשמליות יכול להוריד הביקוש למוצרי דלקים

הסיכון ו, 1.7.7  -ו )ג(1.7.1 פים כמתואר בסעי, שינויים במרווח הזיקוק  -  במרווחים שינויים  )ו(

 יםמחירי הדלקבהתאמה מלאה וקושי לבצע  מחירי הנפטב הבשל עלייו בין היתר לשחיקה ב

 .גרום ירידה ברווחיותלעלול  ,לצרכנים יםהנמכר

שיבושים , כל פעילויות הזיקוק מרוכזות בבית הזיקוק בטיילרמאחר ו - תלות בנכס יחיד )ז(

גורם הסיכון . ב"ארהמשמעותיים לפעילות בית הזיקוק בטיילר עשויים להשפיע לרעה על דלק 

בעקבותיו , עם התרחשות הפיצוץ בבית הזיקוק בטיילר 2008בנובמבר  20האמור התממש ביום 

ימים ברבעון השלישי של  14צפויים למשך -ם לאובתיקוני 2009הופסקה פעילותו עד חודש מאי 

, התלות בבית הזיקוק עשויה לבוא לידי ביטוי גם בהתרחשות אירועים כגון אסונות טבע .2010

 . 'וכו, עבודות תחזוקה, אובדן רישיונות והיתרים הדרושים לפעילות המפעל, תאונות עבודה

לסיכונים הקשורים לזיקוק דלקים  חשופה USAדלק פעילות  - וחיצוניים סיכונים תפעוליים )ח(

 תנאי מזג האוויר ,אסונות טבע, בין היתר, סיכונים אלה כוללים. ואספקת מוצרי דלקים

תאונות של צי , נזילות בצנרת המובילה נפט, פיצוצים, שריפות ,טרור, מלחמה ,עונתיות ,שליליים

התערבות של צדדים , בעיות בטכנולוגיות מידע, תחזוקהתקלות , המשאיות להובלת דלקים

ואשר עשויים לגרום להפרעות בפעילות , ב"ארהשלישיים ואירועים אחרים שאינם בשליטת דלק 

 . תביעות גוף ואף מוות, לזיהומים ונזקים לסביבה ולרכוש של צדדים שלישיים, בית הזיקוק

נוספים נהרגו שני עובדים ומספר בני אדם  2008בנובמבר  20 –באירוע שהתרחש בבית הזיקוק ב

להליכים  USAוהוא עשוי לחשוף את דלק , טרם הסתיימו כל ההליכים הקשורים בו .נפצעו

 . שונים גם בעתיד

העשויה , לצינור הנפט המוביל נפט גולמי לבית הזיקוק קיבולת מוגבלת -  תשתית צנרת מוגבלת )ט(

בבעלות דלק כמו כן אין . להיות בלתי מספקת באם יגדיל בית הזיקוק את תפוקתו באופן מהותי

USA המכירות שלה התבצעו  מעט כלכ 2010 -וב, צינור נפט יוצא לאספקת מוצרי הדלקים שלה

 .עובדה זו עשויה להקשות על גיוס לקוחות חדשים. באמצעות מסופים שברשותה

שהינו המוצר הקמעונאי הנמכר ביותר על (ירידה בצריכת הסיגריות  -ירידה בצריכת הסיגריות )י(

ב שעשויות להיות להן השלכות על מחיר "יים של חברות הטבק בארהוקש, )MAPCOידי 

כגון העלאת מחירי הסיגריות או העלאת , חקיקה עתידית בנושא מוצרי טבק. הסיגריות ושיווקן

 .המיסוי על מוצרי טבק עשויים להשפיע לרעה על צריכת סיגריות

אין  .בהיקף ניכר ת אשראיומסגר חוב USAלדלק  – והגבלות אשראי מימון הפעילות ,חוב קיים )יא(

ולגייס , לחדש מסגרות אשראי, למחזר את הלוואותיה USAודאות כי יהיה ביכולתה של דלק 

למינוף הניכר השלכות שליליות שונות ובהן חשיפה . במועד הדרוש ובתנאים טובים, מימון חדש

הגבלת ו, בצורך בניצול תזרים מזומנים לתשלומי החו, גדולה לתנאים שליליים בשוק ובענף

קשיים בשירות החוב הקיים . הגמישות העסקית בפעילות הקיימת ובכניסה לפעילויות נוספות

, להביא להרעה בתנאי ההתקשרויות עמם, ומימון הפעילות יכולים לפגוע בקשרים עם ספקים

בהקשר זה יש להדגיש כי למשבר . )כגון עסקי רכישה( ולפגוע בפעילותה העסקית של החברה



60 - א  

ולהגביל , הפיננסי המתמשך עשויה להיות השפעה שלילית מהותית על מוסדות פיננסייםהכלכלי ו

 .את הנגישות הדרושה לגיוסי הון וחוב

הסכמי אשראי נוכחיים ועתידיים הכוללים אמות מידה  - עמידה באמות מידה פיננסיות ואחרות )יב(

וכן , עילות עסקיתלבצע פ, פיננסיות עלולים להשפיע לרעה על היכולת לממן פעילות עתידית

עלולים לחייב פירעון מוקדם של הלוואות בסכומים משמעותיים ולהקשות או למנוע קבלת 

עמידה . נמצאת מעת לעת בקרבה לאמות המידה הפיננסיות החלות עליה USAדלק . מימון נוסף

תנאי השוק , רווחיות, באמות מידה פיננסיות תלויה בין היתר בגורמים כגון רמת המינוף

לעמוד  USAכך שהידרדרות בפרמטרים שונים עלולה לפגוע ביכולתה של דלק  ,וונטיים ועודהרל

על רקע המשבר הנוכחי , בין היתר, וזאת, באמות המידה הפיננסיות או לתקנן במידת הצורך

כן חלות על החברה מכוח הסכמי אשראי - כמו. בשוק האשראי וההרעה הכללית בתנאי השוק

עשויות להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לבצע פעולות שונות כגון תניות ומגבלות שונות ה

 .'וכו, ביצוע השקעות, כניסה לפעילויות חדשות, מכירת נכסים, חלוקת דיבידנדים

יחד . דולר מיליארדכפוליסות ביטוח לרבות פוליסות רכוש עם כיסוי של עד  USAלדלק  – ביטוח )יג(

במסגרת , או שלא ניתן לבטח, נם מבוטחיםעשויה לסבול מנזקים שאי USAדלק , עם זאת

הפוליסה לביטוח אובדן , למשל. או הגבוהים מסכומי הביטוח בפוליסות, פוליסות הביטוח שלה

אינה חלה אלא אם כן נמשכת ההפרעה במשך למעלה ) business interruption policy(רווחים 

הביטוח לא ישונו לרעה או אם  החברה אינה יכולה להבטיח כי תנאי פוליסות. ימים 60 - 45 - מ

 . יחודשו על ידי החברות המבטחות אותה

תקנות , כפופה לחוקים USAדלק  - התפתחויות ושינויים חקיקתיים ונושאי איכות סביבה )יד(

חשופה  USAעל כן דלק . בעיקר בנושאי איכות הסביבה, ותקנים שונים הקשורים לפעילותה

חדשות והאפשרות כי בעתיד יתגלו חריגות מהותיות שינויים ודרישות חקיקתיות , להתפתחויות

כי על מנת  אההערכה הי. או יתווספו הוראות חוק מחמירות יותר אשר יחייבו הוצאות כספיות

 4.6 –כ על 2011זה בשנת  ענייןב USAיעמדו השקעות דלק , לעמוד בתקינה הסביבתית החדשה

 .בותשנים הקרו בחמשמיליון דולר  81 - על כו, מיליון דולר

נהגי  40מרבית עובדי הזיקוק של דלק זיקוק מאוגדים בארגוני עובדים וכן  – תלות בעובדים )טו(

הסכם ההעסקה . משאיות מאוגדים בארגוני עובדים וכפופים להסכמי העסקה קיבוציים

הגם שהסכמי העסקה קיבוציים . 2012הקיבוצי עם עובדי הזיקוק והנהגים יפוג בחודש ינואר 

. אין כל ודאות כי לא יהיו שביתות או הפסקות עבודה, ם להרתעת שביתותאלה מכילים תנאי

  . לשביתה או הפסקת עבודה עשויות להיות השלכות שליליות על פעילות דלק זיקוק

 Noble –ו  Magellanגוןכ, ספקים מהותייםביש תלות  USAלדלק  -יםמהותי יםספקתלות ב )טז(

 הסכמיםב, עימם ביחסים ,יםבספק יםשינוי. בתחום הקמעונאי Coremark - ו, בתחום השיווק

 מכל סיבה שהיא אספקה תוהפרע או בעמידתם בתנאי תשלום ואספקה, עם ספקים מהותיים

 . USAדלק עשויים להשפיע לרעה על 

הסכמים בלעדיים עם נמכר תחת  MAPCOממוצרי הדלק של   מחצית-כ – יםשלילי מיםפרסו )יז(

עם  בקשר יםשלילי מיםפרסו. BP -ו Shell, Conoco ,Exxon Mobil  ,Marathonחברות הדלק 

  . USAדלק להשפיע לרעה על  יםעשוי USAאו דלק ל "החברות הנ
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בריבית משתנה חוב אשראי היה  USAלדלק , 31.12.2010נכון ליום  – שינויים בריבית הדולרית )יח(

יפה לשינויים קיימת חש. מיליון דולר 295.8 - וחוב אשראי כולל של כ, מיליון דולר 251.1 -כ של

 .ובעתיד בשיעור הריבית המשולמת על ידי החברות האמורות במסגרת הלוואות אלה

 -כ. Lion Oilממניות  34.6% -מחזיקה בכ USAדלק  – Lion Oilחוסר יכולת לשלוט בפעילות  )יט(

אשר הינו צד להסכם ניהול עם , מוחזק בידי בעל מניות אחד Lion Oilמהון מניותיה של  53.7%

Lion Oil לדלק , לאור האמור לעיל. ובעל הזכות לבחור את רוב דירקטוריון החברה האמורה

 . Lion Oilאין יכולת לשלוט בפעילותה של  ב"ארה

הינה חברה פרטית לא קיים שוק  Lion Oil - היות ו – Lion Oil - אי נזילות ההשקעה ב )כ(

 - טין את החזקתה בתצליח להגדיל או להק USAאין ודאות כי דלק , כתוצאה מכך .למניותיה

Lion Oil  טוביםבתנאים או במחירים  תוכל לעשות כן –או במקרה בו תעשה כאמור. 

 53.7% - ככל שתושלם העסקה לרכישת כ – Lion Oil -סיכונים כתוצאה מרכישת השליטה ב )כא(

ובהם צמצום חלק (הרי שלצד היתרונות הפוטנציאליים של הרכישה , Lion Oilנוספים ממניות 

ותלות בבית הזיקוק  Lion Oilכגון אי יכולת לשלוט בפעילות , המפורטים לעיל מהסיכונים

ובתוצאותיה של , כרוכים בה גם מספר סיכונים ובהם הגדלת התלות בפעילות הזיקוק, )בטיילר

Lion Oil הגדלת היקף האשראי של דלק ; בפרטUSA ; קשיים בביצוע אינטגרציה של הפעילות

כגון חבויות , לחבויות שלא היו ידועות במועד ההתקשרות בהסכםחשיפה ; החדשה בזו הקיימת

תידרש  USAגידול בהיקף ההשקעות שדלק ; הליכים משפטיים, רגולציה, בנושאי איכות סביבה

 .ועוד; לבצע בעתיד

סיכונים ענפיים וסיכונים , סיכוני מקרו(להלן סיכום גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם  )כב(

על פי מידת השפעתם על , USAבהתאם להערכת דלק , אשר דורגו, )וק ושיווקמיוחדים לדלק זיק

  :בינונית וקטנה, השפעה גדולה - USAעסקי דלק 

USAמידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי דלק 
השפעה בינונית השפעה קטנה השפעה גדולה

  שינויים בריבית
 הדולרית

 כלכליים מקרו תנאים
 כלכליוהמשבר ה

ביטוח 

 סיכוני מקרו 

 מוצרים חלופיים 
  ירידה בצריכת

 הסיגריות
  פרסומים

 שליליים

 חשיפה לשינויים במחירי
  הגלם והמוצרים

 וחיצוניים סיכונים תפעוליים 

חשיפה לתנודות במחירי הנפט 
 אספקה בלתי סדירהו
 תחרות 
  במרווחים שינויים 
  התפתחויות ושינויים

חקיקתיים ונושאי איכות סביבה

סיכונים 
 ייםענפ

 תלות בעובדים תלות בנכס יחיד 
 תשתית צנרת מוגבלת 
 מימון הפעילות ,חוב קיים 

 והגבלות אשראי
 יםמהותי יםספקתלות ב 
  חוסר יכולת לשלוט בפעילות

Lion Oil 
 אי נזילות השקעה ב- Lion 

Oil

 עמידה באמות מידה פיננסיות
 ואחרות

  סיכונים כתוצאה מרכישת
 Lion Oil - השליטה ב

סיכונים 
חדים מיו

לדלק 
 ב"ארה

הינה על סמך ההערכה בלבד וייתכן כי בפועל מידת  USAשל דלק מידת ההשפעה של גורמי הסיכון 

  .ההשפעה תהיה שונה
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  תחום מוצרי הדלק בישראל 1.8

מ "חברת הדלק הישראלית בע" דלק"בתחום מוצרי הדלק בישראל נעשית באמצעות הקבוצה פעילות 

והתאגידים בבעלותה ייקראו להלן מ "חברת הדלק הישראלית בע" דלק"(וחברות ושותפויות בבעלותה 

 5.8.2007פי תשקיף מיום -להנפיקה דלק ישראל לציבור ע 2007בחודש אוגוסט "). דלק ישראל: "יחדיו

מליון  940 -כשל סך בתמורה ל כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות דלק ישראל ואגרות חוב, מניות

. ₪מיליוני  75 - הרווח שנבע לדלק פטרוליום כתוצאה מהנפקת מניות דלק ישראל עמד על כ). ברוטו(₪ 

דלק ישראל הנפיקה  16.6.2009מיום  ודוח הצעת מדף 29.5.2009פי תשקיף מדף מיום -על, כמו כן

  ). ברוטו(₪ מליון  814 -לציבור אגרות חוב בתמורה לסך של כ

   .ממניותיה של דלק ישראל 77.20% -בכ, באמצעות דלק פטרוליום, מחזיקה הקבוצה הדוחנכון למועד 

רבות ל(בתחנות תדלוק ציבוריות  יםדלק במכירת ועוסקת , בישראל במשק הדלקדלק ישראל פעילה 

והפעלת חנויות הנוחות בחלק ממתחמי התחנות ) שווקים לתחנות המופעלות על ידי צדדים שלישיים

וחנויות ציבוריות הקמה והפעלה של תחנות תדלוק , בייזום, ")מתחמי תדלוק ומסחר: "להלן(האמורות 

יווק הש: "להלן( מחוץ למתחמי התדלוק והמסחר ישירים של מוצרי נפטוהפצה בשיווק  ,נוחות 

 -מחזיקה דלק ישראל בכ, כמו כן. עבור עצמה ועבור אחרים םוניפוקדלקים אחסון בוכן , ")הישיר

 -כן מחזיקה דלק ישראל ב. USAממניות דלק  73.4%-המחזיקה בכ .Delek Hungary Ltdממניות  3.3%

  .ממניות דלק אירופה 20%

   :הדוחנכון למועד  בישראלהדלק להלן תרשים מבנה האחזקות העיקריות של הקבוצה בתחום מוצרי 
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___________________________________________  
טרם . מ"עם חברת דלק מנטה קמעונאות דרכי בע' התקבל אישור מרשות המיסים למיזוג של דלק קמעונאות שות 29.12.2010ביום   * 

  .נתקבל אישור מרשם החברות למיזוג האמור
  .בכוונת דלק ישראל להעביר את אחזקותיה בקרן דלק לקבוצה  **

  .רת בת זרה בבעלות המלאה של דלק אירופהחב. .Delek Europe B.Vההחזקה הינה באמצעות       ***

  מ"חברת הדלק הישראלית בע" דלק"

  מ"בע" דלקול-דלק שמנים"

 מ"דלק פטרוליום בע

 51%  מ"טלוס בע

  **מ"קרן דלק למדע חינוך ותרבות בע

Delek Hungary Limited  

  ***מ"לק אירופה הולדינגס בעד

100%

65%

100%

Delek US 72.4% 

100% 
Delek 
Benelux 
B.V.  

Delek 
France 

100% 

77.20%

  דלק קליאוט' שות

  *מ "דלק מנטה קמעונאות דרכים בע

  מ"דלק חימום בע

  מ"דלק שינוע בע

  מ"פי גלילות מסופי נפט וצנורות בע

  שותפות מוגבלת, דלק פי גלילות

  מ"שרותי טנקרים בע

  מ"החברה המאוחדת ליצוא נפט בע

  מ"אורפק מערכות בע

  מ"ענבל תדלוק ונכסים בע

  מ"דלק שותף כללי בע

דלק סעדון לייזום ופיתוח פרוייקטים 

  מ"הב דלק בעעין י

  מ"אורחן מי מגידו בע

  מ"דלק מתחמים קמעונאיים בע

  מ"לי גז לישראל בעמפע –ל "מג
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  :הדוחלהלן פירוט השקעות בהון דלק ישראל שבוצעו בשנתיים שקדמו לתאריך 

של  מההון המונפק % סוג עסקה תאריך
  1דלק ישראל

השקעה 
בהון באלפי 

₪ 

  257  2.3%  מימוש כתבי אופציה למניות  2009שנת 

  25  0.2%  מימוש כתבי אופציה למניות   2010שנת 

  

ידי בעלי עניין בדלק - לא בוצעו עסקאות מהותיות עלבשנתיים האחרונות , למיטב ידיעת דלק ישראל

  :למעט כמפורט להלן, ישראל במניות דלק ישראל מחוץ לבורסה

אשר היוו , ישראל מניות של דלק 720,000במספר עסקאות מכרה דלק פטרוליום , 15.6.2009ביום 

לגופים הנכללים בהגדרת , מניות המונפק והנפרע של דלק ישראלהמהון  6.51% -במועד המכירה כ

דלק פטרוליום הרווח שנבע ל. ₪מיליוני  95 -כבתמורה ל, לפי הנחיות הבורסה" החזקות ציבור"

ראו דוח מיידי של , לפירוט נוסף ).לפני השפעת מס(ח "מיליוני ש 31 -כמהמכירה האמורה הסתכם ב

  .אשר המידע בו מוכלל בזאת בדרך של הפניה )2009-01-142713כתא אסמ' מס( 15.6.2009החברה מיום 

. נ.ע₪  1מניות מניות רגילות בנות  41,400מחוץ לבורסה ) תשובה(רכש מר אלעד שרון  5.1.2011ביום 

  .₪אלפי  5,928 -בתמורה לכ, דלק ישראלמהון המניות המונפק והנפרע של  0.36% -המהוות כ, א"כ

 עילות מידע כללי על תחום הפ 1.8.1

  מבנה תחום הפעילות  )א(

 6.9 -בכ 2009 -ו 2010סולר וקרוסין הסתכמה בשנים , הצריכה השנתית בישראל של דלקים מסוג בנזין

. בהתאמה, 2)ל"מליון ק 8.2 -כ(מליוני טון  6.7 -בכו )")ל"ק: "להלן(קילוליטר מיליון  8.4-כ(מליוני טון 

באיזור הדרום , 55%-כ –) נתניה עד קרית גת(מרכז באיזור ה: ההתפלגות הגיאוגרפית של הצריכה הינה

  .35% -כ –) צפונה לנתניה(ובאיזור הצפון  10% - כ –) דרומה מקרית גת(

  .מקור כל הדלקים הינו מבתי הזיקוק באשדוד ובחיפה 

ניפוק , אחסון, נותנות שירותי תשתית לרבות פריקהה ,במשק הדלק בישראל פעילות חברות תשתית

הפצה ומכירה של מוצרי דלקים ושמנים , העוסקות בשיווק, וחברות דלקים, יםוהזרמה של דלק

ארבע חברות . הקמה והפעלה של תחנות תדלוק וחנויות נוחות, בייזוםו, במתחמי התדלוק והמסחר

תחנות תדלוק ציבוריות  950 -מחזיקות יחד בכ, סונול ודור אלון, דלק ישראל, פז -הדלק העיקריות 

  . תחנות דלק ציבוריות 130 -ישנן חברות דלק נוספות המחזיקות יחד בסך הכל כ, בנוסף .בישראל

לרבות שיווק דלקים ( ציבוריותושמנים לתחנות תדלוק  יםדלקמכירת פעילות דלק ישראל כוללת 

לרבות שירות תדלוק באמצעות מערכת זיהוי  ,והפעלתן )ידי צדדים שלישיים-לתחנות המופעלות על

 וכן שמנים ומוצרים אחרים בתחנות התדלוק הציבוריות ,)"דלקן"( לציי רכבעיקר המיועד ב אלקטרוני

בחלק מהמתחמים משכירה דלק ישראל . .חנויות נוחותוהקמה והפעלה של תחנות תדלוק , ייזוםב

דלק ישראל תחנת תדלוק הכוללת מתחם מסחרי בו משכירה (שטחים לצדדים שלישיים לצרכי מסחר 

                                                      
  .מחושב על פי ההון המונפק והנפרע הידוע במועד דוח זה   1
 .הנתונים כוללים בתוכם קרוסין לתעופה וסולר לחברת החשמל. המידע האמור לקוח מנתונים של משרד התשתיות   2
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 ,עוסקת דלק ישראל בשיווק, כמו כן). "מתחם קמעונאי": להלןתיקרא  שטחים לצדדים שלישיים

ישירות לאתרי  ,לתחנות התדלוק הציבוריות מחוץ  )דלקים( נפט שונים של מוצריואספקה הפצה 

נותנת דלק ישראל שירותי אחסון וניפוק של מוצרי , בנוסף. הלקוחות שאינם פתוחים לקהל הרחב

באר שבע , המצויים באשדוד 2007מפי גלילות בחודש יולי  דלקים משלושת המסופים שנרכשו

מתקן לניפוק סולר ומזוט ") יונקס: "להלן(מ "לחברה המאוחדת ליצוא נפט בע, כמו כן .וירושלים

  .באשדוד המשמש לניפוק סולר ומזוט ללקוחות תחום השיווק הישיר

תחת , 3נות תדלוק ציבוריותתח 246- דלק ישראל משווקת מוצרי דלקים ל, נכון למועד פרסום הדוח

תחנות פועלות חנויות  162- ב, מתוכן. הפרוסות בפריסה ארצית ברחבי ישראל, "גל"ו" דלק"המותגים 

חנויות נוחות הפועלות מחוץ  10לדלק ישראל , כמו כן. תחנות פועלים מתחמים קמעונאיים 31-נוחות וב

השנייה בגודלה בישראל מבחינת מספר הינה חברת הדלק דלק ישראל , במועד הדוח. למתחמי התדלוק

  .תחנות התדלוק

תחנות  160- מתוכן ב, תחנות תדלוק ציבוריות 246- שיווקה דלק ישראל מוצרי דלקים ל, 2010בסוף שנת 

שיווקה דלק ישראל , 2009בסוף שנת . תחנות פועלים מתחמים קמעונאיים 31-פועלות חנויות נוחות וב

פועלים  28-תחנות פועלות חנויות נוחות וב 132 -מתוכן ב, ציבוריות תחנות תדלוק 244 -מוצרי דלקים ל

  . מתחמים קמעונאיים

תחנות  52, מתוך סך תחנות התדלוק להן משווקת דלק ישראל את מוצריה, 31.12.2010נכון ליום 

תחנות  171, )31.12.2009ביום  תחנות 45לעומת (או בחכירה ראשית ממנהל מקרקעי ישראל  בבעלותה

הינן  תחנות 23- ו, )31.12.2009ביום תחנות  166לעומת (ידה -רות בחכירת משנה או שכורות עלחכו

מופעלות על ידי אחרים ולדלק ישראל יש עימן  או בחכירת דלק ישראל והן/תחנות שאינן בבעלות ו

  .)31.12.2009ביום תחנות  33לעומת (חוזים לאספקת מוצרי דלק ושמנים 

 20, )31.12.2009ביום תחנות  177לעומת (תחנות תדלוק  195מפעילה דלק ישראל  31.12.2010 נכון ליום 

) 31.12.2009ביום תחנות  21לעומת (ידי אחרים מטעם ובעבור דלק ישראל -תחנות תדלוק מופעלות על

ביום תחנות  46לעומת ( תחנות תדלוק מופעלות על ידי אחרים שלא מטעם דלק ישראל 31-ו

31.12.2009.(  

תכנון והקמת תחנות , לייזום ראשוניות התקשרויות 60 -נכון למועד הדוח לדלק ישראל כ ,בנוסף

היתר בניה ולהערכת דלק ישראל  מיזמים נמצאים בשלבים מתקדמים לקבלת 20-כמתוכם , תדלוק

הערכת דלק ישראל בנוגע למועד תחילת בניית . 2011צפויה להתחיל במהלך שנת  מהם 13 -של כ בנייתם

הינו מידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכות בקשר עם קבלת ההיתרים והאישורים התחנות 

לאור אי קבלת אישורים והיתרים , בין היתר, מידע זה עלול שלא להתממש. הנדרשים להקמת התחנות

  .מסיבות שאינן תלויות בדלק ישראל במועדים המצופים

, ת לייבוא נפט גולמי ומוצרי דלקיםיובא תיאור מבנה משק הדלק בישראל הכולל התייחסו להלן

  .ניפוקם והובלתם לתחנות התדלוק, אחסונם, הולכתם

                                                      
 .המהוות חלק מתחום השיווק הישיר, נכון למועד הדוח, תחנות פנימיות 195 - לא כולל כ   3
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  הולכה ואחסון של מוצרי דלקים, רכישה, יבוא

נכון למועד הדוח הנפט הגולמי , בפועל. חברות דלק רשאיות לייבא נפט גולמי ומוצרי נפט לישראל

ן מחירי מכירת "עד להפרטת בז. ריםידם למוצ-ידי בתי הזיקוק ומזוקק על-מיובא לישראל על

ן "לאחר השלמת הפרטת בז. י בתי הזיקוק לחברות הדלק היו מפוקחים"ע )מוצרי הנפט(התזקיקים 

ן למעט פיקוח על מחירי המכירה של "ופיצול בתי הזיקוק הוסר הפיקוח על מחירי המכירה בשער בז

, 4אינה מייבאת נפט גולמי דלק ישראל. )וביטומן בלתי מנושף PG-68ביטומן מסוג (שני סוגי ביטומן 

   ).בעיקר בנזין וסולר(לייבא מוצרי נפט  דלק ישראל החלה  1999אולם החל משנת 

לנוכח הסכם ) כמויות זניחות בלבד(קטן משמעותית  2009-2010היקף היבוא בשנים , יחד עם זאת

יפה לפיו נקבעו מחירי רכש לבין בית זיקוק ח דלק ישראללרכישת מוצרי דלקים לשנים האמורות בין 

ן בהסכם לרכישת מרבית "קשורה עם בזדלק ישראל , נכון למועד הדוח. דלקים אטרקטיביים יותר

דלק החלטת . תבחן ייבוא דלקים בהיקפים שונים דלק ישראלייתכן כי , בנוסף.  2011מהדלקים לשנת  

מחיר היבוא למול המחיר בשער (בדבר יבוא מוצרי נפט מושפעת מהכדאיות הכלכלית של היבוא  ישראל

   . אחסון והזרמה מהנמלים, פריקה, ועלויות התשתית הכרוכות בהובלה ימית) ן"בז

בנמל חיפה  )א: (באתרים הבאים כיום אפשרית מיבוא) להבדיל מנפט גולמי(פריקת מוצרי נפט 

 חשמל באשדודבמעגן חברת ה) ג( 6א.א.צ.וק ן.ש.בנמל אשקלון באמצעות ת) ב( 5 .ן.ש.באמצעות ת

  .במידה מוגבלת

נעשה באמצעות מסופים של חברות תשתית ובמתקני חברות הדלק הגדולות הדלקים  אחסון מוצרי 

חברות  .המתקנים/ המסופים והמתקנים מתופעלים על ידי בעלי המסופים ). דלק ישראל וסונול, פז(

קני אחסון ברחבי הארץ ומתקן אשר לה מת, ן.ש.ת) 1: (התשתית הנותנות שירותי אחסון וניפוק הינן

אשר , א"בז) 3(; אשר לה מתקן אחסון וניפוק באשקלון, .א.א.צ.ק) 2(; אחסון וניפוק הסמוך לבאר שבע

אשר לה מתקן אחסון וניפוק במתחם , ן"בז) 4(; לה מתקני אחסון וניפוק במתחם בית הזיקוק באשדוד

, באר שבע, קני אחסון וניפוק באשדודאשר בבעלותה מת, דלק ישראל) 5( - ו; בית הזיקוק בחיפה

קו מוצרי בצנרת בבעלות לרוב הזרמת מוצרי הנפט למסופי האחסון והניפוק נעשית . 7ירושלים וחיפה

נמצאים בחיפה ובאשדוד  דלק ישראלמתקני האחסון המרכזיים של ). "ד"קמ": להלן( 8מ"דלק בע

נעשית בדרך כלל בצנרת , לק ישראל בחיפההזרמת מוצרי הנפט למסוף האחסון והניפוק של ד). בבעלות(

של מוצרי נפט נקבעו בצו הפיקוח ) אחסון ניפוק והזרמה, פריקה(תעריפי שירותי תשתית . ן"בבעלות בז

                                                      
וזאת בהתאם להוראות תקנות ההסדרים , דלק ישראל מחזיקה עבור המדינה מלאי של תזקיקים המוחזק על ידה כמלאי חירום  4

החזקת מלאי ומלאי בטחוני של )(2001הכספים תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת (במשק המדינה 
מחזיקה כמות קטנה של נפט גולמי בהתאם  דלק ישראל, כמו כן . להלן 1.א1.8.19לפרטים נוספים ראו סעיף . 2001-א"התשס, )דלק

כספי בין ן למינהל הדלק שעניינה חוב "בשל מחלוקת בין תש דלק ישראלידי -כמות זו מוחזקת מזה מספר שנים על. לאותן תקנות
  . שתי האחרונות

  . חברה בבעלות מלאה של מדינת ישראל  5
  . 'וצד ג) 50%(חברה בבעלות מדינת ישראל   6
ידו -היות ורוב התזקיקים המיוצרים על, רוב שירותי האחסון והניפוק של בית הזיקוק באשדוד ניתנים בעיקר עבור עצמו, יצוין כי   7

כי , עוד יצוין. כי מתקן חיפה משמש בעיקר לצרכים עצמיים של דלק ישראל, עוד יצוין. ידי פז והרשות הפלשתינאית- נצרכים על
וזאת במטרה להחכירם בעיקר לסוחרי דלקים , משמעותית את יכולות האחסון שלה. א.א.צ.בשנים האחרונות הגדילה ק

  .בינלאומיים
  .ן"חברה בת בבעלות מלאה של תש  8
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צו הפיקוח על מחירי ": להלן( 1995- ו"תשנ, )תעריפי תשתית במשק הדלק(על מחירי מצרכים ושירותים 

  ). "התשתיות

  ניפוק והובלה, הולכה

וצרי נפט שיוצרו בבתי הזיקוק בחיפה או באשדוד וכן הולכת מוצרי נפט מיובאים נעשית הולכת מ

ההזרמה למספר . אל מתקני האחסון השונים, ד"השייכת בעיקר לקמ, באמצעות צנרת תזקיקים ארצית

באתרי הניפוק . ן וחברת החשמל"צרכנים גדולים באזור חיפה נעשית באמצעות הצנרת שבבעלות בז

. או מוזרמים ישירות למתקני קצה של לקוחות מוסדייםוצרי הדלקים למיכליות כביש מנופקים מ

בחירת אתר האחסון ואופן הזרמת מוצרי הנפט נעשית מעת לעת על ידי חברות הדלק בהתאם 

  .לשיקוליהן העסקיים

" לבנים"הובלת מוצרי נפט מאתרי הניפוק נעשית באמצעות מיכליות כביש המופרדות להובלת מוצרים 

  .ולהובלת ביטומן" מזוט"להובלת , )קרוסין, סולר, בנזין(

דלק ישראל מבוצעת באמצעות דלק שינוע מוצרי הנפט של מהובלת  80% -למעלה מ הדוחנכון למועד 

נעשית על ) 20%- כ(יתרת ההובלה . חברה בבעלות מלאה של דלק ישראל, ")דלק שינוע: "להלן(מ "בע

ידי הלקוחות המובילים את הדלקים באמצעות צי מיכליות - עלמובילי משנה מטעם דלק ישראל או 

  . 9שלהם או של מי מטעמם

  שיווק מוצרי נפט

חברות דלק  45- למעלה מ במרשמי הרשויות רשומות , הדוחנכון למועד , למיטב ידיעת דלק ישראל

ורמים פועלים בשוק עוד ג, להערכת דלק ישראל. המורשות לרכוש מוצרי נפט במישרין מבתי הזיקוק

אשר רוכשים מוצרי נפט מחברות הדלק המורשות ) לקוחות סיטונאיים, מפיצים, סוכנים, חברות(

  .ומשווקים אותם ללקוחות

  שינויים מהותיים בתחום הפעילות  )ב(

החלטת ועדת : "להלן( 26.12.2004בהתאם להחלטת ועדת השרים לענייני הפרטה מיום  - ן"הפרטת בז )1(

אשר , )באשדוד ובחיפה(לשני בתי הזיקוק ") ן"בז: "להלן( מ"בע בתי זיקוק לנפטהופרדה  ")השרים

ואילו גרעין השליטה , על ידי פז 28.9.2006בית הזיקוק באשדוד נרכש ביום . נמכרו על ידי המדינה

  . פדרמן-לחברה בבעלות קבוצת עופר 19.2.2007ן נמכר ביום "בבז

מחירים מירביים (מצרכים ושירותים  נקבע כי צו הפיקוח על מחירי, במסגרת החלטת ועדת השרים

יוסר הפיקוח על , א"ן והפרטת בז"יתוקן כך שלאחר פיצול בז 1992-ג"התשנ, )ן"למוצרי נפט בשער בז

 50%- פרט לפיקוח על מחיריהם של מוצרי הנפט שלמעלה מ, מחירי מוצרי הנפט בשער בתי הזיקוק

מהיקף  15% -ק ובמקביל פחות ממהיקף צריכתם בשוק המקומי נמכר על ידי אחד מבתי הזיקו

נכון למועד זה הושאר הפיקוח על מחירי . צריכתם בשוק המקומי נמכר על ידי בית הזיקוק השני

ן בשילוב עם רכישת מתקני פי גלילות כמפורט "פיצול והפרטת בז, נכון למועד הדוח. לסוגיו ביטומןה

חלה מגמת הרעה בתנאי הסחר  2010נת בש, עם זאת .להלן הביאו לשיפור תנאי הסחר מול בתי הזיקוק

                                                      
  . ם להם את הזכות להוביל את מוצרי הדלק הנרכשים על ידםחלק מההסכמים עם צדדים שלישיים מקני  9



  

68 - א  

אותה ניתן ליייחס , 2011אשר צפויה להימשך גם בשנת , בהשוואה לשנים קודמות, מול בתי הזיקוק

  .להשפעות של משק האנרגיה העולמי

לאחר דלק ישראל רכשה   31.07.2007ביום , כאמור לעיל – )פעילות איחסון וניפוק(מכרז פי גלילות  )2(

וזאת לאחר שהתקיימו , ח"מליון ש 806 -לושת מסופי פי גלילות בתמורה לכשאת הליך של מכרז 

  .והתקבל אישור הממונה על ההגבלים העסקייםבדרך של מכרז הוראות נוהל המכירה 

הגברת התחרות בשיווק מוצרי דלקים ללקוחות הסופיים מתבטאת בגידול מתמשך  - הגברת התחרות )3(

בתחרות על תנאי , במתן הנחות על מחירי הדלקים בתחנות, במספר תחנות התדלוק ובחנויות הנוחות

ברמת ההנחות לציי הרכב ובשיפור איכות השירות המחייב השקעות בשיפור תשתיות , אשראי ללקוחות

הגברת התחרות בתחום השיווק הישיר מתבטאת בעיקר במרווחי שיווק , כמו כן. התחנות וצורתן

הגבירו את , לעיל )2)(ב(1.8.1  -ו )1)(ב(1.8.1 ם המפורטים בסעיפי השינויים המבניים, בנוסף. נמוכים יותר

של החברות  והקמה המושפעת בעיקר ממיקום מתקני האחסון, התחרות בתחום אחסון וניפוק דלקים

 .מעלויות הובלת הדלקים אל הצרכן הסופי כןהפועלות בתחום זה ו

. חלו שינויים מהותיים בתחום ניפוק הדלקים 2003 – 2001בין השנים  – שינויים בתחום ניפוק הדלקים )4(

לספק שירותי ניפוק דלקים ) הן בבית זיקוק חיפה והן בבית זיקוק אשדוד(ן "החלה בז 2001החל משנת 

נסגר  2003בשנת . ן המצוי בדרום הארץ"ם במתקן תשהחלו ניפוקי 2002בשנת . ישירות ממתקניה

 .א באשדוד"א באשקלון וממתקן בז.א.צ.מתקן פי גלילות בהרצליה והחלו לבצע ניפוקים ממתקני ק

בשנים האחרונות חלו שינויים רגולטוריים הקשורים למדיניות  -התפתחויות רגולטוריות במשק הדלק  )5(

מדיניות ; ן"דלקים על ידי חברות הדלק לאחר הפרטת בזהמדינה בקשר עם הפיקוח על רכישת מוצרי 

 ))נטול עופרת(אוקטן  95כיום מפוקחים מחירי בנזין (הפיקוח על מחירי מכירת מוצרי דלק לצרכנים 

 ;פיקוח על תעריפי תשתית; 2011-א"התשע, הצעת חוק משק הדלק ;ובכלל זה קביעת מרווח השיווק

א "לתמ 4 קבלת תיקון, וכן; רגה למשאבות בשרות עצמיהסבת חלק ממשאבות התדלוק בתחנות בהד

בהליכי אישור מקוצרים והקלות , בתוך ערים" זעירות"אשר יאפשר הקמתן של תחנות תדלוק , 18

 .חלה החמרה בדרישות מתחום איכות הסביבה, כמו כן .תכנוניות

  חקיקה ותקינה, מגבלות  )ג(

 1.8.19 -ו 1.8.18 לפרטים ראו סעיפים. יםפעילות חברות הדלק כפופה למגבלות חקיקה ותקינה שונ

   .להלן

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיות  )ד(

ירידה . מחירי הדלקים בעולם משפיעים באופן ישיר על מחירי הדלקים אותם משווקת דלק ישראל 

ק ישראל בשל ירידה בערכי מלאי מוצרי הנפט של במחירי הנפט הגולמי גורמת לירידה ברווחיות דל

בעיתות , מאידך. דבר המשפיע לרעה על הרווחיות הגולמית שלה, וכן בשחיקת המרווחים דלק ישראל

ל שיפור ברווחיות דלק ישראל כתוצאה וחלעיתים יכול לשל עלייה במחירי הנפט הגולמי בעולם 

, במרווחי השיווק מגידול עקיף וכןגבוהים יותר במחירים  ממימוש מלאי מוצרי הנפט של דלק ישראל

הנחות מתגברות ועלויות מימון עשויות , תחרותיות עזה, ירידה אפשרית ברמת הביקושים, מאידך

  . לפגוע ברווחיות זו
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 הדוחועד בסמוך למועד  2008להלן גרף המתאר את תנודתיות מחירי הנפט הגולמי בעולם החל מינואר 

  ): בדולרים" ברנט"מחיר חבית נפט מסוג (

  

  

דולר  150-מחירי הנפט הגולמי הגיע לרמות שיא של כ 2008על פי גרף זה אנו רואים כי בחודש אוגוסט 

 2008דולר לחבית בחודשים דצמבר  35-וממועד זה מחירי הנפט הגולמי צנחו לעבר רמות של כ, לחבית

, לעלייה מתמדת של מחירי הדלקים אנו עדים 2011ועד לשנת  2009החל מתחילת שנת . 2009ינואר  –

 2011עליית מחירי הדלקים בתחילת שנת . 2010ב לחבית בשלהי שנת "דולר ארה 94וזאת עד לשיא של 

  .פוליטיות במדינות ערב השונות/עיקר בשל התמורות המדיניותחלה ב

ויים להשפיע להגדלת כמויות מלאי חירום עש  אשר יכללו דרישת חיוב שינויים במדיניות מדינת ישראל

ייתכן כי ההשפעה על דלק ישראל תהיה שלילית וכי דמי , במקרה כזה .על היקף פעילות האחסון

כדאיים כלכלית לדלק האחסון אשר ישולמו על ידי המדינה יהיו נמוכים ממחיר השוק ולכן יהיו פחות 

נת שטחי האחסון ועל כיום ניתן לומר כי מיכלי פי גלילות מצויים בתפוסה מלאה מבחי, כמו כן. ישראל

הדבר עלול , כן במידה וחברות הדלק ובכללן דלק ישראל תאלצנה להגדיל את כמויות מלאי החירום

קיימת האפשרות שלהגדלת כמויות מלאי , עם זאת. לפגוע בתוצאותיה העסקיות של שותפות פי גלילות

  .השפעה חיובית על תחום אחסון וניפוק דלקיםהחירום תהיה 

  ווקים ובמאפייני הלקוחותהתפתחויות בש  )ה(

פעילות דלק ישראל מושפעת מהתפתחויות שונות בשווקים ובהן המצב הכלכלי במשק הישראלי ומחירי 

  :להלן התפתחויות מהותיות בשווקים ובמאפייני הלקוחות. הדלקים בעולם

ות לרב, בשנים האחרונות קיימת מגמה של חברות הדלק - פיתוח תחנות תדלוק למתחמים קמעונאיים

לפתח את תחנות התדלוק למתחמים קמעונאיים המציעים בנוסף למוצרי דלקים ושמנים , דלק ישראל

  . 'שירותי רחיצה לרכב וכו, מסעדות ובתי אוכל, כגון חנויות נוחות, גם מגוון שירותים

חויבו חברות הדלק לספק  2006בתהליך הדרגתי שסיומו היה בחודש אפריל  - הרחבת השירות העצמי

מחיר המכירה . חות עמדת שירות עצמי במשאבות הבנזין שבפיקוח בכל תחנות תדלוק ציבוריותללקו

כמו . ולא מתבצעת גביית דמי שירות בשירות העצמי של מוצרי הבנזין כאמור נמוך יותר בשירות עצמי
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מאידך  .במתחמי המשאבות 10"מוצרי איים"בעקבות השירות העצמי ניכרת ירידה במכירת , כן

והמעבר לשירות עצמי אף משתלב עם , פוחתות עלויות העסקת המתדלקיםמהשירות העצמי כתוצאה 

הנהגת השירות העצמי בתחנות התדלוק של דלק ישראל לא . מגמת הרחבת השימוש בחנויות נוחות

שיעורי ההנחות בגין השירות , מאידך. על תוצאותיה של דלק ישראל בשנה האחרונה השפיעה לרעה

תקטן מידת  ,מעריכה כי בטווח הארוך דלק ישראל . כן השפיעו לרעה) במשך השניםוגידולן (העצמי 

על תוצאותיה היות ובכוונתה להקים ההשפעה השלילית של ההנחות הניתנות בגין השירות העצמי

הערכת דלק ישראל . דבר העשוי להגדיל את הכנסותיה מחנויות אלו, חנויות מנטה נוספות בתחנותיה

עתיד המבוסס על נסיון  פני צופה הינו מידע, רות העצמי על תוצאותיה בטווח הארוךאודות השפעת השי

 עקב אי הקמת חנויות נוחות בקצב , בין היתר, מידע זה עשוי שלא להתממש. דלק ישראל עד כה

בעקבות השירות העצמי תהא גבוהה  ידי דלק ישראל וכן במקרה בו הירידה בהכנסות–עלהמתוכנן 

ראו גם סעיף . לויות המתדלקים ובתוספת להכנסות שינבעו מחנויות הנוחותיותר מההפחתה בע

  .להלן )2)(ב(1.8.19 

בשנים האחרונות חל גידול במספר לקוחות ציי הרכב המתקשרים עם  -  גידול במספר לקוחות ציי הרכב

מספר לקוחות ציי הרכב וחלקם היחסי מתוך כלל . חברות הדלק בהסכמים לאספקת מוצרי נפט

שיווק ומכירת מוצרי דלקים . לקוחות דלק ישראל בתחנות התדלוק הציבוריות גדל בשנים האחרונות

התחרות בין . המאפשרת תדלוק ממוחשב ותשלום באשראי, לציי רכב נעשה באמצעות מערכת הדלקן

מביאה לגידול בהנחות ללקוחות ציי ) ודור אלוןסונול , דלק ישראל, פז(ארבע חברות הדלק הגדולות 

 ,המשק הישראליאשר השפיע אף על , 2008העולמי שהחל בסוף שנת עקב המשבר הכלכלי  .הרכב

מגמת ירידה בכמות כלי הרכב של ציי הרכב וכתוצאה  2009ובתחילת שנת  2008הסתמנה בשלהי שנת 

מגמה זו נבלמה ואף נרשמה  2009מהלך שנת ב. מכך ירידה במכירות הדלקים לאותם ציי רכב קיימים

גייסה דלק ישראל ציי רכב  2010 - ו 2009בשנים יצוין כי . עלייה בכמות כלי הרכב בשלהי שנת הדוח

ירידה בכמות כלי הרכב בציי  .ציים הקיימיםצריכת הדלקים של הדבר שקיזז את הקיטון ב ,חדשים

, הדוחכי נכון לפרסום , יצויין . של דלק ישראלהרכב עלולה להשפיע לרעה על תוצאותיה העיסקיות 

 ציי הרכב בקרב  מגמת קיטון בצריכת הדלקים ניכרת  ,2011עקב עליימת מחירי הדלקים בתחילת שנת 

קיטון הצריכה  אין ביכולת דלק ישראל לדעת מה תהיה מידת ההשפעה של ש עם זאת יודגש. הגדולים

  .כאמור בהמשך השנה

  ם בתחום והשינויים החלים בהםגורמי ההצלחה הקריטיי  )ו(

  :להערכת דלק ישראל גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הם

  .פריסה ארצית של תחנות התדלוק )1(

שיפוץ תחנות קיימות , איתנות פיננסית המאפשרת ביצוע השקעות בהקמת תחנות חדשות בבעלות )2(

  .מתקנים הקיימיםהמאפשרת רכישת או הקמת מתקני אחסון וניפוק וכן ביצוע השקעות בו, והרחבתן

 .יכולת גיוס כספים מן המערכת הבנקאית והחוץ בנקאית )3(

                                                      
 .'שמנים וכו, צעצועים לילדים, מוצרים המצויים על איי התדלוק כגון מים מינרלים  10
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  .הקמת רשת חנויות נוחות והקמת מתחמים קמעונאיים )4(

לרבות הענקת אשראי ללקוחות ציי הרכב בתדלוק באמצעות מערכות , יכולת מתן אשראי ללקוחות )5(

  ). דלקן(זיהוי אלקטרוניות 

  .תחנות התדלוק זכויות קנייניות במקרקעין עליהם בנויות )6(

 .תנאי ההתקשרות עם מפעילי התחנות )7(

 .תנאי התקשרות עם ספקי דלקים בתנאים אטרקטיביים )8(

  .תנאי התקשרות עם ספקי מוצרי הנוחות בתנאים אטרקטיביים )9(

 . יכולת לאחסנםהו לסוגיהם מוצריםהו, דלקיםהזמינות  )10(

  . מעותייםיכולת תחרותית במחירים המוצעים במכרזים של הלקוחות המוסדיים המש )11(

 . מערכי שיווק ולוגיסטיקה מפותחים )12(

 . מפותחאשראי  תמערך גביה ובקר )13(

  .מערך בקרת מתחמים מפותח )14(

 . מיתוג משמעותי של מוצרי דלק ישראל לעומת מתחריה )15(

 . ציי הרכב לרבות לקוחות, יהציוד ומקצועיות השירותים הניתנים על ידי דלק ישראל ללקוחות )16(

יות לניצול פלטפורמת לוגיסטיקה משותפת וכן לניצול תנאי רכש שיתוף פעולה עם רשתות קמעונא )17(

 .אוטו דיפו ומועדוני לקוחות, ACE, טובים יותר כדוגמת דואר ישראל

  .הכוללים מערך שיווק עצמאי וכן סוכנים עצמאיים, בפריסה ארצית, ערוצי שיווק והפצה מגוונים )18(

גורמי הצלחה חשובים נוספים , )ק שמניםדל כגון מוצרי (במוצרים הממותגים בתחום השיווק הישיר  )19(

 . מערכות בקרת איכות והון אנושי, ידע ומקצועיות, הינם מוניטין

 . המיקום הגיאוגרפי של מתקני האחסון והניפוק במקום בו עוברת צנרת להולכת מוצרי נפט )20(

 .קבלת אישורים רגולטורים הדרושים לצורך פעילות כאמור )21(

  תחום הפעילותבגלם שינויים במערך הספקים וחומרי ה  )ז(

ן "אשר עד להפרטת בז, )א"בז( והשני באשדוד )ן"בז( האחד בחיפה –בישראל פועלים שני בתי זיקוק 

שני ספקי לדלק ישראל ן במקום ספק דלקים עיקרי אחד יש "מאז הפרטת בז. היו שייכים למדינה

א מספק דלקים "עובדה כי בזכי לאור ה, יחד עם זאת יצוין). ן"ובזא "בז(פוטנציאליים דלקים מקומיים 

דלק ישראל ספק הדלקים הפוטנציאלי העיקרי של , )א"חברת האם של בז(מ "פז חברת נפט בע בעיקר עבור 

   .להלן )ב(1.8.13 ראו סעיף לפרטים נוספים . ן"בז הינו 

  מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים במשק הדלק   )ח(

  : מחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הם

המושפעות , חוסן פיננסי בשל העלויות הכספיות הגבוהות הכרוכות באיתור והקמת תחנות תדלוק )1(

או בהקמת מפעלים ורכישת ופיתוח ידע הדרושים לכניסה , מהסטנדרטים הנדרשים בבניית תחנות

 . לתחום שיווק הישיר או בהקמת מתקני אחסון וניפוק

 .בעלות על מתקני אחסון המצויים במיקום גיאוגרפי במקום בו עוברת צנרת להולכת מוצרי נפט )2(
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  .משך הזמן הרב הדרוש לשם רישוי תחנות תדלוק והקמתן וכן לשם רישוי מתקני אחסון וניפוק )3(

  .מגבלות רגולטוריות הקיימות בתחום זה לרבות חקיקה ותקינה בנושאי תכנון ובניה ואיכות סביבה )4(

  . חרות מול חברות הדלק הותיקות בכל תחומי פעילותןהת )5(

מתן אשראי , הצורך במקורות אשראי בהיקפים ניכרים לצורך מימון רכישות מלאי מוצרי הנפט )6(

מחסום כניסה עיקרי לתחום אחסון וניפוק דלקים הינו בעלות . למפעילי התחנות וללקוחות ציי הרכב

 .במקום בו עוברת צנרת להולכת מוצרי נפט על מתקני אחסון המצויים במיקום גיאוגרפי

מחסום היציאה העיקרי בפעילות מתחמי התדלוק והמסחר הוא קיומם של חוזי 

 מחסומי היציאה העיקריים בפעילות האחסון .תחנות/הפעלה עם בעלי קרקעות/ירהחכ/שכירות

על עצמה דלק  וכן ההתחייבויות והמגבלות שנטלה ,והניפוק הם ההשקעה המהותית שבוצעה במתקנים

  ).להלן )ד(1.8.20  ראה סעיף(במסגרת רכישת המסופים ישראל 

  תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  )ט(

המאפשר שימוש , 3' שינוי מס, 18אישרה ממשלת ישראל תיקון לתכנית מתאר ארצית  2003בשנת 

הושקו בשנים האחרונות כלי , כמו כן"). מ אוטומטיבי"גפ("לי רכב בתחנות תדלוק מ לתדלוק כ"בגפ

דלק ישראל  .וכתוצאה מכך צורכים פחות בנזין, רכב היברידים המשלבים מנוע בנזין עם מנוע חשמלי

או מ אוטומטיבי "מספר כלי הרכב בישראל המותאמים לשימוש בגפ, הדוחמעריכה כי נכון למועד 

גורמים בשוק כלי הרכב וכן גורמים אחרים לאחרונה עוסקים . הינו זניחב ההיברידים מספר כלי הרכ

נמצאת בתהליך של "  בטר פלייס"בהקשר זה יצויין כי חברת . בפיתוח מכוניות שיונעו אך ורק בחשמל

וזאת כתשתית למכירת כלי רכב , ונקודות להחלפת מצברים הקמת עמדות לטעינת כלי רכב חשמליים

דלק . המונעים על ידי מצברים הנטענים במהלך הנסיעה ובאמצעות עמדות הטעינה כאמור חשמליים

איום על מכירות , ישראל רואה בהתפתחות כלי רכב חליפיים לכלי רכב המונעים באמצעות דלקים

אם וככל , יחד עם זאת אין דלק ישראל יכולה להעריך את מידת ההשפעה. הדלקים בתחנות התדלוק

  .ירות הדלקים של דלק ישראל בתחנות התדלוק ועל רמת הרווחיות במכירות אלועל מכ, שתהיה

  מבנה התחרות בתחום ושינויים החלים בו  )י(

מכלל  26%לפז .)כולל דלק ישראל(בתחום מתחמי התדלוק והמסחר קיימים ארבעה מתחרים עיקריים 

- ות התדלוק ולדורמכלל תחנ 21%לסונול , מכלל תחנות התדלוק 23%לדלק ישראל , תחנות התדלוק

לכל אחד משלושת מתחריה העיקריים פריסת , להערכת דלק ישראל. 11מכלל תחנות התדלוק 18%אלון 

  . תחנות ארצית ויכולת מתן שירותים ללקוחות ציי הרכב

, אשר מפעילים יחדיו, פועלים בתחום זה מספר רב של מתחרים קטנים, ל"נוסף על חברות הדלק הנ

  . מתחנות התדלוק במדינת ישראל 11% -כ, נכון למועד זה

ומכירת מוצרים נלווים בתחנות , בשירות, התחרות על הצרכנים הפרטיים מתבטאת בעיקר במחיר

  .התדלוק

                                                      
  . נתונים אלה לקוחים מאתרי חברות הדלק הגדולות נכון למועד הדוח    11



  

73 - א  

כגון אספקת (בתנאי האשראי ובמתן שירותי ערך נוספים , התחרות על ציי הרכב מתבטאת במחיר

  ). 'שירותי רחיצה וכו, דוחות ניתוח תצרוכת דלקים

בין חברות הדלק מתבטאת בחידוש התקשרויות עם בעלי תחנות תדלוק קיימים וגם בתחרות התחרות 

כאשר הביקוש לתחנות תדלוק במקומות ספציפיים הצפויים להיות , על מיקום תחנות תדלוק חדשות

דבר ששוחק את , רווחיים מביא להעלאת דמי השכירות או מחיר הרכישה שיש לשלם לבעלי המקרקעין

  . רות הדלקרווחיות חב

התחרות ביחס לפעילות השיווק הישיר אף היא חריפה ומתבטאת בתחרות על מחירים ותנאי האשראי 

 ,מתקיימת בין כל חברות הדלקהתחרות . ללקוחות ותחרות על איכות השירותים הניתנים ללקוחות

  . גדולות כקטנות

פז , דלק ישראל(לק הגדולות בתחום אחסון וניפוק דלקים פועלות חברות תשתית וכן שלוש חברות הד

. ל הינה שונה"הפריסה הגיאוגרפית של מתקני האחסון והניפוק של כל אחת מהחברות הנ). וסונול

בתחום זה מושפעת בעיקר ממיקום מתקני האחסון של כל אחת מהחברות הפועלות בתחום התחרות 

יפוק אשר הינו מפוקח מעלויות הובלת הדלקים אל הצרכן הסופי וממחיר שירותי האחסון והנ, זה

  .בחלקו

  מוצרים ושירותים 1.8.2

ידה בתחום הפעילות כוללים בעיקר -המוצרים המשווקים על ידי דלק ישראל והשירותים הניתנים על

  :את המוצרים והשירותים הבאים

 מוצרי דלקים ושירותים אחרים   )א(

 ")מוצרים לבנים("תזקיקים  )1(

  . זין ומשווק בעיקר בתחנות דלקמשמש כדלק לכלי רכב בעלי מנוע בנ – בנזין לסוגיו

  . אוניות וכן לחימום ולתעשייה, משמש בעיקר לתדלוק כלי רכב בעלי מנוע דיזל -סולר

  . משמש בעיקר לחימום בתעשייה ולחימום ביתי –) קרוסין(נפט 

  .משמש לתדלוק כלי טיס –) דלק סילוני(ל "דס

 ")מוצרים שחורים("שארית  )2(

  . לאוניות וליצור חשמל, יהמשמש בעיקר כדלק לתעשי – מזוט

   .משמש בעיקר כחומר גלם ביצור אספלט ולאיטום ונמכר בעיקר לקבלני עבודות עפר -)זפת(ביטומן 

  מוצרים תעשייתיים )3(

המוצרים . דלק ישראל משווקת שמנים ומוצרי לוואי לרכב ולתעשיה מייצור עצמאי ומיבוא

) לרבות סולר(מזוט ומוצרי נפט ,  צבעי מים, כהמשחות סי, שמני סיכה, שמני מנוע: כגון(התעשייתיים 

עד   ,כמו כן .וגופים נוספים לחקלאות, לקוחות עסקיים , מוסכים, נמכרים למפעלי תעשיה )הלתעשיי

 - בה החזיקה בכ ,")ביטום: "להלן(מ "באמצעות ביטום תעשיות בע, דלק ישראל עסקה 3.1.2011ליום 

ומוצרי ביטומן לתשתית  לענף הבניה וצרי איטום ובידודמבייצור ושיווק , מהון המניות שלה 60%

 17.3 -דלק ישראל מכרה את כל מניותיה בביטום לצד שלישי בתמורה לכ 3.1.2011ביום . תחבורתית

    .₪מיליון 
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  שירותים לכלי שיט )4(

הכוללים  ובנמל אילת בנמל אשדוד ,דלק ישראל עוסקת במתן שירותים לכלי שיט העוגנים בנמל חיפה

שרותי תשלום , שרותי הכוונה למשרדים מקומיים, שרותי משיכת מזומנים, שרותי חשמל, י נמלשרות

  .אגרות וכדומה

  מוצרים קמעונאיים  )ב(

מוצרים קמעונאיים שונים כגון מוצרי , "מנטה"תחת המותג , דלק ישראל משווקת בחנויות הנוחות

לאחרונה . סיגריות ומוצרים נוספים, שונים מסוגיםמשקאות , )'חטיפים וכו, דברי מאפה, כריכים(מזון 

, חנויות נוחות של דלק ישראל 13 -הקימה דלק ישראל יחד עם רשות הדואר לישראל נקודות שרות ב

בנקודות אלו . נקודות שרות נוספות 12 -כ, 2011וצפויה להקים עד לסוף הרבעון הראשון של שנת 

יחד עם רשות דלק ישראל בכוונת . הדואריתבצעו מרבית הפעולות הבסיסיות אשר נעשות בסוכנויות 

, כמו כן .הדואר להרחיב את פריסת נקודות השרות וכן את מכלול השרותים הניתנים בנקודות אלו

 24, ימים בשבוע 7רוב חנויות מנטה פועלות . משווקים במרבית תחנות התדלוק מוצרים נלווים לרכב

, בהתאמה, חנויות מנטה 147 -וכ 173-פעלו כ 31.12.2009וליום  31.12.2010נכון ליום . שעות ביממה

חנויות נוחות הפועלות  10נכון למועד פרסום הדוח לדלק ישראל . בתחנות התדלוק של דלק ישראל

שתיים פועלות בבתי , מתוכן שבע חנויות נוחות פועלות בתחנות רכבת, מחוץ למתחמי התדלוק והמסחר

פועלת להקמת חנות נוחות  דלק ישראל, כמו כן .חולים וחנות אחת במכללה אקדמית במרכז הארץ

  .אשר מיקומה במכללה נוספת במרכז הארץ, נוספת מחוץ למתחם תדלוק ומסחר

ובכוונתה להגדיל את פריסת חנויות מנטה בתחנות , מרבית חנויות מנטה הינן בהפעלת דלק ישראל

מגוון המוצרים והשירותים  דלק ישראל להרחיב בשנים הקרובות אתבכוונת , כמו כן. תדלוק נוספות

בהפעלת  2008החלה דלק ישראל במחצית השניה של שנת , בנוסף. שיימכרו בחלק מחנויות הנוחות

  .י זכיינים"חנויות ע 8וכיום מופעלות , י זכיינים"חנויות נוחות ע

 שירותי ניפוק  )ג(

דוד מבוצעים ממתקן אש: מתקניהמארבעת  דלק ישראל מעניקה שירותי ניפוק דלקים מסוגים שונים 

תחבורה (סולר , קרוסין, 95במתקן חיפה מבוצעים ניפוקים של בנזין  ,סולר וקרוסין, ניפוקים של בנזין

הניפוק מבוצע . וממתקני באר שבע וירושלים מנופקים סולר וקרוסין בלבד מזוט קל ודלק חום, )והסקה

המובילות את הדלקים ) אלדלק ישרלרבות (את הדלקים לחברות הדלקים המעבירות למיכליות כביש 

דלק ישראל מאחסנת במתקן המצוי בחיפה תזקיקי , כמו כן. הזרמה ישירהאמצעות או בללקוחותיהם 

משלושת נופקו  2009 -ו 2010בשנים  .נפט שהגיעו דרך בית זיקוק חיפה ודרך נמל התזקיקים בחיפה

 .בהתאמה, ל מוצרי דלקים"קאלפי  2,516 - ל וכ"אלפי ק 2,570 - כ וממתקן הניפוק בחיפההמסופים 

הם לצרכים עצמאיים של  2010מהיקפי הניפוקים בשנת  42%% - כ באר שבע וירושלים, במתקני אשדוד

הם לצרכים עצמאיים של דלק  2010מהיקפי הניפוקים בשנת  95% - במתקן חיפה כ, דלק ישראל

  .ישראל דלקהינם לצרכים עצמיים של  2009מהיקפי הניפוקים בשנת  54% - כ. ישראל
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 שירותי אחסון  )ד(

 דלק ישראלעבור חברות הדלק המקבלות שירותי ניפוק משירותי האחסון כוללים אחסון תפעולי 

אחסון , אחסון מלאי בטחוני עבור מדינת ישראל באמצעות חברות הדלק, )עצמה דלק ישראללרבות (

וגופים מסחריים  ן"בז, חברת החשמל(מסחרי באמצעות השכרת מיכלי אחסון ללקוחות דלק ישראל 

בחמישה מיכלי מעבר במתקן אשדוד של דלקים המוזרמים ") במעבר"אחסון (ואחסון זמני ) אחרים

  .ד ברחבי הארץ"ישירות ללקוחות קמ

, מוכרת דלק ישראל תוספים לדלקים על מנת שאלו יעמדו בתקנים של מכון התקנים הישראלי, כמו כן

  .ידה-ים המנופקים עלוכן נותנת שירותי תיסוף של התוספים לדלק

  פילוח הכנסות 1.8.3

או שירותים בחלוקה לקבוצות מוצרים , הסכום ושיעור הכנסות דלק ישראל מהכנסות הקבוצה להלן

   ):בלו כולל( 2009 - ו 2010או יותר מהכנסות הקבוצה בשנים  10%שסך ההכנסה מהם מהווה 

  2010שנת  2009שנת 

 % -ב 
מהכנסות 
 הקבוצה

מליוני 
 ח"ש

 % -ב
כנסות מה

 הקבוצה

   ₪מליוני 

11.72% 4,537 12.1% 5,384  
דלקים 

 ושמנים 

  

ושיעור הרווחיות מהן גבוה משיעור הרווחיות , יצוין כי ההכנסות ממכירות שמנים הן לא מהותיות

 - ו 2010ממכירות מוצרים קמעונאיים בחנויות הנוחות בשנים דלק ישראל הכנסות . שבמכירת דלקים

   .ושיעור הרווחיות מהן גבוה משיעור הרווחיות שבמכירת דלקים, תהיו לא מהותיו 2009

 - ובכ₪ מליוני  735 -בכ 2009 -ו 2010הרווח הגולמי הנובע מתחום מוצרי הדלק בישראל הסתכם בשנים 

  . בהתאמה, ח"מליוני ש 736

  מוצרים חדשים 1.8.4

. ו בחנויות הנוחותמגוון המוצרים והשירותים שיימכר מגמת הרחבת אתלהמשיך דלק ישראל בכוונת 

בשיתוף פעולה עם (שרותי דואר ישראל , בין היתר, המוצרים והשירותים בחנויות הנוחות כוללים, כיום

מוצרים של רשת חנויות , פארק ושירותי טעינת מכשיר-מוצרים כגון מכשירי איזי, )דואר ישראל

"ACE" ,שלוש חנויות דלק ישראל מה הקי 2011ובתחילת שנת  2010בשנת , כמו כן. ומוצרים סלולריים

חנות נוחות זו שונה מחנויות הנוחות ". מנטה מרקט"חדשות בקונספט של מינימרקט תחת המותג 

להשקיע בשנים  דלק ישראלבכוונת . האחרות הן בגודלה הן בכך שהיא מציעה מגוון מוצרים רחב יותר

 .הקרובות בפיתוח מואץ של קונספט חנויות זה
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  לקוחות  1.8.5

  : ישראל ניתנים לסיווג למספר קבוצות לקוחות דלק  )א(

  : נחלקים לשתי קבוצות עיקריות, לקוחות תחום תחנות התדלוק וחנויות הנוחות )1(

שמנים או מוצרים קמעונאיים בתחנות התדלוק ובחנויות , הרוכשים מוצרי דלק, לקוחות פרטיים  .א

עים מחירי המכירה ידי דלק ישראל נקב-בתחנות המופעלות על. י דלק ישראל"הנוחות המופעלות ע

 95מוגבלת ביחס למחיר המכירה של בנזין אוקטן דלק ישראל כאשר , דלק ישראלידי - ללקוח הסופי על

, ן"הפער בין מחיר המכירה ללקוח הסופי לסכום המצטבר של מחיר הדלק בשער בז. המצוי תחת פיקוח

י מפעיל "ות המופעלות עבתחנ ".מרווח השיווק"תוספת הבלו ותשלומים עבור שירותי תשתית מכונה 

  .כאשר את המחיר ללקוחות מזדמנים קובע המפעיל, חיצוני נקבע מחיר המכירה בהסכם בין הצדדים

לקוחות הנמנים על (לקוחות מכרזים , "דלקן"לקוחות עסקיים הכוללים ציי רכב המנויים על שירות ה  .ב

טעם דלק ישראל ובחוזי וכן תחנות תדלוק הקשורות עם דלק ישראל בחוזי הפעלה מ") דלקנים"ה

לקוחות אלה נבדלים מהצרכנים הפרטיים בעיקר בתנאי . אספקה לרכישות מוצרי דלק ושמנים ממנה

 .  שהם מקבלים ובהנחה הניתנת ללקוחות העסקיים) הארוכים יותר(האשראי 

דלק ישראל מעניקה הלוואות , במהלך העסקים הרגיל ובהתאם למקובל בשוק הדלקכי , יצוין

במסגרת התקשרות של  - הלוואות יזמות ) א: (תיה במתחמי התדלוק והמסחר למספר מטרותללקוחו

- ידי הצד השלישי או על-עם בעל קרקע לייזום והקמת תחנת תדלוק על) שאינו דלק ישראל(צד שלישי 

דלק ישראל , ידי דלק ישראל-ידי דלק ישראל כאשר בשלב מאוחר יותר תחנה כאמור תושכר על

פי רוב -הלוואות אלו נפרעות על. לצורך רכישת הקרקע) רוכש הקרקע(לצד השלישי  מעמידה הלוואה

הלוואות מסחריות הניתנות ) ב. (בדרך של קיזוז דמי השכירות העתידיים המגיעים לבעל התחנה

לעיתים במסגרת הסכמים לחידוש התקשרות עם בעל תחנה בהסכם שכירות או בהסכם  -לחידוש חוזה 

הלוואות אלה נפרעות בדרך של קיזוז דמי . ישראל הלוואה לבעל התחנה אספקה מעמידה דלק

השכירות השוטפים המגיעים לבעל התחנה או נפרעות כנגד תקבולי מזומנים שוטפים מהלווה בהתאם 

הסכמים לפריסת חוב של מפעילי תחנות מטעם דלק ישראל או מפעילי תחנות ) ג. (ללוח סילוקין שנקבע

ילים אלו מבקשים מטעמים של קשיי תזרים או סיבות אחרות להמיר חלק לעיתים מפע. עצמאיים

אשר במצטבר אינן עולות , כאשר הלוואה זו נפרסת למספר תקופות, מיתרת חובו של הלקוח להלוואה

עיקר הלוואות היזמות והלוואות . על יתרת תקופת ההסכם של דלק ישראל עם המפעיל האמור

סך . ועיקר ההלוואות בגין פריסות חוב הינן ללא בטוחות, התחנהמסחריות מגובות בשעבוד מקרקעי 

בגין הלוואות ₪ מליון  12מתוכם ₪ מליון  164 -כהינו  31.12.3010 יתרת ההלוואות האמורות נכון ליום 

  .בגין הסכמים לפריסת חוב₪ מליון  68 -כבגין הלוואות מסחריות ו₪ מליון  84 -כ, יזמות

לבין הסכום המצטבר של , ללקוחותיה דלק ישראל ר בין מחירי המכירה של הינו הפע" מרווח השיווק"

נטול עופרת הינו סכום קבוע  95המרווח המרבי בבנזין מרכיב  .ן ותוספת הבלו"מחיר הדלק בשער בז

בין שמפוקח (ן "הדלקים לפי שער בז שאינו מושפע מתנודתיות במחירי, )בשל קיומו של פיקוח ממשלתי(

כי בנסיבות בהן מחירי הדלקים , נציין. ומשינויים בערכי הבלו ובתעריפי התשתית, )חובין שלא מפוק
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פיצוי מובנה על עלויות מימון וסיכוני בו  אין נוצר מצב ש, בשוק העולמי והמס החל עליהם עולים

  .האשראי בעתות של גידול אשראי הלקוחות

חברות (לקוחות מכרזים , ייםלקוחות אלה כוללים לקוחות פרט: לקוחות תחום השיווק הישיר )2(

 תשתיותקבלני , כלי שיט, ולקוחות עסקיים כגון מפעלי תעשייה) ממשלתיות וכן חברות מסחריות

כללו הלקוחות בתחום השיווק הישיר לקוחות עסקיים בתחום הבנייה  1.3.2011עד ליום . וכדומה

  .ל"איטום לחו עד לתאריך האמור ייצאה דלק ישראל מוצרי, כמו כן. והתשתית וסוכנים

לקוחות אלה כוללים לקוחות פרטיים הכוללים את חברות הדלק : לקוחות תחום האחסון והניפוק )3(

  .וחברת החשמל משרד הבטחון, ד"קמהכוללים ולקוחות ממשלתיים ,  )דלק ישראללרבות (

, ותלפי סוג הלקוח 2009- ו 2010בשנים ) כולל בלו(להלן התפלגות המכירות במתחמי התדלוק והמסחר   )ב(

 ):ובשיעור מסך הכנסות תחום הפעילות באותה שנה₪ במליוני (

  

2009 2010 סוג הלקוחות

מסך %-ב
הכנסות 
 התחום

מסך %-ב ₪במליוני 
הכנסות 
  התחום 

  

₪מליוני

37% 2,756 36% 3,191 לרבות (עסקי 
, דלקנים, מכרזים
ותחנות 
)*אספקה/בהפעלה

  פרטיים  2,420  28%  1,947  26%

  כ"סה  5,611  64%  4,703  62%

  

   . שיעורי הרווחיות התפעולית ממכירות ללקוחות מכרזים וללקוחות דלקנים הינם דומים* 

  

  שיווק והפצה 1.8.6

  :להלן תיאור תמציתי של דרכי השיווק של דלק ישראל

  שיווק בתחנות התדלוק  )א(

מבצעים , הנחות: דלק ישראל מקדמת את מוצריה ושירותיה במספר אמצעים – שיווק לקהל הרחב

למשל מתן עיתון חינם או במחיר (ארציים או נקודתיים בתחנות ספציפיות ושימוש במקדמי מכירות 

ופרסום באמצעי , )מוזל ללקוחות הרוכשים דלק מעל לסכום מסוים או רחיצת רכב במחיר מוזל

שיפוץ , משקיעה בתחזוק ושיפור תחנות התדלוק והשירות הניתן בהןדלק ישראל , בנוסף. התקשורת

  . וכן פועלת להרחבת מגוון השירותים הניתנים בתחנות, ת ותיקות ושיפור חזותןתחנו

דלק ישראל מעסיקה עובדי  –")דלקן("שיווק שירות התדלוק באמצעות מערכת זיהוי אלקטרונית 

, בנוסף". דלקן"שיווק וכן מתקשרת עם מקדמי מכירות חיצוניים שתפקידם לגייס לקוחות לשירות ה

במכרזים המפורסמים על ידי חברות וגופים בעלי ציי רכב המבקשים לקבל  דלק ישראל משתתפת

  . שירותי תדלוק בהסדר קולקטיבי
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המאפשר ") כרטיס בעל תחנה("מפעילה דלק ישראל שירות תדלוק באמצעות כרטיס רשת , בנוסף

לעסקים פרטיים לקבל אשראי והנחות ברכישת דלקים בתחנות התדלוק באזור הפעילות של בית 

  .עסקה

  חנויות הנוחות והמתחמים הקמעונאיים, הרחבת פריסת תחנות התדלוק  )ב(

אשר תפקידו לאתר קרקעות וגופים פוטנציאליים המעונינים , דלק ישראל מעסיקה אחראי ייזום )1(

דלק במהלך השנה הקרובה מעריכה . להיכנס להסכמי התקשרות עמה לצורך הקמת תחנות תדלוק

חנויות נוחות  30 - למעלה מקרי להקים , חנויות נוחות 200 -כעלה לפריסה של למכי היא תגיע ישראל 

מידע זה בדבר הרחבת פריסת חנויות הנוחות הינו מידע ). בין בהפעלה עצמית בין בזכיינות(נוספות 

, בשל הצורך בקבלת אישור בעל הזכויות בתחנה, בין היתר, אשר עשוי שלא להתממש, צופה פני עתיד

על מנת להקים מתחם קמעונאי (הנדרשים לשם הקמת מתחמים קמעונאים קשיים בהשגת אישורים 

להשיג אישורי בניה , ע החלה על המתחמים הקמעונאים"נדרשת דלק ישראל לעיתים לשנות את התב

הגברת , כדאיות כלכלית, שינויים רגולטוריים שיקשו על הקמת מתחמים קמעונאים נוספים, )ועוד

  . ועוד, כלכלי שיביא לירידה ברכישת מוצרים בחנויות נוחות מיתון, התחרות בחנויות הנוחות

מ "ן את חברת דלק מתחמים קמעונאיים בע"בשיתוף עם דלק נדל, הקימה דלק ישראל 2004בשנת  )2(

רכשה דלק ישראל את כל המניות המוחזקות על  2010במהלך הרבעון השני של שנת . ")ק"דמ: "להלן(

ק "דמ. .ק לחברה בת בבעלות מלאה של דלק ישראל"פכה דמובעקבות כך ה, ק"ן בדמ"ידי דלק נדל

תקים ותפעיל , תתכנן, עליהן תיזום, ומעלה 50%בבעלות  עוסקת ומתמחה באיתור ורכישת קרקעות

ק "ידי דמ-נרכשו על הדוחעד לתאריך . ניים הכוללים תחנות תדלוק ומרכזים מסחריים"מיזמים נדל

על שניים מהם היו תחנות תדלוק (נת לפעול כאמור עשר מתחמי קרקע עליהם היא מתכווארבעה 

מתחמי ושמונה  הדוחארבע תחנות החלו לפעול עד למועד , ומרכזים מסחריים פעילים בעת רכישתן

והשאר תוך שלוש שנים  2011מתוכם ארבעה ייבנו במהלך שנת , מתקדמים קרקע נמצאים בשלבי תכנון

 ). נוספות

  שיווק והפצה בתחום השיווק הישיר )3(

מערך , תאגידים מוחזקיםבעצמה ובאמצעות , במסגרת פעילות השיווק הישיר מפעילה דלק ישראל

כן לדלק ישראל הסכמי התקשרות עם סוכני . המשווק את המוצרים ללקוחות הקצהשיווק ומכירות 

הובלת מוצרי נפט שונים . שהינם לקוחות הסוכנים, המוכרים דלקים ללקוחות קצה, )'צדדי ג(דלקים 

דלק  שלה הבתחברת ווקים על ידי דלק ישראל בתחום השיווק הישיר מבוצעת בעיקר באמצעות המש

לדלק ישראל אין תלות בסוכן זה או אחר . שינוע באמצעות קבלני הובלה שונים ובהזרמה ישירה ללקוח

  .המשווקים את מוצרי הנפט אולם מערך השיווק בכללותו הינו מהותי לדלק ישראל

  הסכמים בלעדיים )4(

הבינלאומית לשיווק מוצרי  Exxon Mobilעם חברת , לא מהותי לה, דלק ישראל הסכם ייצוג בלעדיל

וניתן לביטול בתנאים מקובלים בהסכמים  31.12.2011ההסכם בתוקף עד ליום . השמנים שלה בישראל

  . מסוג זה
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ית של רוב הסכמי האספקה של דלק ישראל עם תחנות תדלוק הינם הסכמים לאספקה בלעד, בנוסף

  . להלן  )ג(1.8.10   סעיףלפרטים אודות חוזי האספקה ראה . מוצרי דלקים בתקופת ההתקשרות

   תחרות 1.8.7

. ן"חברות דלק המורשות לרכוש מוצרי נפט מבז 40 -בישראל רשומות למעלה מ, הרשויות על פי נתוני   )א(

היא חברת שיווק הדלק , להערכת דלק ישראל. וק העיקרי בישראלארבע חברות מחזיקות בנתח הש

 280-משווקת ל, אשר להערכת דלק ישראל, מתחרותיה העיקריות היא פז. השנייה בגודלה בישראל

 - כ(תחנות  229-משווקת לכ, אשר להערכת דלק ישראל, סונול, )מכלל תחנות התדלוק 26%- כ(תחנות 

 18%-כ(תחנות  193- אשר להערכת דלק ישראל משווקת לכ, ןאלו-ודור) מכלל תחנות התדלוק 21%

  ). מכלל תחנות התדלוק

  : כדלקמן, משק הדלק בישראל מתאפיין כיום בתחרות גבוהה בכל תחומי פעילותה של דלק ישראל  )ב(

ידי איתור תחנות תדלוק חדשות - בין על, הרחבת פריסת תחנות התדלוק של חברות הדלק ומיקומן )1(

  . אספקה שלהן פג/ התקשרות עם תחנות תדלוק ותיקות שתוקף חוזי ההפעלה  ידי- והקמתן ובין על

תחרות זו מתבטאת בשחיקת מרווחי . והגדלת המכירות בתחנות התדלוק, השיווק לצרכן הסופי )2(

השירות הניתן בתחנות התדלוק ומגוון , מתן הנחות וקיום מבצעי קידום מכירות שונים, השיווק

  . השירותים הניתנים ללקוח

  . כניסת חברות הדלק וחברות קמעונאיות לפעילות הקמעונאית בשטחי תחנות התדלוק )3(

המתבטאת בעיקר , תחרות בתחום השיווק לציי רכב אשר הינה בעיקר בין חברות הדלק הגדולות )4(

כגון דוחות , בתחרות על המחיר שניתן לציי הרכב ובשירותים נוספים הניתנים על ידי חברות הדלק

 .ב"מתן שירותי שטיפה וכיוצ, אמצעים לניהול ציי רכב, טרונייםואמצעי מדיה אלק

הן בשל גורמים המשפיעים על התחרות בענף הדלק , התחרות בתחום השיווק הישיר חריפה ביותר )5(

האספקה מבוצעת ישירות ללקוח ואינה  ,היות ועל פי רוב. והן בשל גורמים ייחודיים לתחום זה, בכלל

והיות שלא נדרשת השקעה כספית גדולה ) קרי תחנת התדלוק(וק תלויה במיקום הפיזי של המשו

. ללא יתרון יחסי למי מהם, קיימת תחרות בין כל הגורמים המתחרים על כל לקוח ולקוח, במתקנים

התחרות הגבוהה בתחום השיווק הישיר . התחרות מתבטאת בתנאי המחיר והאשראי הניתן ללקוחות

אשר יש חשיבות מוגבלת למקורם , הנפט הינם מוצרים גנרייםמכך שחלק ממוצרי , בין היתר, נגזרת

וממאפייני ) הן עבור הלקוחות והן עבור חברות הדלק(וגם מעלויות המעבר הנמוכות , או לאיכותם/ו

 . ההתקשרות עם הלקוחות אשר מתבצעות במסגרת מכרזים או התקשרויות קצרות מועד

ר ממיקום מתקני האחסון של כל אחת מהחברות התחרות בתחום אחסון וניפוק דלקים מושפעת בעיק )6(

מעלויות הובלת הדלקים אל הצרכן הסופי וממחיר , )חברות תשתית וחברות דלק(הפועלות בתחום זה 

  .שירותי האחסון והניפוק אשר הינו מפוקח בחלקו

להלן פירוט הדרכים העיקריות של דלק ישראל להתמודד עם התחרות ופירוט הגורמים המשפיעים על   )ג(

  : עמדה התחרותימ

דלק ישראל פועלת להרחבת הפריסה של תחנות התדלוק עמן היא קשורה ומעריכה כי הפריסה הארצית  )1(

ומקנה לה יתרון בהתמודדות על לקוחות , הרחבה של תחנות התדלוק שלה מגדילה את נגישות התחנות
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להם חשובה , ")לקןד("פרטיים ועל לקוחות בשוק התדלוק באמצעות מערכת זיהוי ותדלוק אלקטרונית 

  . במיוחד פריסה רחבה של תחנות תדלוק

  . הרחבת שיווק מוצרים ושירותים נוספים בתחנות התדלוק על בסיס התשתית הקיימת )2(

  . האווירה והשרות בתחנות, שיפור החזות )3(

 .שיפור מבנה ההפעלה של התחנות )4(

  .חשיפת האשראי הינה גורם סיכון, מאידך גיסא. יכולת מתן אשראי ללקוחות )5(

 .  בעל יכולת בקרה ושליטה גבוהה, מערך שיווק מפותח ומפוקחאיתנות פיננסית ו )6(

  רמות מוכנות לייצור ותפוקה גדולים בעת הצורך )7(

בתחום אחסון וניפוק הדרך העיקרית של דלק ישראל להתמודדות עם התחרות היא באמצעות מתן  )8(

תשתית האחרות וקיבולת האחסון הבדלי העלויות אל מול חברות ה. שירות טוב יותר ומחיר תחרותי

השונה של כל אחת מהחברות הפועלות בתחום זה משפיעים על מעמדה התחרותי של דלק ישראל 

 .בתחום זה

  עונתיות 1.8.8

יצוין כי בשנים עברו ניכר גידול , יחד עם זאת. דלק ישראל אינה מושפעת מעונתיות משמעותית, ככלל

מעליה , בין היתר, להערכת דלק ישראל, בר הנובעד, במכירת דלקים בתחנות התדלוק בחודשי הקיץ

. המעלה את צריכת הדלק, בנסיעות ברכבים פרטיים ליעדי חופשות והפעלת מיזוג אויר ברכבים

ומאידך עליה , בתקופת חגי ישראל ניכרת מחד ירידה בתצרוכת הדלקים בעיקר במגזר העסקי והתעשיה

  . ועבמכירות מוצרים קמעונאיים לעומת יתר ימות השב

היקף המכירות של סולר להסקה ונפט לחימום , אולם. ברוב מוצרי השיווק הישיר לא קיימת עונתיות

קרי ברבעונים הראשון והרביעי של כל , עולה בתקופת החורף, כמו גם ללקוחות מתחום התעשייה ,ביתי

, בעונות האביב והם מיושמים בעיקר, מוצרי איטום ובידוד הם מוצרים עונתיים, בנוסף. שנה קלנדרית

יורד משמעותית ) מחצית שנייה של רבעון רביעי ורבעון ראשון(כאשר בעונת החורף , הקיץ והסתיו

היות ובתקופה זו אין אפשרות מלאה ליישם בהצלחה חלק נכבד מן המוצרים , הביקוש למוצרים אלה

  . ומערכות האיטום עקב תנאי מזג האויר

  .ות אחסון וניפוק דלקים הינה לא מהותיתהשפעת העונתיות האמורה לעיל על פעיל

  כושר ייצור בתחום השיווק הישיר 1.8.9

: להלן(הייצור הפוטנציאלי המקסימלי של המפעל לייצור שמנים ומוצרי לוואי לרכב ולתעשיה  כושר

כושר הייצור המנוצל של המפעל האמור עומד . אלף טון שמנים לשנה 40 -הינו כ, ")דלק שמנים מפעל "

  . ף טון שמנים בשנהאל 15 - על כ

  .להלן )ח(1.8.10 סעיף לתיאור כושר הקיבולת המירבית והמנוצלת של מתקני האחסון והניפוק ראה 

  רכוש קבוע ומתקנים 1.8.10

תחנות בבעלותה או בחכירה ראשית ממנהל מקרקעי ישראל  52לדלק ישראל  31.12.2010 נכון ליום   )א(

תחנות חכורות או שכורות לתקופות  171-ו) תחנות בבעלות משותפת עם צדדים שלישיים 10ולל כ(

בבאר שבע , לדלק ישראל מתקני אחסון וניפוק דלקים באשדוד, כמו כן. ארוכות בפריסה כלל ארצית
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ומפעל  12מפעל לייצור ביטומן, מתקן ניפוק מזוט באשדוד, מתקן ניפוק דלקים בחיפה, ובירושלים

  . צור וערבול שמנים בלודליי

 20, תחנות תדלוק 195הפעילה דלק ישראל  31.12.2010 נכון ליום , מתוך סך תחנות התדלוק האמורות

 31-ו, מטעם דלק ישראל על פי הסכם בינה ובין המפעיל' תחנות תדלוק מופעלות על ידי מפעיל צד ג

ל תחנות התדלוק הינן תחת המותג כ. תחנות מופעלות על ידי צדדים שלישיים על פי הסכמי אספקה

  .את מוצריהומוכרות באופן בלעדי " גל"או " דלק"

לפי מאפייני הזכויות הקנייניות במקרקעי התחנה , להלן פירוט תחנות התדלוק של דלק ישראל

  :31.12.2010 נכון ליום , ומאפייני הפעלת התחנות

הפעלה עצמית   סוג תחנה
דלק (

 )קמעונאות

י "הפעלה ע
טעם מפעיל מ
 דלק

י "הפעלה ע
עצמאי 

 )אספקה(

 כ"סה

בעלות וחכירת 
 מנהל

44 8 -- 52  

 24 4 1 19 ל"נכי צה

שכירות מתחת 
 לשלוש שנים

18 6 -- 24 

שכירות מעל 
 שלוש שנים

114 5 4 123 

 ןללא זכות קניי
 )אספקה(

-- -- 23 23 

 246 31 20 195 כ"סה

 
 הזכויות הקנייניות במקרקעי התחנה  )ב(

נחלקות לארבעה סוגים בהיבט הזכויות הקנייניות במקרקעין של וק של דלק ישראל התדלתחנות 

  :התחנה כדלקמן

תחנות שבבעלות דלק ישראל או בחכירת מינהל כוללות תחנות שהמקרקעין שלהן נמצאים    -

כאשר חלק המיעוט של התחנות , או בחכירה ראשית ממנהל מקרעי ישראל, בבעלות דלק ישראל

 . 'תפת עם צד גהן בבעלות משו

הינן תחנות שהוקמו מכוח הסדר בין משרדי שהיה נהוג בין מדינת ישראל ובין " נכים"תחנות   -

על פי הסדר זה נקבע שלא תוקצה קרקע של מינהל מקרקעי ישראל להקמת . חברות הדלק

שיבחר על ידי אגף , ל"אלא אם כן זכות ההפעלה בתחנות התדלוק תמסר לנכה צה, תחנות תדלוק

וכיום מנהל  90 -הוראה זו שונתה במהלך שנות ה. לצורך שיקומו, שיקום במשרד הבטחוןה

שלא באמצעות ההסדר , מקרקעי ישראל מקצה קרקעות לתחנות תדלוק ישירות לחברות הדלק

שנים עם  49 - ל זכות חכירה ראשית ל"פי ההסדר האמור תוענק לנכה צה-על. ל"לשיקום נכי צה

לחברת הדלק תוענק זכות חכירת משנה , בד בבד. שנים 49נוספת של אופציה להארכה לתקופה 

דלק . ידי הנכה למינהל- לאותן תקופות בתמורה לדמי חכירה זהים לדמי החכירה המשולמים על

                                                      
בהסכם למכירת  13.1.2011לק ישראל התקשרה ביום ד, לעיל 3.א1.8.2במסגרת הסכם מכירת מניות ביטום כאמור בסעיף    12

 .טרם הושלמה העברת המקרקעין האמורים,  נכון למועד הדוח. ₪מיליון  . 1.1 -המקרקעין עליו מצוי בין השאר המפעל בתמורה לכ
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ציודה בציוד הנדרש לשם פעילותה וכן , ישראל תחכור את הקרקע לשם הקמת תחנת התדלוק

, ל למפעיל מטעמה"ה דלק ישראל את נכה צהלאחר הקמת התחנה ממנ. תחזוקה של מערכותיה

ומחיר מוצרי הנפט לתחנה , באופן בו הוא מחויב לרכוש מדלק ישראל בלבד את מוצרי הנפט

במסגרת ההסכמים התחייבו בחלק . יקבע על ידי דלק ישראל) ל"מחיר המכירה לנכה צה, היינו(

, תחנה לטובת דלק ישראלל להבטחת התחייבויותיהם לשעבד את מקרקעי ה"מן המקרים נכי צה

בהקשר זה יצוין . אולם ברוב המקרים טרם בוצע הרישום בעוד קיימת התחייבות חוזית כאמור

יש לקבל את , ל בתחנות דלק"כי על פי הנחיות חדשות של משרד הביטחון בדבר שיקום נכי צה

לוק אישור אגף שיקום נכים במשרד הבטחון בגין כל העברת זכות ההפעלה של תחנות התד

דרישה זו (האמורות לצד שלישי לרבות דלק ישראל טעונה הסכמה ואישור של משרד הבטחון 

משרד הבטחון מדגיש כי המדיניות ). בהסכם החכירה של תחנת התדלוק, בין היתר, מופיעה

העקרונית של משרד הבטחון היא כי התחנה מיועדת לשיקומו התעסוקתי של הנכה ועל כן אין 

דרש אגף השיקום מדלק ישראל , במכתב מאגף השיקום לדלק ישראל. ילהעבירה לצד שליש

דלק ישראל סיפקה מידע כאמור לאגף . פרטים לגבי תחנות נכים הקשורות עם דלק ישראל

ידי דלק -כי במקרה בו אגף השיקום לא יאשר את הפעלת תחנות הנכים על, יצוין. השיקום

ודלק ישראל , בין דלק ישראל לבין הנכה יורה אגף השיקום על ביטול הסכם ההפעלה, ישראל

  .תהא רשאית לספק דלקים בלבד לתחנות כאמור

שאינו מינהל ' תחנות בשכירות כוללות תחנות שלחברה חכירת משנה או חכירה ראשית מצד ג  -

דלק ישראל , כאשר על פי רוב. מקרקעי ישראל ותחנות בשכירות ארוכה או קצרת מועד

לציידה במרבית הציוד הדרוש לשם פעילותה התקינה , ל חשבונהמתחייבת להקים את התחנה ע

בתחנות אלו המפעיל מחויב לרכוש מדלק ישראל בלבד את מוצרי . ולתחזק את כל מערכותיה

צפויות להסתיים  2011עד סוף שנת . נקבע על ידי דלק ישראל, הנפט ומחיר מוצרי הנפט למפעיל

דלק ישראל , לאור ניסיון העבר, אולם. תדלוקתחנות  13-זכויות השכירות של דלק ישראל ב

אם כי אין כל וודאות כי , תחנות אלו ייחתם הסכם שכירות לתקופה נוספתמרבית במעריכה כי 

ייחתמו הסכמי שכירות לתקופות נוספות כאמור או כי סכומי השכירות לא ישתנו בעת חידוש 

  .חוזים אלו

אשר הינן תחנות בהן , זכות חזקה או זכות שימוש, תחנות בהן לדלק ישראל אין זכויות קניין   -

דלק ישראל חתמה עם בעלי התחנה על הסכם המבטיח לה במרבית המקרים בלעדיות באספקת 

כשלבעלים בלבד אופציה לדרוש חידוש ההסכם לשנה עד שלוש , מוצרי דלקים לתקופות של שנה

בחלק גדול . חרייםוביתרת המקרים קיימות הסכמות בנוגע לתנאים המס שנים נוספות

יסתיימו הסכמי  2013 עד סוף שנת . הנפטמהסכמים אלה אין בטחונות לאספקת מוצרי 

, לאור ניסיון העבר והקשרים עם בעלי תחנות אלו, יחד עם זאת. האספקה בתחנות האמורות

תימשך האספקה בתום תקופת הסכם , דלק ישראל מעריכה כי ברוב המכריע של תחנות אלו

, הינה מידע צופה פני עתיד העשוי שלא להתממש, כת דלק ישראל האמורה לעילהער. האספקה

אם הסכמי אספקה לא יחתמו מחדש או אם שיעורי הרווחיות בעת חידוש הסכמים , בין היתר
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דלק ישראל מעריכה כי לאי חידוש , במקרה בו לא יחודשו ההסכמים האמורים. אלו לא ישתנו

לפירוט בדבר ההגבלות החלות  .עה על עסקי דלק ישראלההסכמים לא תהא השפעה מהותית לר

מתחום דיני ההגבלים העסקיים החלים על התקשרויות דלק ישראל עם בעלי זכויות בתחנות 

   .להלן )י(1.8.19 בסעיף תדלוק ראה האמור 

 :הפעלת תחנות התדלוק נעשית במספר דרכים  )ג(

 ").דלק מנטה: "להלן( 13מ"ה על ידי דלק ישראל באמצעות דלק מנטה קמעונאות דרכים בעהפעל   -

תחנות התדלוק בהסדר זה נושאות את שלטי דלק  -הפעלה על ידי צד שלישי מטעם דלק ישראל   -

המפעיל מחויב להפעיל את התחנה . ישראל ורוכשות את כל המוצרים באופן בלעדי ממנה

קריטריונים לגבי שעות הפעילות , בין היתר, הכוללים, בדלק ישראלבהתאם לנהלים המקובלים 

המפעיל נושא במרבית , על פי רוב. רמת תחזוקה וטיב השירות, מראה חיצוני אחיד, של התחנה

ובכלל זה מעסיק את עובדי תחנת התדלוק ורוכש מלאים , עלויות ההפעלה של תחנת התדלוק

אחזקת , ארנונה(שתתפת בחלק מעלויות המפעיל בחלק מהמקרים דלק ישראל מ. מדלק ישראל

" דלקן"השתתפות בהנחה ללקוחות , תשלום דמי חכירה במקרים של תחנות מוחכרות, התחנה

בחלק אחר דלק ישראל אינה משתתפת בעלויות המפעיל אך נותנת הנחה ). או כרטיסי תדלוק

ים הנדרשים לשם המפעיל אחראי להשגת הרשיונות וההיתר. במחירי הדלקים הנמכרים לו

אולם בחלק מהמקרים דלק ישראל מטפלת ונושאת בעלויות הכרוכות בעמידה , הפעלת התחנה

או /המפעיל משלם לדלק ישראל דמי שכירות קבועים ו. בדרישות הרשויות מתחנת התדלוק

  . משתנים בהתאם להיקף המכירות של התחנה

בתחנות אלה מדובר למעשה בהסכמי  -להפעלה על ידי צד שלישי עצמאי שאינו מטעם דלק ישרא   -

אספקה קצרי מועד לתקופות של שנה כשלמפעיל בלבד האופציה לדרוש את חידוש ההסכם לשנה 

בהסכמי האספקה מחויבים המפעילים לרכוש מוצרי דלקים . נוספת וחוזר חלילה עד שלוש שנים

ת סימני המסחר ולמכור אותם תח, במחירים ובתנאי אשראי מוסכמים, ושמנים מדלק ישראל

ובהתאם להתניות דלק ישראל , בשמם ובמסגרת מגבלות הפיקוח על המחירים, של דלק ישראל

  . ב"המראה החיצוני של תחנת התדלוק וכיוצ, שיווק, בטיחות, בקשר עם נהלי

המשאילה את הציוד למפעיל , הבעלות בציוד בתחנת התדלוק היא של דלק ישראל, על פי רוב

מתקינה בתחנת התדלוק את הציוד הדרוש להפעלתה ומספקת לבעל דלק ישראל . התחנה

במרבית המקרים . הזכויות בה שירותי תחזוקה והדרכה מקצועית בהתאם להסכם ההתקשרות

בחלק מן המקרים לדלק ישראל אין בלעדיות באספקת . אין בטחונות למכירת הדלקים לתחנות

  .מוצרי הדלקים

                                                      
עביר את כל נכסיה דלק קמעונאות ת -לפיו בשלב ראשון, נחתם הסכם מיזוג בין דלק קמעונאות לבין דלק מנטה 31.12.2009ביום    13

ובשלב , ז שוטפים"או חו/לחברה חדשה שהוקמה במיוחד לצורך כך בתמורה להקצאת מניות בחברה החדשה וכנגד התחייבויות ו
באופן בו כל נכסיה והתחייבויותיה של החברה החדשה , תמוזג החברה החדשה לתוך דלק מנטה -)מיד לאחר השלב הראשון(שני 

נכון . אישרה רשות המיסים את המיזוג האמור לעיל 29.12.2010ביום . ה החדשה תחוסל ללא פירוקוהחבר, תועברנה לדלק מנטה
 .למועד הדוח טרם התקבל אישור רשם החברות למיזוג האמור
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חנויות המופעלות  10באמצעות דלק מנטה  למעט , לות על ידהכל חנויות מנטה של דלק ישראל מופע  )ד(

 תאת המלאי ונושא תרוכש דלק מנטה. דלק מנטהכל עובדי חנויות מנטה הינם עובדים של . י זכיינים"ע

החלה דלק ישראל בהפעלת חנויות , 2008במהלך שנת . בכל הסיכון הכרוך בהפעלת חנויות הנוחות

הזכיינים רוכשים . ידם- ם את החנויות באמצעות עובדים המועסקים עלידי זכיינים המפעילי-נוחות על

דלק ישראל תחליט בכל מקרה לגופו . את המלאי ונושאים בכל הסיכון הכרוך בהפעלת חנויות הנוחות

  . על סמך שיקולים עסקיים האם להפעיל חנויות נוחות באמצעות זכיינים

ק וחנויות הנוחות כולל מבנים וציוד במרבית הרכוש הקבוע של דלק ישראל בפעילות תחנות התדלו  )ה(

לדלק ישראל ציוד בכל תחנותיה בהן אין לה זכויות , בנוסף. התחנות הציבוריות בהן יש לה זכויות קניין

בחלק מתחנות אלה יש לדלק ישראל רכוש קבוע גם . קנייניות או בהן יש לה הסכמי שכירות קצרי מועד

לרבות הסכמי (רבות כאשר היו לה זכויות קנייניות  אשר הוקמו לפני שנים, במבני התחנה

הציוד של דלק ישראל בתחנותיה כולל את כל הציוד הדרוש . בתחנות) שכירות ארוכת מועד/החכרה

מערכות , ציוד משרדי, מערכות מחשוב ותקשורת, משאבות, צנרת, לרבות מיכלים, להפעלת התחנות

לדלק , כמו כן. אש וחדרי שירותים לרווחת הקהל מערכות לכיבוי, חשמל וגנרטורים במידת הצורך

  . ישראל כלי רכב ומשאיות להובלת מוצרי דלק ושמנים

הקבוע של דלק ישראל בפעילות השיווק הישיר כולל את הציוד בתחנות הפנימיות הכולל  הרכוש  )ו(

  . הלקוחותובמתקני משאבות ומיכלים יעודיים המצויים בחצרות , צנרת, מיכלים, תשתיות

: להלן(מ "אותו היא חוכרת מחברת נמל אשדוד בע, באשדודמזוט לדלק ישראל מתקן ניפוק , ףבנוס

בבעלות דלק ישראל שלוש דוברות לתדלוק אוניות , כמו כן. 1.6.2013עד ליום ") חברת נמל אשדוד"

   .בנמלי חיפה ואשדוד

דונם בבעלות דלק ישראל  47 - מתוכן כ, דונם 49 -בשטח כולל של כ, לדלק ישראל מפעל המצוי בעיר לוד

מתקן לחידוש , מתקני מילוי אריזות, המפעל כולל מתקני ערבול שמנים. והיתרה מוחכרת מהמינהל

מעבדות ומבנים , מחסנים, מתקן מרכזי לטיפול בשפכים, מתקנים לייצור ומחזור ממיסים, שמנים

  .מתקן לייצור צבעים על בסיס מים ומשרדים, שונים

שרובו , דונם 11 -צוי באזור התעשיה של מפרץ חיפה על מגרש בשטח של כלדלק ישראל מפעל המ  )ז(

 1.4.2004- ב(וחלקו בחכירה מהקרן הקיימת לישראל ) דלק השקעות, דלק ישראל(בבעלות הקבוצה 

, בשטח המפעל מצויים מבנים תעשייתיים ובהם בתי מלאכה). שנה 46בוצע היוון דמי החכירה למשך 

דלק התקשרה  13.1.2011ביום  ,לעיל 3.א1.8.2 כאמור בסעיף. וסככותמתקנים , מחסנים, משרדים

טרם , נכון למועד הדוח. ₪מיליון  1.1 -בהסכם למכירת המקרקעין האמורים בתמורה לכ ישראל

 . הושלמה העברת המקרקעין האמורים

ים שלושה מהם מצוי: ארבעה מתקניםכולל הקבוע של דלק ישראל בפעילות האחסון והניפוק  הרכוש  )ח(

באר שבע וירושלים ומשמשים למתן שירותי אחסון וניפוק לדלק ישראל ולצדדים שלישיים , באשדוד

העיקרי שבמתקני , מתקן אשדוד. והרביעי ממוקם בחיפה ומשמש את דלק ישראל לצרכיה העצמיים

 -ממוקם באזור התעשייה הצפוני של אשדוד על קרקע בשטח של כ, האחסון והניפוק של דלק ישראל

לדלק ישראל זכות להירשם במינהל מקרקעי ישראל כבעלת זכויות החכירה בקרקע האמורה . דונם 329
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מיכלים עיליים בעלי קיבולת  26מסוף אשדוד כולל . שנים נוספות 49 -עם אופציה ל 30.6.2019עד ליום 

 100% הצלנו 2010בשנת , בפועל. מיכלי מים 3 -מיכלי תוספים ו 6וכן , ק"מ 506,000 -מירבית של כ

לצד חוות המיכלים קיים אזור תפעולי הכולל מבנה . מהקיבולת המירבית של המיכלים העיליים

ממוקם על כביש חצרים מתקן באר שבע . מינהלה ובסמוך לו מבנה משרדים ומבנים טכניים וייעודיים

כויות לדלק ישראל זכות להירשם במינהל מקרקעי ישראל כבעלת ז. דונם 79 -על קרקע בשטח של כ

 10מתקן באר שבע כולל . שנים נוספות 49 -עם אופציה ל 31.7.201514החכירה בקרקע האמורה עד ליום 

לצד . מיכלי מים 2 -מיכלי תוספים ו 2וכן , ק"מ 72,000 -מיכלים עיליים בעלי קיבולת מירבית של כ

, בפועל. וייעודייםחוות המיכלים קיים אזור תפעולי הכולל מבנה מינהלה ושירותים ומבנים טכניים 

מתקן ירושלים . ק מהקיבולת המירבית של המיכלים העיליים במתקן"מ 69,000 -נוצלו כ 2010בשנת 

דונם בשלושה מפלסים מתוכו  59 -ממוקם במורדות הדרומיים של שכונת הר נוף על קרקע בשטח של כ

אושרה להפקדה בתנאים קיימת תכנית ש. דונם 3 -פי הסכם חכירה נפרד בשטח של כ-ד על"מחזיקה קמ

לפיה ישונה ייעוד המתחם משימושו כיום לשכונת , 25.3.2002ידי ועדת המשנה לתכנון ובניה ביום - על

התוכנית לא קודמה עקב התנגדות הירוקים למיקום האתר החלופי בו דובר בשעתו והטיפול . מגורים

כויות החכירה בקרקע בשטח לדלק ישראל זכות להירשם במינהל מקרקעי ישראל כבעלת ז. בה הופסק

מינהל מקרקעי ישראל הודיע כי . שנים נוספות 49 - עם אופציה ל 19.3.2015דונם עד ליום  55 -של כ

טרם נחתם הסכם חכירה בין המינהל . שנה נוספות 49 - ל 1.4.08בכוונתו לחדש את החכירה החל מיום 

 3וכן , ק"מ 33,500 -קיבולת מירבית של כמיכלים עיליים בעלי  8מתקן ירושלים כולל . לבין דלק ישראל

, בפועל. האזור התפעולי כולל שני בניינים משרדים ומבנים טכניים וייעודיים. מיכלי תוספים ומיכל מים

מתקן חיפה ממוקם  .15ק מהקיבולת המירבית של המיכלים העיליים"מ 10,000 - נוצלו כ2010בשנת 

 14מתקן חיפה כולל . דונם והינו בבעלות דלק ישראל 31 -על קרקע בשטח של כ) חוף שמן(במפרץ חיפה 

ניצלה דלק , בפועל. מיכלי תוספים ומיכלי מים 5וכן , ק"מ 20,000 -מיכלים בעלי קיבולת מירבית של כ

לדלק ישראל ציוד הדרוש , בנוסף. ק מהקיבולת המירבית של המיכלים"מ 12,000 -כ 2010ישראל בשנת 

  .לפעילות האחסון והניפוק

  ים לא מוחשייםנכס 1.8.11

, )מותגי תחנות הדלקים" (גל"ו" דלק: "דלק ישראל פועלת באמצעות מספר מותגים מוכרים ומוגנים

מותג שירות התדלוק " (דלקן דלק", )מותג השמנים" (דלקול", )מותג חנויות הנוחות" (מנטה"

חת המותגים כגון שמני יצוא ת, דלק ישראל משווקת מוצרים ממותגים שונים, בנוסף). האלקטרוני

Desko ו-Mapco , והיא היבואנית הבלעדית של מוצריExxon Mobil בישראל .  

                                                      
פי חוזה החכירה זכויות החכירה הינן עד ליום -על. ידי מינהל מקרקעי ישראל-פי אישור זכויות שהוצא על-התאריך האמור הינו על   14

20.8.2015 .  
ובכלל זה , ן המצויים במתחם פי גלילות בירושלים"אפשרויות שונות לשימוש עתידי בנכסי הנדל, דלק ישראל בוחנת בימים אלו   15

  .בוחנת אפשרויות לשינוי ייעוד הקרקע במקום למגורים
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  הון אנושי  1.8.12

  :החלוקה הבאהלפי , עובדים 31.12.2009ונכון ליום  31.12.2010בדלק ישראל מועסקים נכון ליום   )א(

מספר עובדים נכון 
  31.12.2009ליום 

מספר עובדים נכון 
 31.12.2010ליום 

 מחלקה

 מטה/הנהלה  153  143

 תפעול 270  272

 שרות תחנות 1,863  1,503

 מכירות ושיווק 115  107

  מאבטחים  62  58

 כ"סה 2,463  2,083

  

עובדים מועסקים בפעילות מתחמי התדלוק  2,069ל "מתוך סך העובדים הנ 31.12.2010נכון ליום 

סקים בפעילות אחסון וניפוק עובדים מוע 106, עובדים מועסקים בפעילות השיווק הישיר 228, והמסחר

נובע  2010עיקר הגידול במצבת העובדים בשנת  .עובדים לא מיוחסים לאף תחום פעילות 60 - דלקים ו

, מפיתוח מואץ של רשת חנויות הנוחות של דלק ישראל, מהעברת תחנות תדלוק להפעלה עצמית

  .תגבור מערך השיווק ובקרת התחנותומ

ועל , ם על פי חוזי עבודה אישיים ואינם כפופים להסכם קיבוצי מיוחדמרבית עובדי דלק ישראל מועסקי  )ב(

חלקם חלים הסכמים קיבוציים מיוחדים או כלליים מכח חברות החברות האמורות בארגוני מעסיקים 

דלק ישראל נוהגת לחלק מענקים לעובדיה בהתאם לביצועיהם ובכפוף לאישור . או מכח צוי הרחבה

 .הדירקטוריון

עובדי , בנוסף. קפידה להעסיק נהגי מיכליות כביש בעלי היתר להובלת חומרים מסוכניםדלק ישראל מ  )ג(

עוברים , דלק ישראל המועסקים בתחנות התדלוק או אשר במסגרת עבודתם באים במגע עם חומרי דלק

 . הדרכה לכיבוי אש ולמניעת מפגעים והשתלמות לשמירה על איכות הסביבה

הכוללים , פי חוזי עבודה אישיים-ירה בדלק ישראל מועסקים עלנושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכ  )ד(

 2007אימצה דלק ישראל תכנית להקצאת אופציות לשנת  5.11.2007ביום . הפרשות לביטוחי מנהלים

לא  כתבי אופציה 442,624  לנושאי משרה וליועצים, לעובדים, ללא תמורה, לפיה העניקה דלק ישראל

לשנת  התכנית: "להלן(למימוש למניות רגילות של דלק ישראל  הניתנים רשומים למסחר בבורסה

והיתר ר דירקטוריון דלק ישראל "יו, כתבי אופציה הוקצו למר משה עמית 109,483 מתוכם, ")2007

 ,31.12.2010עד ליום  .או בתאגידים בשליטתה/יועצים ונושאי משרה בדלק ישראל ו, הוקצו לעובדים

כתבי אופציה  22,020 - ו ר עזיבת עובדים להם הוענקו כתבי אופציהלאוכתבי אופציה  61,840פקעו 

כאשר מחיר המימוש משתנה , תקופת הענקת כתבי האופציה נפרסה על פני חמש שנים. מומשו למניות

ידי עובדים אשר אינם נושאי משרה בכירה ייעשה -מימוש כתבי האופציה למניות על. בכל מועד הענקה

העובד , לפיו) Cashless Exercise(פציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה באמצעות מנגנון מימוש או

יהיה זכאי לקבל מניות המשקפות את מרכיב ההטבה הגלום באופציות הממומשות על פי נוסחה 

עובדים אשר הינם נושאי משרה . המפורטת בתכנית תמורת תשלום ערכן הנקוב של המניות בלבד
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יה שהוענקו להם באמצעות תשלום במזומן של מחיר המימוש או בכירה זכאים לממש את כתבי האופצ

כתבי האופציה האמורים ניתנים למימוש למניות בכפוף  .לפי בחירתם, צעות המנגנון האמורבאמ

או קודם לכן במקרה של סיום העסקה או מתן שירותים כמפורט  31.5.2013למועדי הקנייתן עד ליום 

נושאי משרה בכירה בדלק . 2007לשנת  ת המפורטות בתכניתזכות המימוש כפופה להתאמו. בתכנית

 4%לקבלת הלוואה הנושאת ריבית שנתית של , לשם מימוש כתבי האופציה, יהיו זכאים, ישראל

ההלוואה תהא מסוג . למדד המחירים לצרכן הידוע במועד מתן ההלוואה כאמור) קרן וריבית(וצמודה 

Non Recourse הערך הכלכלי . ד קבוע מדרגה ראשונה על מניות המימושבשעבו, אך ורק, אשר תובטח

, 31.12.2010כתבי האופציות שהוקצו לעובדים ולא פקעו עד ליום  358,764התיאורטי של סך כל 

מחיר  :הפרמטרים הבאיםבהתבסס על  ,₪אלפי  14,382 -הינו כ, Black & Scholesבהסתמך על מודל 

סטיית ; מחירי מימוש כמפורט לעיל; יון על ההענקהלמניה רגילה עובר למועד החלטת הדירקטור

מועד פקיעת האופציה לצורך החישוב חושב כממוצע שבין מועד ההקנייה של ; 35.29%תקן שנתית 

 3%- שיעור עזיבת עובדים של כ; 4% –שיעור היוון שנתי ; כל מנה ומועד הפקיעה החוזי הפורמלי

קורס חושב כממוצע בין מועד הפקיעה התוחלתי מועד הפקיעה התוחלתי של הלוואות נון ר; לשנה

  . החזוי של כתבי האופציה ומשך הארכת כתבי האופציה בחצי שנה ממועד הפקיעה המקורי

  :2007במסגרת התכנית לשנת ה האופציכתבי להלן פרטים נוספים בדבר 

מספר המניות  
למימוש מכח התכנית 

 )בדילול מלא(

שווי ההטבה של 
ח אופציות שהוענקו מכ

 )₪אלפי (התכנית 

הוצאות שהוכרו 
 2010בשנת 

 ) ₪אלפי (

עובדים שאינם נושאי 
 משרה

91,940 2,314 485 

עובדים שהינם נושאי 
 משרה

157,341 7,262 1,023 

 - 4,805 109,483  ר הדירקטוריון"יו

 1,509 14,382 358,764  כ"סה

  

, העניקה דלק ישראללפיה  2009נת תכנית להקצאת אופציות לשדלק ישראל אימצה  31.8.2009ביום 

לא רשומים למסחר  אופציה כתבי 69,600בתאגידים בשליטתה או /ודלק ישראל לעובדים ב, ללא תמורה

לשנת תכנית ה: "להלן(א של דלק ישראל "כ. נ.ע₪  1בנות  הניתנים למימוש למניות רגילות בבורסה

סה בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה הוגשה לאישור נציבות מס הכנ 2009התכנית לשנת "). 2009

מתוך כתבי האופציה שהוקצו על פי תכנית האופציה  ").הפקודה: "להלן( 1961- א"התשכ, )נוסח חדש(

 .כתבי אופציה לאור עזיבת עובדים להם הוענקו אופציות 3,200פקעו  31.12.2010עד ליום , 2009לשנת 

  :2009להלן פרטים אודות התכנית לשנת 
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יות למימוש מספר המנ 
בדילול (מכח התכנית 
 )מלא

שווי ההטבה של 
אופציות שהוענקו מכח 

 )₪אלפי (התכנית 

הוצאות שהוכרו בשנת 
 ) ₪אלפי ( 2010

עובדים שאינם נושאי 
 משרה

26,400 1,080 498 

עובדים שהינם נושאי 
 משרה

40,000 1,665 684 

 1,182 2,745 66,400  כ"סה

  

ואשר לא , פי התכניות האמורות- כתבי אופציה שהוקצו על 425,164וש המניות שתנבענה כתוצאה ממימ

בהנחה של מימוש מלא של כל כתבי האופציות על ידי כל (או מומשו נכון למועד הדוח תהווינה /פקעו ו

  .16דלק ישראלמזכויות ההצבעה ומהונה המונפק והנפרע של  3.6% -עד לכ) העובדים

 21תקנה פי לפירוט ראה , ר דירקטוריון דלק ישראל"יו, תנאי העסקתו של מר משה עמיתלתיאור   )ה(

 .לדוח התקופתי' בחלק ד

  חומרי גלם וספקים של מוצרי דלקים ושמנים 1.8.13

  מוצרי הנפט העיקריים המשמשים את דלק ישראל  )א(

הן בתחום שיווק הדלקים בתחנות הציבוריות והן , מוצרי הדלק העיקריים המשמשים את דלק ישראל

תזקיקי  .בעולםהם תזקיקי נפט המופקים מנפט גולמי הנרכש ונסחר בבורסות , בתחום השיווק הישיר

ל לפי שיקולי כדאיות "והיתרה מיובאת מספקים מחוא "ומעט מבז ן"מבזהנפט נרכשים בעיקר 

יצוין כי עלות תזקיקי הנפט חשופה לתנודות בשערי החליפין ולתנודות בשווקי הסחורות . כלכלית

  . בעולם

רכזיים המשמשים את דלק ישראל בהליכי ייצור השמנים וחומרי הסיכה הינם שמן חומרי הגלם המ

וכן תוספים הנרכשים מספקים שונים , ל"בסיסי הנרכש מחברת שמנים בסיסיים חיפה ומספקים בחו

) Exxon Mobil(ל "בנוסף מייבאת דלק ישראל שמנים ומוצרים מוגמרים מספקים בחו. ל"בישראל ובחו

  . וצריםלהשלמת מגוון המ

ואת , שנמכרו על ידה הדלקים ממוצרי  95% - ן למעלה מ"מבז רכשה דלק ישראל  2010 - 2009 יםבשנ

כדאיות של  םמשיקולינבעה  החלטת דלק ישראל בנוגע למקור רכישות הדלקים  .א"יתרתן רכשה מבז

  .תבחן אפשרות לייבוא דלקים בעתידדלק ישראל  לא מן הנמנע כי , לפיכך. תכלכלי

 - ובכ 86% -ן בכ"מבז דלק ישראלהסתכמו רכישות  2009ובשנת  2010בשנת . ן"תלות בבז ק ישראלדלל

  .דלק ישראלמסך עלות המכר של , בהתאמה, 87%

                                                      
ה המוקצים לכמות מניות מימוש אשר תשקף את מספר יודגש כי חישוב שיעור המניות האמור נערך בהנחה תיאורטית של מימוש כל כתבי האופצי    16

נושאי משרה בכירה זכאים הואיל ו). מניות 425,164ובסך הכל , דהיינו שכל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת(כתבי האופציה הממומש 
והואיל ווכתבי האופציה , יס מרכיב ההטבהמנגנון מימוש אופציות למניות על בסבמימוש במזומן או בלממש את כתבי האופציה שהוענקו להם 

ייתכן ובגין מימוש כל כתבי , ניתנים למימוש למניות רגילות אך ורק באמצעות המנגנון האמורשהוקצו לעובדים שאינם נושאי משרה בכירה 
  . האופציה יוקצו מניות מימוש במספר אשר הינו נמוך ממספר כתבי האופציה המוצעים
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  התקשרויות עם ספקים עיקריים  )ב(

  ספקים מקומיים )1(

 על תן נעשו"הרכישות מבז. ן"בזהינו העיקרי של דלק ישראל הדלקים  ספק מוצרי  ,נכון למועד הדוח 

דלק ן ל"לפיו תמכור ותספק בז, 1.1.2010שתחילתו ביום  8.11.2010מיום  שנתי מתחדש הסכםפי 

. תרכוש מוצרי דלק על בסיס הזמנה חודשית דלק ישראלבמסגרת ההתקשרות . מוצרי דלק ישראל

המפורטת (וסולר תחבורה נקבע כי ההזמנה החודשית תתבצע בהתאם לתוכנית שנתית  95ביחס לבנזין 

רשאית לעדכן את היקף הרכישות החודשיות  דלק ישראלכאשר , ן"אשר הוגשה לבז) חודשיםלפי 

לפי מחירי  יםן נקבע"מוצרי הדלקים הנרכשים מבז ימחיר. והשנתיות בסטיה כמפורט בהסכם

מחיר לוורה "). CIF LAVERA("הכוללים עלויות הובלה ימית וביטוח , המוצרים בנמל לוורה באיטליה

, בארץ, פרסומים רצופים שהאחרון שבהם קדם בשני ימי עבודה 5עת המחיר יהיה הרלבנטי לקבי

+ שוטף האשראי שניתן לדלק ישראל עומד על . המנגנון הקבוע בהסכםפי -על, האספקה חודש לתחילת

בכפוף לפנייה מראש ואישור של , ן"דלק ישראל תוכל להקדים את התשלומים לבז, כמו כן. ימים 15

 הוראות בדבר, בין היתר, ההסכם כולל . וי ריבית בשיעור כפי שיוסכם בין הצדדיםכנגד זיכ, ן"בז

בטחונות כספיים שעל דלק ישראל להעמיד , על ידי דלק ישראל ן בהתאם לכמויות הנרכשות"הנחות בז

  .בגין הרכישות וכדומה

רכישות כי   ב נקבע, הסכםפי - על א"מוצרי דלקים בהיקפים קטנים מבז דלק ישראל רוכשת , בנוסף

נעשות בסיס הזמנה חודשית בתמורה למחירים שנקבעו בהסכם והמחושבים על פי הדלקים מוצרי 

לעדכן את רשאית א "בזפי ההסכם -לעכאשר , נוסחת מחיר הנגזרת ממחיר הדלק באגן הים התיכון

מים רכישות מוצרי דלקים מעבר לכמויות המצוינות בהסכ .לפי שיקול דעתהמעת לעת מבנה המחיר 

לבין ספקי מוצרי הדלקים לגבי כל  דלק ישראלנעשות על בסיס תנאים המסוכמים בין , האמורים לעיל

  .רכישה ורכישה

  יבוא מוצרי נפט )2(

במקרים בהם רכישת מוצרי הנפט מייבוא , מוצרי נפט מספקי נפט עולמיים ייבאה בעברדלק ישראל 

מוצרי נפט בהיקפים זניחים מספקים  ייבאה דלק ישראל 2008בשנת . זולה יותר מאספקה מקומית

תנאי רכש וזאת לנוכח העובדה כי , לא ייבאה דלק ישראל מוצרי נפט 2010- ו 2009ובשנים   עולמיים

אחסון , בהשוואה לעלויות היבוא ועלויות התשתית הכוללות פריקה היו טובים יותרן "הדלקים מבז

ברות הסחר הבינלאומיות נקבע לפי נוסחה מחיר הייבוא לח. דלק ישראלוהזרמה למתקני האחסון של 

דלק ישראל ממשיכה במאמציה לבחון חלופות יבוא לרכישת דלקים . המבוססת על השער המקומי

  .ובכלל זה בוחנת אפשרויות להוזלת עלויות הפריקה וההזרמה של דלקים למתקני פי גלילות באשדוד

  הון חוזר 1.8.14

שראל הינה להחזיק מלאי שמן בסיסי בממוצע מדיניות דלק י -מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם  )א(

 60-החזיקה דלק ישראל במלאי שמן בסיסי לתקופה של כ 2010 -ו 2009בשנים . ימים 60לתקופה של עד 

   .יום בממוצע
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דלק ישראל מחויבת על פי תקנות שעת חירום  -מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים ומלאי חרום  )ב(

הוצאות אחזקת המלאי והמימון משולמות . ל סולר ודלק סילונילהחזיק עבור המדינה במלאי חרום ש

  .  על ידי המדינה

, יום 30 עד מדיניות דלק ישראל הינה להחזיק מלאי של מוצרי דלק בהיקף ממוצע של - תפעולימלאי   )ג(

, ימים 45ימים עד  7ימים ומוצרים קמעונאיים בהיקף ממוצע של בין  60שמנים בהיקף ממוצע של 

  .החזיקה דלק ישראל במלאים כאמור בהתאם למדיניותה, 2010 - ו 2009בשנים . מוצרבהתאם לסוג ה

  אשראי מדיניות  )ד(

ימים בגין ) 30 – 5+(דלק ישראל מעניקה ללקוחותיה אשראי לתקופות שבין שוטף: אשראי לקוחות )1(

 יצוין כי האשראי הממוצע הניתן. ימים בגין רכישות סולר ומזוט) 60-150+(רכישות בנזין ושוטף

דלק ישראל מעניקה ללקוחות שירותי האחסון . 45+והוא עומד על שוטף, נמוך יותר" דלקן"ללקוחות ה

עמדה  2010 - ו 2009תקופת האשראי הממוצעת ללקוחות בשנים . ימים 15+ והניפוק אשראי של שוטף

₪ יליוני מ 1,480 -עמד על כ 2010 -ו 2009ההיקף הממוצע של האשראי ללקוחות לשנים . ימים 52 -על כ

  .שיעור האשראי המגובה בערבויות מאת לקוחות אינו מהותי. בהתאמה, ₪מליוני  1500 -וכ

ן "בגין רכישות דלקים במסגרת חוזה הרכישות השנתי שנחתם בין דלק ישראל לבין בז: אשראי ספקים )2(

ות שאינן במסגרת ההתקשר, ן"בגין הרכישות מבז. ימים 15+ משלמת דלק ישראל באשראי של שוטף 

משלמת דלק ישראל בממוצע באמצע החודש בו נרכשים הדלקים  א"השנתית ובגין הרכישות מבז

המהווה חלק משמעותי (תשלום עבור הבלו . יום 30של " הקדמת תשלום"ומקבלת מהן ריבית בגין 

  . ימים ממועד ניפוק הדלקים 10מתבצע על ידי דלק ישראל בהתאם לחוק תוך ) ממחיר הדלקים

י לעיל שבין אשראי הלקוחות לבין אשראי הספקים ואשראי הבלו מחייבים את דלק פערי האשרא )3(

אסטרטגיית דלק ישראל בנושא הקטנת . ישראל ליטול הלוואות לזמן קצר למימון פערי אשראי אלו

 . ל היא קיצור ימי אשראי הלקוחות והחלפת אשראי זמן קצר באשראי לזמן ארוך"הפער הנ

  השקעות 1.8.15

בדלק  %73-המחזיקה כ, .Delek Hungary Ltdממניות  %3.33 - אל מחזיקה בכדלק ישר - USAדלק   )א(

USA . לפירוט אודות פעילות דלקUSA  לדוח 1.7 ףעיראו ס, ב"מוצרי הדלק בארהו בתחום הזיקוק .  

דלק ": להלן(מ "ממניות דלק אירופה הולדינגס בע 20% -דלק ישראל מחזיקה ב – דלק אירופה  )ב(

 Delek Beneluxממניות  100% -ב, ה בבעלותה המלאהעות חברה בת זרהמחזיקה באמצ, )"אירופה

B.V. )רכשה דלק אירופה באמצעות  2010באוקטובר  1ביום . ממניות 100% -וב ")דלק בנלוקס: "להלן

Delek France Finance SNC )חברת בת בבעלות מלאה של דלק אירופה המוחזקת , ")דלק צרפת: "להלן

את פעילות שיווק , )חברת בת בבעלות מלאה של דלק אירופה( .Delek France B.Vבעקיפין באמצעות 

לפירוט אודות פעילות דלק בנלוקס בתחום . בצרפת, BP France SAהדלקים וחנויות הנוחות של 

 ראו סעיף, ואודות פעילות שיווק הדלקים בצרפת )הולנד ולוקסמבורג, בלגיה(השיווק בארצות בנלוקס 

   .לדוח 1.9

חברה מעורבת כהגדרת מונח זה , בחברת פי גלילות 15.3% -לדלק ישראל אחזקות של כ -לותפי גלי  )ג(

סונול וסונפקו בנק סטרייט קורפוריישן ומדינת ישראל , יחד עם פז, בחוק החברות הממשלתיות
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החזיקה פי גלילות בזכויות המקרקעין במתקני  31.7.2007עד ליום ). בהתאמה, 50%-ו, 13.2%, 21.5%(

בעקבות הליך הפרטת פי גלילות השלימה דלק . בבאר שבע ובירושלים, ון והניפוק באשדודהאחס

את רכישת מתקני האחסון והניפוק האמורים ואת פעילות האחסון והניפוק  31.07.2007ישראל ביום 

פי גלילות בזכויות המקרקעין במתחם חברת כיום מחזיקה . ח"מליון ש 806 -הקשורה בהם בתמורה לכ

נכון למועד . שם היה בעבר מתקן אחסון וניפוק, דונם 170 -בשטח כולל של כ, ילות ברמת השרוןפי גל

, נכון למועד הדוח. פי גלילות עם צדדים שלישיים להשכרת חלקים מהמקרקעיןחברת התקשרה , הדוח

 ע לפיתוח האזור לרבות מתחם פי גלילות"מינהל מקרקעי ישראל מקדם תבדלק ישראל למיטב ידיעת 

המבוססת על הערכת שמאי , להערכת דלק ישראל. מסחר ותעסוקה, למגורים גלילות באזור צומת

שווי הנכס , אם יושלמו הליכי שינוי היעוד כאמור לעיל, שנתקבלה לצורך השתתפות במכרז פי גלילות

ההנחה שאכן תתקבל , ומבוסס על הערכת שמאות, מידע זה הוא מידע צופה פני עתיד. עשוי לעלות

  . ועשוי לפיכך שלא להתממש, ועוד, ן במתחם"ביקושים לנדל, ע כאמור"תב

פי גלילות במהלך שנת חברת חדלה , 2002ביוני  11בהתאם לפסק דין של בית המשפט המחוזי מיום 

בהסכם . פי גלילות ברמת השרוןחברת מכל פעילות עסקית שעניינה אספקת מוצרי נפט מאתר  2004

פי חברת המתחם ברמת השרון יעבור לידי בעלי המניות ב, ההפרטה בסוף הליך ההפרטת נקבע כי

  . פי גלילות תתתפרק מרצון ותחדול מכל פעילותחברת ו, גלילות

פי גלילות להתפרק מרצון בסמוך  חברת היתה אמורה, במסגרת ההסכם  מכוחו התנהל הליך ההפרטה

תוקף של פסק דין בבית הדין הסכם זה עוגן במסגרת צו מוסכם שקבל . לאחר סיום הליך ההפרטה

  .להגבלים עסקיים

בלה אישור בית ישטרם ק ,רשות החברות ורשות ההגבלים העסקיים הגיעו להסכמה, חברות הדלק

  .כך שפירוק חברת פי גלילות יידחה, באשר לתיקון הסכם ההפרטה והצו המוסכם ,הדין

  מימון  1.8.16

ורות בנקאיים וממקורות אשראי לא על הלוואות ממק) הממוצע(האפקטיבית להלן שיעור הריבית   )א(

 :שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי דלק ישראל, 2010שהיו בתוקף במהלך שנת , בנקאיים

  ממוצעת שיעור ריבית

אשראי לזמן 
 ארוך

אשראי 
 לזמן קצר

 

מקורות   הלוואות שקליות  2.60% 4.30%
  הלוואות מדדיות  -  3.50%  בנקאיים

 ח"הלוואות מט 2.04% -

מקורות לא   הלוואות שקליות  -  -
  הלוואות מדדיות  - 5.60% בנקאיים

  מדדי -ח שהונפק"אג  -  5.55%

  שקלי-ח שהונפק"אג - 5.57%

 

במסגרת קבלת הלוואות ומסגרות אשראי מבנקים התחייבה דלק ישראל  -אמות מידה פיננסיות   )ב(

 :לשמור על אמות מידה פיננסיות כדלקמן
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לפי הבנקים כי לא תשעבד בשעבוד קבוע מכל סוג ודרגה את נכסיה הקבועים דלק ישראל התחייבה כ )1(

 ).למעט נכסים שישועבדו לגופים שיממנו את רכישתם(מבלי לקבל את הסכמת הבנקים בכתב ומראש 

. בחברה הבת 35%כלפי בנק לשמירת יחס הון למאזן בשיעור של  ההתחייב דלק ישראל חברה בת של )2(

 .43%יה יחס ההון למאזן של החברה הבת בשיעור ה 31.12.2010נכון ליום 

 .נכון למועד הדוח עומדת דלק ישראל בכל אמות המידה הפיננסיות האמורות לעיל

עמדו מסגרות האשראי הבנקאי של ונכון למועד פרסום הדוח  31.12.2010נכון ליום  -מסגרות אשראי  )ג(

עם זאת .₪מיליון  1,310 -ה דלק ישראל כמתוכן ניצל, ₪מיליון  1,750 -על סך של כ )סולו( דלק ישראל

  .₪מיליון  110- לדלק ישראל יתרות מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ 31.12.2010יודגש כי נכון ליום 

 & Standardהעניקה  2007י דלק ישראל באוגוסט "שהונפקו ע) 'סדרה א(לאגרות החוב  – דירוג אשראי  )ד(

Poor's Maalot )דירוג של ")מעלות: "להלן (A+)/Stable . מ "העניקה מידרוג בע 2008בחודש אוגוסט

הודיעה מידרוג על  15.6.2009ביום  .האמורות) 'סדרה א(לאגרות החוב  Aa3דירוג של ") מידרוג: "להלן(

הודיעה מעלות  26.5.2009ביום  .תוך הצבת אופק דירוג יציב 1A-ל) 'סדרה א(הורדת דירוג אגרות החוב 

הודיעה  14.6.2009ביום . (Stable)עם תחזית דירוג יציבה  'A' -ל) 'סדרה א(החוב  על הורדת דירוג אגרות

Standard & Poor's Maalot )מעלות: "להלן("  קביעת דירוג על"ilA " עם תחזית דירוג יציבה)Stable (

מיום  באמצעות דוח הצעת מדףידי דלק ישראל -שהונפקו על₪ מליון  800לאגרות חוב בסך של עד 

עם תחזית דירוג יציבה לאגרות  A1מ על קביעת דירוג "הודיעה מידרוג בע 15.6.2009ביום  .16.6.2009

 .16.6.2009מיום  באמצעות דוח הצעת מדף ידי דלק ישראל-שהונפקו על₪ מליון  800חוב בסך של עד 

רות החוב לאג) Stable(עם תחזית דירוג יציבה  "ilA"הודיעה מעלות על אשרור דירוג  9.6.2010ביום 

על אשרור  מ "הודיעה מדרוג בע 29.08.2010ביום . דלק ישראלשל ) 'סדרה ב(ולאגרות החוב ) 'סדרה א(

ביום . דלק ישראלשל ) 'ב- ו' סדרות א(אגרות החוב ל  )Stable(עם תחזית דירוג יציבה  A1דירוג 

אותה העת אישררה וב, לשלילית מיציבה דלק ישראלעידכנה מעלות את תחזית הדירוג של  6.1.2011

 A2-ל דלק ישראלמ את תחזית הדירוג של "עידכנה מדרוג בע 8.2.2011ביום . "ilA"את הדירוג ברמה 

 .עם אופק דירוג יציב

  :אשראי בריבית משתנה  )ה(

  :הדוחולמועד  31.12.2010להלן פירוט אודות האשראי בריבית משתנה שקיבלה דלק ישראל נכון ליום 

  
  

 

  

 

בשעבוד  דלק ישראל שעבדה,  ח לבנקים"מליון ש 1,378 -בסך של כ לבנקים חובות להבטחת -שעבודים  )ו(

מסמכי תמורתו והזכויות בגינו כהגדרתם ב, שברשותה איכל המל אתללא הגבלה בסכום שוטף 

, של דלק פטרוליום ממשקיעים מוסדיים )'סדרה א( ח"גיוס האגלדלק ישראל ערבה , בנוסף. השעבוד

ח של דלק פטרוליום הועמדה כהלוואה באותם תנאים לדלק ישראל "והתמורה שהתקבלה מגיוס האג

שיעור הריבית סמוך למועד 
   הדוח

ליום טווח הריביות נכון 
31.12.2010   

  מסלול

  שיקלית   5.70%  6.50%

  דולרית  2.30%-1.70%  2.30%-1.70%

2.95%-3.45%  2.70%-3.20%  On Call  
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ח כאמור ומספר "מריבית על אג 0.05% - תה גבוהה בלמעט שיעור הריבית שנגבתה מדלק ישראל שהי

סך יתרת ההלוואות שהועמדו לדלק ישראל . תנאים נוספים שנקבעו בין דלק ישראל לדלק פטרוליום

   .₪מליון  271 -הסתכם בכ 31.12.2010 נכון ליום כאמור לעיל 

בשעבוד  לק ישראלדשעבדה , דלק פטרוליוםעל ידי  במסגרת הנפקת אגרות חוב, 2004בחודש ינואר 

ההלוואות שהעמידה דלק ישראל את כל זכויותיה בגין , ללא הגבלה בסכום ,בדרגה ןקבוע ראשו

  . לחברה

  מיסוי 1.8.17

שונה משיעור המס האפקטיבי וזאת בעיקר בשל הפרשי עיתוי של דלק ישראל שיעור המס העיקרי של 

  . כלולות הכנסות פטורות והפסדי חברות, הוצאות לא מוכרות בניכוי, הוצאות

יש לציין , )לדוחות הכספיים 42ראו פרטים נוספים בבאור (פרט לדיני המס הרגילים החלים על חברות 

מוטל מס בסכום , 1980- ם"התש, ומכוח צו הבלו על הדלק, 1958-ח"התשי, כי על פי חוק הבלו על הדלק

ינויים במדד המתעדכן אחת לשלושה חודשים בהתאם לש, קצוב על מוצרי הדלק המפורטים בצו

פורסם צו לפיו יועלו שיעורי הבלו על סולר ונפט  2005לעניין זה יצויין כי בחודש ינואר . המחירים לצרכן

מרכיב הבלו . 2009ועד שנת  2005ויושוו לאלו החלים על בנזין באופן הדרגתי החל משנת ) קרוסין(

ירות בעת ניפוק הדלק באשראי הבלו מוטל על חברות הדלק יש. במחירי הדלקים הינו משמעותי מאוד

וזאת בעוד מספר ימי האשראי הניתנים על ידי דלק ישראל ללקוחותיה גבוה משמעותית , ימים 10של 

  . במיוחד במכירות סולר, מכך

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  1.8.18

. בהתקנות וצווים שונים שעניינם שמירה על איכות הסבי, חלות הוראות חוק, על פעילות דלק ישראל

ומשקיעה משאבים , דלק ישראל פועלת באופן שוטף לצמצום ומניעה של נזקים אפשריים לסביבה

דלק ישראל הגבירה את השקעותיה בתחום זה מאז הותקנו תקנות . ניכרים בתחום איכות הסביבה

הכוללות הוראות מקיפות שנועדו להסדיר את  1997-ז"התשנ, )תחנות הדלק) (מניעת זיהום מים(המים 

ניכרת מגמה של אכיפה מוגברת של דיני איכות בשנים האחרונות . תחום ולמנוע זיהומי קרקע ומיםה

  . להלן )ט(1.8.18 בעניין זה ראו סעיף  יםועומד יםאישום תלוי ילפרטים אודות כתב. הסביבה

עים לדיני איכות סביבה והחלים על דלק ישראל התקנות והצווים העיקריים הנוג, הוראות החוק

 : והשפעתם יפורטו להלן

  חוק שמירת הניקיון  )א(

מטיל אחריות פלילית על מי שהשליך , ")חוק שמירת הניקיון(" 1984-ד"התשמ, חוק שמירת הניקיון

חוק שמירת הנקיון מקנה סמכות . או לכלך את רשות הרבים/ברשות הרבים ו) לרבות דלקים(פסולת 

או להטיל עליו כפל הוצאות , להוציא צו לפיו נדרש המזהם להשיב את המצב לקדמותו, יל קנסותלהט

  .בגין השבת המצב לקדמותו על ידי הרשויות
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  חוק המים ותקנות המים  )ב(

חוק המים . מטיל אחריות בקשר לזיהום מקורות מים") חוק המים: "להלן( 1959- ט"תשי, המים חוק

השבת מצב , ובכלל זה סמכות לדרוש הפסקת זיהום, מקנה לרשויות המדינה סמכויות נרחבות

  . וחיוב בהוצאות, הטלת קנסות, לקדמותו

שהותקנו מכוח חוק , ")המים תקנות(" 1997-ז"התשנ, )תחנות דלק) (מניעת זיהום מים(המים  תקנות

  . מים או אויר, כוללות הוראות מקיפות שנועדו להסדיר את התחום ולמנוע זיהומי קרקע ,המים

הוראות המחייבות מפעילי תחנות תדלוק לנקוט אמצעי הגנה , בין היתר, במסגרת תקנות המים נקבעו

לטפל מיידית , לערוך בדיקות תקופתיות, לרבות בניית רצפה אטומה ומערכת ניקוז, במכלול נושאים

  . ולהתאים תחנות דלק ותיקות לסטנדרטים הקיימים, יפות ולדווח עליהןבדל

הנהלתו או פיקוחו , או האדם שבהשגחתו, מפעיל התחנה מוגדר על פי תקנות המים כבעל רשיון העסק

כי בהסכמי אספקה מוטלת האחריות לטפל בנושא זה על בעל התחנה או , יצוין. מופעלת התחנה

הפעילה דלק ישראל בעצמה ובאמצעות מפעילים  31.12.2010נכון ליום , כאמור לעיל. המפעיל מטעמו

התחנות : "להלן( 1997תחנות הן תחנות שהוקמו לפני  124שמתוכן (תחנות תדלוק  215מטעמה 

מרבית תחנות  .שבהן מוטלת על דלק ישראל האחריות לבקרה וטיפול בזיהומים כאמור) ")הותיקות

במסגרת הסכם רב שנתי עם . באזורי סיכון גבוה לזיהום מי תהוםהתדלוק של דלק ישראל ממוקמות 

ל ביצעה דלק "פי דרישת המשרד להגנת הסביבה טרם חתימת ההסכם הנ-המשרד להגנת הסביבה ועל

תחנות תדלוק התגלו זיהומי קרקע ומי תהום בגין זיהומי  60 -ב. בדיקות בתחנות תדלוק 75-ישראל כ

בתחנות אלה מבוצעים סקרי . גינן ביצעה דלק ישראל הפרשה בספריםעבר ותשתיות דלק דולפות אשר ב

ביתר התחנות אשר לא נתגלה בהם . למי תהום במטרה לאפיין את אופי הזיהום ניטורקרקע וקידוחי 

לאחר . ידי המשרד להגנת הסביבה ורשות המים לבצע מעקב שנתי-זיהום נתבקשה דלק ישראל על

וזאת תוך שיתוף ל לשיקום הקרקע והמים בטכנולוגיות מקובלות יחל טיפו, מצב ברורה תמונתקבלת 

  . פעולה עם נציבות המים והמשרד להגנת הסביבה

 15-בכ, נכון למועד הדוח .אומדן העלויות לשיקום זיהום הקרקע והמים תלוי בגודל וחומרת הזיהום

החלה בהן את  אלדלק ישרותחנות תדלוק הושלמו בדיקות סקרי הקרקע וקידוחי הניטור למי תהום 

  .תהליך שיקום הקרקע

  אמצעי ניטור בתחנות הותיקות  )ג(

אמצעי ניטור שמטרתם  התחנות הותיקותהנדרשת דלק ישראל להתקין בכל , בהתאם לתקנות המים

, תחנות תדלוק ותיקות 124- כבמועד הדוח לדלק ישראל . גילוי דליפות דלק בקרקע תחנת התדלוק

   .התקינה אמצעי ניטור כנדרששבהן 

  בדיקות אטימות  )ד(

לצנרת ולמיכלים בכל ) אחת לחמש שנים(תקנות המים מחייבות ביצוע של בדיקות אטימות תקופתיות 

הושלמו בדיקות אלה במרבית  הדוחנכון למועד . או במועד תכוף יותר כתלות בנסיבות תחנת תדלוק

אחד של בדיקות לכל יושלם לפחות סבב  2011 שנתתום  וצפוי כי עד, תחנות התדלוק של דלק ישראל

והן לא ישפיעו דלק ישראל עלות ביצוע הבדיקות אינה מהותית ל. התתשתיות של תחנות דלק ישראל
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שנגרמו כתוצאה מכשלים  למעט אם יתגלו זיהומי קרקע או מים, באופן מהותי על תוצאותיה

  . אשר יגררו תיקון ליקויים בהיקף ניכר, באטימות

 2008-ח"התשס, חוק אוויר נקי  )ה(

החוק האמור נועד להביא לשיפור של . 2008- ח"התשס, אושר בכנסת חוק אוויר נקי 22.7.2008יום ב

באמצעות הסדרת הטיפול בנושא מניעת זיהום , איכות האוויר וכן למנוע ולצמצם את זיהום האוויר

כן נקבעה תקופת מעבר . 1.7.2011החוק ייכנס ברובו לתוקף ביום . אוויר בהסדר תחיקתי אחד

, לאכיפת חובת היתר של מקורות פליטה טעוני היתר על פי החוק 1.3.2015גתית המסתיימת ביום הדר

  . ותעשיית זיקוק הגז והדלק בפרט, את תעשיות האנרגיה, בין היתר, הכוללים

 2008- ח"התשס, )תיקוני חקיקה) (המזהם משלם(חוק הגנת הסביבה   )ו(

, 2008-ח"התשס, )תיקוני חקיקה) (הם משלםהמז(אושר בכנסת חוק הגנת הסביבה  29.7.2008ביום 

ולמנוע פגיעה בסביבה , מטרת החוק הגנה ושמירה על הסביבה ולשפרה. 10.10.2008שנכנס לתוקף ביום 

בין השאר באמצעות ענישה , או בבריאות הציבור ולשלול את הכדאיות הכלכלית שבפגיעה בסביבה

ו ברווחים שהופקו תוך ביצוע עבירות איכות בטובת ההנאה שהושגה א, המתחשבת בשווי הנזק שנגרם

בשל עבירה שעבר אדם , ש הוסמך"בימ, בנוסף להחמרת הענישה בגין עבירות איכות סביבה. סביבה

בנוסף לכל עונש , להטיל קנס בשווי טובת ההנאה או הרווח, שכתוצאה ממנה השיג טובת הנאה או רווח

  .אחר

 הצעות חוק בתחום איכות הסביבה  )ז(

רונות הוגשו מספר הצעות חוק בתחום איכות הסביבה העלולות להשפיע על דלק ישראל בשנים האח

- ו"התשס, )תיקוני חקיקה(הצעת חוק עידוד שימוש בכלי רכב ידידותיים לסביבה : במידה ויאושרו כגון

שמטרתה עידוד שימוש בכלי רכב שהינם ידידותיים לסביבה והמפחיתים את רמת זיהום  – 2006

 – 2008–ח"התשס, הצעת חוק הפחתת פליטת גזי חממה; ת מנועי בנזין ואת מפגעי הרעשהאוויר לעומ

ולקדם תכנית לאומית רב שנתית , להגדיר יעדים להפחתה משמעותית בפליטת גזי החממהשמטרתה 

שמטרתה  - 2007-ז"התשס, הצעת חוק שיקום קרקעות מזוהמות; שתביא להפחתת פליטת גזי החממה

בריאות הציבור הסביבה ועל על למען הגנה  ,משאבי המיםיהום הקרקעות ולתת מענה לבעיית ז

 .בישראל מפני זיהום הנגרם כתוצאה מהימצאותם של חומרים מסוכנים בקרקע

 דרישות איכות סביבה נוספות   )ח(

המאפשרים , פורסמו על ידי המשרד להגנת הסביבה תנאי מסגרת לתחנות תדלוק 2005ספטמבר בחודש  )1(

בתנאים מסוימים ביצוע שדרוגים נוספים בתשתיות התחנה שאינן כלולות בתקנות לרשויות לדרוש 

התקנת , התקנת גובלי מילוי יתר, כגון ביצוע איטום מתחת לדיספנסרים, 1997המים שפורסמו בשנת 

  .לתחנה₪ אלף  150 - עלות הדרישות מסתכמת בכ. אמצעים למניעת גלישות הגנה קטודית

העלויות . כאמור לעיל התחנות הותיקות 124 -בדיקות בכ לק ישראל לבצע התבקשה ד הדוחנכון למועד 

אשר יתפרסו בין השנים , ₪מליוני  25 - הצפויות בביצוע הבדיקות והטיפול בתחנות אלה מוערכות בכ

כאשר העלויות בפועל , תחנות 75 -ביצעה בדיקות וטיפול בכדלק ישראל , נכון למועד הדוח .2011-2013

  .₪מיליוני  20 -הסתכמו בכ 2008-2010בשנים 
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 70 -בכ Stage 2דלק ישראל הגיעה להסכם עם המשרד להגנת הסביבה להתקנת מערכות מישוב אדים 

וזאת בנוסף ₪ מיליוני  14 -בעלות כוללת של כ 2008החל משנת השנים שש במהלך ) ישנות(תחנות 

תחנות  50 -ות מישוב כאמור בעד כה הותקנו מערכ. בתחנות חדשות שנבנות כאמור להתקנת מערכת 

לפיו בכוונת , שלח השר להגנת הסביבה מכתב לחברות הדלק 31.05.2010 ביום ).תחנות ישנותמרביתן (

 תוטמע זו חובה וכי אדים מישוב מערכות להתקין בארץ התדלוק תחנות כל המשרד לחייב את

 20% - ב אדים מישוב רכותמע התקנת בעיקרו כולל הזמנים לוח. התחנות כלל של ברישיונות העסק

 יצוין .שנים חמש בתוך התחנות בכל ההתקנה להשלמת עד הבאות מהשנים אחת בכל ממספר התחנות

 אדים אליו מישוב מערכות להתקנת ההסכם את נוגדת היא שכן, זו להוראה מתנגדת דלק ישראל כי

. איגוד חברות הנפטלשינויה באמצעות  פועלת והיא ,הסביבה להגנת המשרד עם דלק ישראל הגיעה

את התנאים ברישיון העסק של התחנות ולשלב  2011שנת מהלך בכוונת המשרד להגנת הסביבה לעדכן ב

בכוונת המשרד להגנת הסביבה , כמו כן. בהם דרישות עדכניות הנוגעות להתקנת מערכות מישוב אדים

דלק בכך תידרש מלדרוש התקנה של מערכות העומדות בתקינה החדשנית ביותר הקיימת בעולם ו

הביעה את התנגדותה שכן דלק ישראל גם בנושא זה . השקעה גדולה יותר ברכש המערכות ישראל

רשאית  דלק ישראלדרישה זו נוגדת אישורים שנמסרו בעבר מאת המשרד לגבי סוגי המערכות ש

  .להתקין במסגרת ההסכם עימה

ביבה טיוטת תנאי מסגרת לחוות ידי המשרד להגנת הס- הועברה אל דלק ישראל על 2008בפברואר  )2(

בקשר לפעילות חוות המיכלים  פי גלילותלפיהם ייקבעו אמות מידה וחובות שיחולו על , מיכלי דלק

בטיוטה האמורה נקבעו הוראות בנוגע למניעת זיהום קרקע ומים . במטרה לשמור על איכות הסביבה

ביעת איכות השפכים שיוזרמו ק, התקנת מתקן טיפול בשפכים, לרבות אופן הזרמת שפכי תעשייה

ביצוע , התקנת אמצעים לאיתור דליפות במיכלים, בדיקות צנרת, בדיקות מיכלים, למערכת הביוב

טיוטת תנאי מסגרת לחוות מיכלי דלק עדיין , נכון למועד הדוח .בדיקות וטיפול בקרקע ומים מזוהמים

 .נאים נוספים לרישיון עסקאך חלק מהדרישות המופיעות בטיוטה הוטמעו כת, לא קיבלה תוקף

  הליכים פליליים בקשר לאיכות הסביבה   )ט(

עלול להוות עבירה פלילית שדינה מאסר שנה או קנס כספי , אי קיום הוראות חוק המים ותקנות המים

נגד דלק ישראל ומנהלים בה . ועונשים כבדים יותר במקרה של עבירה מתמשכת, ₪17אלפי  350של עד 

הוגש  כתב האישום האמור. בקשר עם זיהום לכאורה של קרקע ומי תהוםמתנהל כתב אישום שהוגש 

התיק נמצא . ל המכירות ומספר אנשי שיווק בדלק ישראל"סמנכ, ל דלק ישראל באותה עת"נגד מנכ

כתב , כמו כן .אפשריהצדדים מגעים להסדר טיעון מנהלים , במקביל כאשר ההוכחות  במהלך שלב 

עם , בין היתר, בקשר, ונושאי משרה בה לשעבר דלק ישראלנגד  2010ת אישום שני אשר הוגש בשלהי שנ

 .שעניינן דליפות דלק ממיכלים וצנרת והדיווח לגביהם, עבירות כביכול על חוק המים ותקנות מכוחו

  .05.04.2011ישיבת הקראה של כתב האישום נקבעה ליום 

                                                      
  .סף להוצאות הכרוכות בטיפול בזיהוםהקנס הכספי הוא בנו   17
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  הגברת האכיפה למניעת מכירת דלקים מהולים  )י(

מזעור  שמטרתו, 1960- א"תשכ, )מנועים ודלק(התקבל תיקון לחוק הפעלת רכב  2008בחודש אפריל 

שמחירם והמס שיש , נפטא ובחומרים אחרים, בנפט, התופעה של מכירה ואספקה של דלק מהול בסולר

  . לשלם בגינם נמוך בהרבה ממחיר הדלק

נתיות לתקינות המוצר תוטל חובה על כל מפעיל תחנה לבצע לפחות שש בדיקות ש, על פי התיקון לחוק

ותוגדל בצורה משמעותית הסנקציה שתוטל בגין מוצרי נפט שאינן עומדים , באמצעות מעבדה מוסמכת

פרסום שמות תחנות שמוצריהן נמצאו לא תקינים , לרבות אפשרות לצווי סגירה שיפוטיים, בתקן

להערכת . 2008טובר באוק 10הוראות התיקון לחוק נכנסו לתוקף ביום . והחמרה משמעותית בקנסות

לעניין החקירה . דלק ישראל קבלת החוק לא צפויה להשפיע עליה באופן מהותי לרעה

, 2006מתנהלת נגד דלק ישראל בקשר עם פרשת מהילת דלקים שהתגלתה בחודש אוקטובר /שהתנהלה

ת דלק ישראל אינה יכולה להעריך את החשיפה הקיימת בתביעו. הכספיים לדוחותד.1.א33ראו באור 

  .אם וככל שזו קיימת, 2006הקשורות לפרשת מהילות הדלקים מאוקטובר 

  מתקני ניפוק דלקים  )יא(

המשרד להגנת הסביבה דורש להתקין במתקני ניפוק המנפקים בנזין מערכת מישוב אדים שמטרתה 

המתקן באשדוד כלל מערכת . טיפול באדי הדלק שנאספים ממיכלי הדלק של התחנות בעת מילויין

במתקני באר שבע וירושלים אין . 2007ידי דלק ישראל ביולי - כאמור בעת רכישתו על מישוב אדים

כי בימים אלו החלה פי גלילות , יצויין. מערכות כאמור ולפיכך לא מנופק בנזין מהמתקנים האמורים

 95שבע וכן הכשרת מיכל לצרכי ניפוק בנזין - בתכנון לצורכי הקמה של מערכת מישוב אדים במתקן באר

ועלות  2007התקנת המערכת והפעלתה במתקן הניפוק בחיפה הסתיימה בסוף חודש אפריל  .קן זהממת

  . ₪מליוני  3 -התקנה הסתכמה ב

  מערכות מילוי תחתי  )יב(

פי תקנות משרד התחבורה חויבה דלק ישראל בהתקנת מערכות מילוי תחתי במתקני ניפוק הדלקים  על

 הדוחנכון למועד . ום הסביבה בעת מילוי מיכליות אלועל מנת למנוע זיה, ובמיכליות הדלק שבבעלותה

. התקנת מערכות אלו הן במתקן הניפוק שלה בחיפה והן במיכליות שבבעלותהדלק ישראל השלימה ה

מסוף ירושלים למעט , של פי גלילות כשהם כללו מערכות אלודלק ישראל רכשה את מתקני הניפוק 

היות וההשקעה בבניית . ק במתקן זה מבוצע בגרביטציהאשר אין בו מערכת מילוי תחתי היות והניפו

על מנת להתאימה לדרישות בכל הקשור למישוב אדים , מערכת לשם שינוי שיטת הניפוק הקיימת

נמצאה כלא כלכלית בכל היבט בהתחשב בכמויות ניפוק הבנזין במסוף לעתיד לבוא , ומילוי תחתי

ת מילוי תחתי והופסק כליל ניפוק של בנזין לא הותקנה מערכ, ותעריף הניפוק אל מול ההשקעה

  .מהמתקן האמור

  מתקן ניפוק מזוט באשדוד  )יג(

מתקן ניפוק )) 75%(חברה בת של דלק ישראל ") (יונקס: "להלן(מ "לחברה המאוחדת ליצוא נפט בע

על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה . 1.6.2013מזוט המוחכר על ידה מחברת נמל אשדוד עד ליום 

עבודות פינוי או טיפול שדרשו סקרי קרקע ולא נמצאו ממצאים  ,שנים 3-לפני כ, המתקן בוצעו בשטח
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בין המשרד להגנת הסביבה לבין יונקס היה דין ודברים בקשר עם הוספת תנאים . בקרקע או במי תהום

לרשיון העסק של מתקן הניפוק באשדוד שעיקרם דרישות לביצוע השקעות מיוחדות לצורך מניעת 

הגיעו הצדדים להסכמה בנוגע לתנאים המיוחדים שהוספו ברשיון העסק , לבסוף. עתידייםזיהומים 

, כאשר חלק מהתנאים הוסרו מהרשיון ויתווספו לרשיון העסק לזוכה במכרז להפעלת מתקן הניפוק

התגלתה דליפה , 2011בסוף חודש פברואר  .")י"חנ: "ק זה"להלן בס( ידי חברת נמלי ישראל-שיוצא על

הדליפה . המוליכים דלקים ממתקן יונקס המצוי בשטח נמל אשדוד לרציף התדלוק בנמלבקוים 

לאיגוד הערים , הנהלת יונקס דיווחה למשרד להגנת הסביבה. חילחלה לקרקע והגיעה למי תהום

ולרשויות הנמל כנדרש ופועלת בימים אלה לתיקון הליקויים בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה ועם 

  .י חלוקות לגבי שאלת האחריות לדליפה"י יונקס וחנכ, יצוין. י"חנ

 חומרים מסוכנים   )יד(

תזקיקי נפט , ")חוק החומרים המסוכנים: "להלן( 1993-ג"תשנ, פי חוק החומרים המסוכנים- על

מאת " היתר רעלים"חוק החומרים המסוכנים מטיל חובת החזקה ב. מוגדרים כחומרים מסוכנים

לדלק ישראל היתרים כאמור להחזיק בחומרים . גנת הסביבההממונה המוסמך לכך על ידי השר לה

  . ולעסוק במסחר בדלקים בלא איחסון, מסוכנים לפי ההגדרות המפורטות בהיתרים שברשותה

  עלויות והשקעות מהותיות צפויות בתחום איכות הסביבה   )טו(

קיום הסתכמו סך השקעות ועלויות דלק ישראל במתחמי התדלוק והמסחר ב 2009 -ו 2010בשנים 

בהתאמה , ₪מליוני  9 -ובכ₪ מיליוני  10 -בכ, הוראות דין ודרישות הרשויות בתחום איכות הסביבה

  ). בהקמת תחנות תדלוק חדשות בהתאם לדרישות דיני איכות הסביבהלא כולל השקעות (

נבנו בהתאם לסטנדרטים שהיו נהוגים טרם ) תחנות 124 -כ(הואיל והתחנות הותיקות של דלק ישראל 

והואיל והידע המצטבר מלמד כי הסטנדרטים שהיו נהוגים באותה תקופה , ניסת תקנות המים לתוקףכ

אין ביכולת דלק ישראל להעריך האם מי , או למים/אינם יכולים להבטיח כי לא יגרם נזק לקרקע ו

מבדיקות שנערכו  .מתחנות התדלוק הותיקות שלה גרמה בעבר לזיהום קרקע או מים בסביבת התחנה

בתחנות בהן הסתיימה הסקירה ונתגלה בהן . או מי תהום מזוהמים/ותרו מספר תחנות בהן הקרקע וא

עומדת  דלק ישראל ,בעניין זה .או מי התהום/ביישום תכנית שיקום הקרקע ו דלק ישראלזיהום החלה 

בדבר לוחות הזמנים לאיתור ושיקום קרקעות  2008להגנת הסביבה בשנת בהסדר שנחתם עם המשרד 

אולם בהתאם  דלק ישראלהסדר זה אינו סותר כל דין אחר החל על . מזוהמות בתחנות הוותיקות

יינתן לכך משקל בהחלטות הגורמים  ,תפעל בהתאם לתכנית השיקום דלק ישראללהסכם כל עוד 

 .המוסמכים עת יידרשו לשקול ולהחליט בדבר ההצדקה החוקית והציבורית באכיפה בנושא זה

ייתכן כי , הדוחכאמור שאינם ידועים לה נכון למועד  אם יתגלו זיהומים נוספים, לדלק ישראלהערכת 

  . תידרש לבצע השקעות בסכומים מהותיים עבורה

ניטור וסקרי , בקשר עם איתור) שיקום(דלק ישראל הגישה למשרד להגנת הסביבה תוכנית עבודה 

ותן דלק ישראל מפעילה או מופעלות א) 1.1.98שהוקמו לפני (קרקע ומים בתחנות תדלוק ותיקות שלה 

שנים מיום תחילתה של תכנית  10עד  3פי התכנית ביצוע כל הסקרים יסתיים בתום -על. מטעמה

לאחר ביצוע . תחנות תדלוק לפחות 15 -כאשר בכל שנה קלנדרית יבוצעו ויסתיימו סקרים ב, העבודה
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שתוגש , תחנה שנמצאה מזוהמת תכין דלק ישראל תוכנית שיקום קרקע פרטנית עבור כל, הסקרים

תחל דלק ישראל בעבודות השיקום , ד כאמור"לאחר קבלת חו. לחוות דעתו של המשרד להגנת הסביבה

כאשר עבודות השיקום של התחנה האחרונה יחלו לא יאוחר מתחילת השנה השביעית , בתחנה האמורה

המשרד רואה בחיוב גיבוש  השר להגנת הסביבה השיב לדלק ישראל כי. מיום תחילת תכנית השיקום

מדיניות , עם זאת. תוכנית לשיקום זיהומים מתחנות תדלוק ופעולות על פיהן המתואמות עם המשרד

המשרד היא לאכוף את הוראות דיני איכות הסביבה ואין בביצוע התוכנית כדי להקנות חסינות כלשהי 

עת , עם זאת. י אישום שהוגשומפני אכיפת הוראות הדין מקום שהן מופרות או להביא לביטול כתב

תישקל ההצדקה החוקית והציבורית להעמדה לדין תינתן הדעת לכלל נסיבות הענין ובכלל זה יינתן 

חברות דלק ' מס, כי למיטב ידיעת דלק ישראל, עוד יצוין .משקל לפעולות שננקטו בידי הגורם המפר

  .הגישו למשרד הגנת הסביבה תוכניות דומות

בציודים ואמצעים (והשקעות ) הוצאות הכרוכות בטיפול במי קרקע ותהום(ת להלן פירוט עלויו

  ): ₪באלפי (משוערות בשנים הקרובות במתחמי התדלוק והמסחר ) להתראה ומניעת זיהומים כאמור

  

   2011שנת  
  )₪אלפי (

 2012שנת 
  ואילך

  )₪אלפי (

 2013שנת 
  ואילך

  )₪אלפי (

  7,500  7,500  6,000 עלויות מהותיות צפויות

  5,000  6,000  5,700 השקעות מהותיות צפויות

  12,500  13,500  11,700 כ"סה

  
שיתכן ולא יתממש במידה , מידע זה באשר לעלויות וההשקעות המשוערות הינו מידע צופה פני עתיד

ויתגלו חריגות מהותיות בפעילות דלק ישראל או יכנסו לתוקף דרישות איכות סביבה חדשות שבגינן 

  .צוע הוצאות מהותיותיידרשו בי

במסגרת הבנות וסיכומים עם המשרד להגנת הסביבה החלה דלק ישראל ליישם תכנית להתקנת   )טז(

כאשר העלות הכוללת  לעיל )1)(ח(1.8.18 כאמור בסעיף בחלק מתחנות התדלוק מערכות מישוב אדים 

 .₪מליון  50-תסתכם בכ

דלק ישראל בתחנות הפנימיות הממוקמות בחצרי הלקוחות בתחום השיווק הישיר כפופה אף  פעילות  )יז(

לקיום הוראות תקנות המים  האחריות. לעיל )ב(1.8.18 בסעיף היא להוראות תקנות המים כאמור 

אם הדבר יגיע , פשרות שבית משפטקיימת א. מוטלת על מפעיל התחנה כהגדרתו בתקנות המים

כי גם , ובין בעל התחנה הפנימית דלק ישראליקבע כי לאור התנאים הקיימים בהסכם שבין , להכרעתו

דלק בפסק דין שניתן בעת האחרונה בנוגע לאישום , עם זאת". מפעיל התחנה"נחשבת ל דלק ישראל

ומנהליה מכל  דלק ישראלזוכו , קיםסיפקה דל ישראלדלק בקשר לתחנת תדלוק ציבורית אליה  ישראל

 .לעיל )ב(1.8.18 ראו סעיף " מפעיל תחנה"לפרטים לעניין אחריותו של . אישום

מפנה פסולת תעשייתית על פי הוראות חוקי ) מ"בע" דלקול –דלק שמנים ("חברת בת של דלק ישראל   )יח(

 . איכות הסביבה
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הסתכמו סך השקעות ועלויות דלק ישראל בפעילות השיווק הישיר ובפעילות  2009 -ו 2010בשנים   )יט(

בקיום הוראות הדין ודרישות הרשויות המקומיות בתחום איכות הסביבה בסכומים האחסון והניפוק 

לא צפויות עלויות מהותיות בקשר עם הוצאות והשקעות בתחום , דלק ישראללהערכת . לא מהותיים

מידע זה באשר לעלויות . בה בפעילות השיווק הישיר ובפעילות אחסון וניפוק דלקיםאיכות הסבי

ויתגלו חריגות מהותיות  במידהשייתכן ולא יתממש , וההשקעות המשוערות הינו מידע צופה פני עתיד

בפעילות דלק ישראל או יכנסו לתוקף דרישות איכות סביבה חדשות שבגינן יידרשו ביצוע הוצאות 

 .מהותיות

  דלק ישראלמגבלות ופיקוח על פעילות  1.8.19

נוסף על הפיקוח בנושא איכות , תיאור המגבלות והפיקוח העיקריים החלים על דלק ישראל להלן

  : הסביבה שתואר לעיל

  :חקיקה ספציפית למשק הדלק  )א(

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת (חוק ההסדרים במשק המדינה  )1(

חוק זה קובע כי חברת דלק תירשם  –") חוק משק המדינה: "להלן( 2001-א"שסת, )2001הכספים 

במרשם לפני תחילת עיסוקה ותוסיף לעסוק בעיסוקה כל עוד היא רשומה במירשם המנוהל על מנהל 

רשומות במירשם מנהל ) של דלק ישראל חברה בת(מ "דלק ישראל וגל חברה לדלק בע. ידי מינהל הדלק

, על חשבונה, כי בחוק ההסדרים נקבע כי על חברת דלק להחזיק ,עוד יצוין. דלקמינהל הדלק כחברות 

וכי , כפי שייקבע על ידי שר התשתיות הלאומיות בהתייעצות עם שרי הביטחון והאוצר, במלאי דלקים

הסדר  2002צ אישר בחודש נובמבר "בג. המסדירות עניין זה 18מכוח חוק ההסדרים הותקנו תקנות

אולם המדינה תוכל לשנות את המצב הקיים ולדרוש גם החזקת , החזקת מלאי בטחוניביניים המחייב 

  . מלאי אזרחי

מגבלות על פתיחת תחנות , בין היתר, חוק זה קובע - 1994- ד"התשנ, )קידום התחרות(חוק משק הדלק  )2(

תדלוק חדשות בסמוך לתחנות המשווקות את מוצרי אותה חברת דלק או המופעלות על ידי אותו 

הסעיף בחוק שעניינו המגבלות לענין התקשרות איזורית בין תחנות תדלוק של חברת דלק . פעילהמ

קידום (חוקק חוק משק הדלק  2007בחודש דצמבר  .2018אחת הינו בתוקף עד לסוף חודש יולי 

על , שנועד להסדיר את אופן פרסום המחירים בתחנות דלק, 2007- ח"התשס, )2' תיקון מס) (התחרות

  .גביר את התחרות ולמנוע הטעיה במחיריםמנת לה

חוק זה אוסר למכור  – 2005 –ה "התשס) איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות(חוק משק הדלק  )3(

 הדוחלתאריך . ולספק דלק לתחנת תדלוק אלא אם כן היא כלולה ברשימת התחנות שמינהל הדלק ינהל

  .ברשימה שפורסמה על ידי מנהל מינהל הדלק רוב תחנות התדלוק הציבוריות של דלק ישראל מופיעות

לפי חוק הבלו לא ייצר אדם דלק ולא יעסוק במכירתו אלא אם קיבל רישיון לכך מאת מנהל  – בלו )4(

בלו מוטל על דלק . והיא פועלת לחדשו מדי שנה, לדלק ישראל הוצא רשיון ייצור כאמור. המכס והבלו

                                                      
החזקת מלאי ) (2001תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים (תקנות ההסדרים במשק המדינה    18

  . 2001-א"התשס, )ומלאי בטחוני של דלק
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 רק חברות להן, כפועל יוצא מכך. כס במקרה של יבואבעת ניפוקו ממתקני הניפוק או בעת שחרורו מהמ

  . רשיון ייצור כאמור לעיל רשאיות לרכוש תזקיקי נפט ישירות מבתי הזיקוק בישראל או לייבאם יש

קובע שיעורים ספציפיים של בלו לכל ") צו הבלו: "להלן( 2004-ד"תשס, )הטלת בלו(הבלו על דלק  צו

-ד"התשס, )והוראת שעה 3תיקון מספר (לתוקף צו הבלו על הדלק נכנס  2005בחודש ינואר . מוצר נפט

ויושוו ) קרוסין(לפיו יועלו שיעורי הבלו על סולר ונפט , 2005- ה"התשס) פטור(וצו הבלו על דלק  2004

הבלו , ,נכון למועד פרסום הדוח . 2009עד שנת  2005באופן הדרגתי החל משנת , לאלו החלים על בנזין

אגורות  )מ"כולל מע( 14- בכ והנפט נמוכיםוהבלו החל על הסולר , החל על הבנזין והנפטא זהה לבלעל 

כי דלק , בין היתר, קובע, 2005 -ה"תשס, )פטור(צו הבלו על דלק , כמו כן. .ביחס לבלו החל על הבנזין

 פטור מתשלום בלו בגין הדלק ובתנאי שכלי, אזרחי מסחרי להובלת נוסעים או טוביןלתצרוכת כלי שיט 

ביום  . מנמל של מדינת ישראל ומגיע לנמל מחוץ למדינת ישראלהשיט לאחר התדלוק פועל ויוצא 

וצו  2010 -ע"התש, )19' תיקון מס(פורסמו צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין  20.06.2010

דשים ולא לפיהם עדכון הבלו יהיה אחת לארבעה חו, 2010 -ע"התש, )תיקון) (הטלת בלו(הבלו על דלק 

  . אחת לשלושה חודשים כפי שהיה עד היום

מצרפי , שינויים מבניים:  2011-2012פורסמה במסגרת התוכנית הכלכלית לשנים  21.07.2010ביום 

החלטת : "להלן( 15.07.2010מיום  2059החלטת הממשלה מספר  -התקציב והרכב התקציב

' אג 20-ב 2011תערובת דלק יועלה בשנת המס קרוסין ו, סולר, לפיה הבלו המוטל על בנזין, ")הממשלה

בעקבות , נכון למועד פרסום הדוח. ליטר 1נוספות לכל ' אג 20- יועלה ב 2012ובשנת המס , ליטר 1לכל 

המחאה הציבורית כנגד העלאת הבלו על הבנזין ביטלה הממשלה את העלאת הבלו האמורה על הבנזין 

פורסם צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על  בהתאם להחלטת הממשלה .זמן קצר לאחר שבוצעה

₪  2.5מוטל מס על ביו דיזל בגובה של  3.10.2010החל מיום , לפיו, 2010 - ע"התש, )22' תיקון מס(טובין 

מגדילה באופן  דלק ישראלידי -העלאת הבלו על הדלקים הנמכרים על. לליטר בדומה למס החל על סולר

לאשראי זה ובמקביל  דלק ישראלואת חשיפת דלקים אלו ים משמעותי את אשראי הלקוחות הרוכש

  .במקורות מימון בנקאיים ואחרים למימון אשראי זהדלק ישראל את תלות 

, לחוק זה העסקת עובדים יהודים ביום השבת 9פי סעיף -על – 1951-א"התשי, חוק שעות עבודה ומנוחה )5(

בחוק שעות עבודה ומנוחה , בנוסף. בודהטעונה היתר של שר הע, פי החוק-הכלול במנוחה השבועית על

לא , 1948- ח"התש, כי בימי מנוחה הקבועים כמשמעותם בפקודת סדרי שלטון ומשפט, בין היתר, נקבע

דינו קנס או מאסר עד חודש , פי החוק האמור מי שהעסיק בניגוד לחוק-על. יסחר בעל חנות בחנותו

יבוריות של דלק ישראל וחלק מחנויות הנוחות מרבית תחנות התדלוק הצ. אחד או שני העונשים כאחד

ל השפעה "עד כה לא היתה למגבלות הנובעות מהוראות החוקים הנ. של דלק ישראל פועלות בשבת

המבוססת על נסיון , ולהערכת דלק ישראל, מהותית לרעה על תוצאותיה העסקיות של דלק ישראל

הערכת דלק . צאות דלק ישראל גם בעתידלא תהיינה למגבלות אלו השפעה מהותית לרעה על תו, העבר

בין היתר בשל הגברת האכיפה של , העשוי שלא להתממש, ישראל כאמור הינה מידע צופה פני עתיד

. הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה ברחבי מדינת ישראל העלולה להביא לסגירת חנויות נוחות בשבת
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כל , קשר עם פתיחת חנויות נוחות בשבתנוהלו בעבר חקירות ב דלק ישראלכנגד , נכון למועד הדוח

  .דלק ישראלפלילי נגד / ת האמורות נסתיימו ללא נקיטת כל הליך משפטי והחקיר

אשר  -")צו ניפוק דלק: "להלן( 2007-ח"התשס, )ניפוק דלק במכלית) (מנועים ודלק(צו הפעלת רכב  )6(

צו זה קובע כי "). הפעלת רכב חוק: "להלן( 1961-א"התשכ, )מנועים ודלק(הותקן מכח חוק הפעלת רכב 

מ או דלק אחר שייקבע לפי חוק הפעלת רכב ובלבד שהוא עומד "סולר גפ, רכב מנועי יופעל בבנזין

צו זה מטיל אחריות הן . אם הותקן לגביו, בדרישות התקן לאותו מוצר ובדרישות צו לפי החוק האמור

הן על בעל תחנת תדלוק והן על , פוקהן על בעל מתקן ני, חברת דלק המספקת דלקים לתחנות תדלוק

מוביל דלקים לתחנות תדלוק לנקוט כל אמצעי סביר כדי להבטיח כי כל מוצר דלק המסופק עומד 

") חוק התקנים: "להלן( 1953- ג"התשי, בדרישות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים

. ף כאמור בתחומי אחריותוובדרישות לפי חוק הפעלת רכב וזאת באמצעות חובות שנקבעו על כל גו

 2007-ח"התשס, )ניפוק דלק במכלית) (מנועים ודלק(פורסם תיקון צו הפעלת רכב  2011בחודש ינואר 

התקן שתכליתו (יש להתקין חותם אלקטרוני  2012לפיו עד סוף חודש יוני , ")הצו: "ק זה"להלן בס(

והכל בהתאם להגדרות , יות הדלקעל כל מכל) לבקר את פתיחת תא המכלית ואת כמויות הדלקים שבה

 .הצו

 הופצה 2007בראשית שנת  - ")הצעת חוק משק הדלק: "להלן( 2007-ז"התשס, הצעת חוק משק הדלק )7(

משק  מטרת טיוטת חוק"). טיוטת חוק משק הדלק: "להלן( 2007- ז"התשס, טיוטה של חוק משק הדלק

, בהיבטים הכלכליים, במשק הדלק הסדרת מכלול הפעילויות, על פי האמור בתזכיר החוק, היאהדלק 

התקבלה מאת  30.01.2011ביום  .תוך קביעת משטר רישוי ורגולציה מתאימה, הבטיחותיים והצרכניים

וניתנה לחברה הזדמנות להגיב  2011-א"התשע, חוק משק הדלקהצעת מינהל הדלק טיוטה עדכנית של 

ובכוונת מינהל הדלק להניח  העדכניתהחוק הצעת טיוטת מסרה את התייחסותה ל דלק ישראל .בעניינה

אין באפשרות דלק ישראל להעריך האם הצעת חוק . אותה על שולחן וועדת השרים לחקיקה בהקדם

אישור הצעת חוק משק הדלק , להערכת דלק ישראל. ומתיבאיזה היקף , אם לאו, משק הדלק תתקבל

כאשר היקף ההשפעה , וצאותיהעשוי להשפיע באופן מהותי על ת, אם וככל שיתקבל, בנוסחה דהיום

  .   ככל שיאושר, נוסח החוק שיאושר בסופו של דברנ ייגזר

: להלן( 2007- ז"התשס, )כללים להתקני תדלוק אוטומטיים( )קידום התחרות(הצעת תקנות משק הדלק  )8(

הועלתה על ידי משרד התשתיות  2007בראשית שנת : ")הצעת תקנות התקני תדלוק אוטומטי"

הצעה להתקנת תקנות , 1994- ד"התשנ, )קידום התחרות(לחוק משק הדלק ) ב(7וח סעיף מכ, הלאומיות

המוגדר כמערך , "מערך תדלוק אוניברסלי"עיקרי ההצעה כוללים הקמת . התקני תדלוק אוטומטי

 על פי ההצעה. רשאית להתקין קורא שלה, ללא תלות בזהות בעליה, שכל תחנת דלק, תדלוק אוטומטי

מוגדר על " מערך תדלוק אוטומטי. "אלא אם כן זהו קורא אוניברסלי, ת תדלוק קוראלא יופעל בתחנו

פי ההצעה כמערך של קוראים והתקני תדלוק המאפשר תדלוק כלי רכב תוך כדי זיהוי כלי הרכב 

מערך . והעברת מידע אלקטרוני לצורך חיוב כספי ממוחשב, ומדידה אלקטרונית של כמות הדלק

אינו חברה המשווקת דלק ולא יהיו קשרי , אשר על פי ההצעה, וקם על ידי יזםהתדלוק האוניברסלי י

, על פי ההצעה. 10%למעט קשרי בעלות בשיעור שלא יעלה על , בעלות מכל סוג בינו ובין חברה כאמור
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כל רכב שיותקן בו התקן תדלוק של המערך האוניברסלי יוכל לבצע תדלוק בכל תחנה בה מותקן קורא 

, )קידום תחרות(לחוק משק הדלק ) ב(7פורסם תיקון לסעיף  21.07.10ביום . וניברסלישל המערך הא

, בין היתר, פי התיקון לחוק משק הדלק שונתה-על"). תיקון לחוק משק הדלק": להלן( 1994ד "התשנ

כך שלפי נוסחה החדש התקן תדלוק אוטומטי כללי הינו " התקן תדלוק אוטומטי כללי"ההגדרה של 

. צעותו ניתן לרכוש דלק מכל חברת דלק ללא תלות בזהות חברת הדלק שהתקינה אותוהתקן שבאמ

התיקון לחוק משק הדלק קובע כי תקנות מכוח התיקון יובאו לאישור ועדת הכלכלה של , כמו כן

בוועדת הכלכלה של הכנסת והוא טרם , החל דיון בטיוטת תקנות חדשה 14.2.2011ביום . הכנסת

התקנות תקבענה כי על מנת לרכוש דלקים , תאם לתיקון לחוק משק הדלקיוער כי בה. הסתיים

באמצעות ההתקן על הלקוח להתקשר תחילה בחוזה עם חברת דלק ממנה ירצה לרכוש דלקים 

 .באמצעות הדלקן

  :פיקוח על מחירים  )ב(

ולמי ן הוכרזה בזמנו כמונופול בתחום זיקוק נפט ג"בז -ן לחברות הדלק "אספקת מוצרי דלק על ידי בז )1(

ן "כפוף עדיין למחיר מירבי בשער בזא "ן ובז"על ידי בז נמכרים שני סוגי ביטומן כיום רק . בישראל

מחירים מירביים למוצרי נפט ) (הוראת שעה(נקבע על פי צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים ו

ביים למוצרי הקובע את המחירים המיר, ")ן"צו מחירי שער בז: "להלן( 1992ג "התשנ, )ן"בשער בז

 1 -ן נעשה בדרך כלל ב"המחירים בשער בז עדכון). לעיל )1)(ב(1.8.1 סעיף ראו (ן "הדלק השונים בשער בז

, לכל חודש על פי מחיר חיצוני של מוצר הנפט בתוספת או בהפחתת סכום שיקבע מנהל מינהל הדלק

לאחר הפרטת בתי הזיקוק מנגנון קביעת המחיר לא הדוח נכון למועד . שר האוצרבאישור שר האנרגיה ו

שיעור רכישות דלק ישראל של מוצרים שמחיר רכישתם בפיקוח מתוך סך רכישות דלק ישראל . השתנה

  .בהתאמה, 22.7% -ובכ 1.88%- בכ 2009 -ו 2010הסתכם בשנים  )כולל ביטומן( של מוצרי דלקים

-ב"התשס) מחירים מירביים בתחנות תדלוק(קוח על מחירי מצרכים ושירותים צו פי - מחיר לצרכן )2(

אוקטן נטול עופרת הנמכר בשירות עצמי בתחנות  95על פי צו זה נקבע מחיר מירבי לבנזין  – 2002

נקבע בצו זה מחיר  2009יצוין כי עד לחודש פברואר . תדלוק ציבוריות וכן נקבעו מועדי ושיטת עדכונו

  .אוקטן 96נזין מירבי גם לב

שרותי , בין היתר, כוללים, שרותי התשתית בקשר למוצרי נפט בישראל -תשתיתתעריפי פיקוח על  )3(

תעריפי תשתית (מצרכים ושירותים  צו הפיקוח .ב"וכיוצ אחסון וניפוק מוצרי נפט, הזרמה, פריקה

רבי בגין שירותי בא להבטיח גביית מחיר מ .  ")הצו: "זה ק"להלן בס(  1995-ו"תשנ, )במשק הדלק

הוועדה פנתה . מונתה וועדה לבחינת תעריפי התשתיות במשק האנרגיה 2004בשנת  .התשתית השונים

טיוטת  2010כאמור ואף הפיצה בחודש מרץ תעריפים  לחברה לשם קבלת נתונים לצורך בחינת עדכון

ת התעריפים אשר לחברה התקיים שימוע בפני ועד. ח בקשר עם המלצות לתעריפי התשתית השונים"דו

טרם  הוועדהזה  נכון למועד דוח. ח"לדחות את המלצות טיוטת הדו דלק ישראל  במסגרתו ביקשה

, דלק ישראל לקבלת המלצות הועדה עשויה להיות השפעה מהותית על תוצאות. הגישה את מסקנותיה

 .ככל שיאומצו ,ההמלצות שיאומצומ כאשר היקף ההשפעה ייגזר
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תחנות התדלוק שלה ומסופי האחסון והניפוק הוכרזו כמפעל חיוני באישור , לדלק ישרא - מפעל חיוני  )ג(

רכב הציי , במצב חירום, בהתאם לאישור כאמור. ידי משרד התעשייה המסחר והתעסוקהשניתן על 

מגויסים לטובת המשק לשעת חירום על מנת לאפשר אספקה  דלק ישראלומתקני האחסון והניפוק של 

  .סדירה של דלקים וגז

פקודת המשקלות קובעת תקנים  - ")פקודת המשקלות: "להלן( 1947קודת המשקלות והמידות פ  )ד(

ובהן סירוב , פקודת המשקלות קובעת מספר עבירות .למשקלות ומידות ובכלל זה לליטר כתקן של נפח

ואחזקה לשם שימוש במסחר או שימוש מסחרי במכשירים שלא ניתנה , לשתף פעולה עם המבקר

מכח פקודת המשקלות הותקנו תקנות . ישור מהמבקר או שהינם מכשירים כוזביםלגביהם תעודת א

את אופן בדיקת משאבות דלקים נוזליים וכיולן ואת חובת הטבעת , בין היתר, הקובעות, המשקלות

קובעות תקנות המשקלות הוראות , כמו כן. י המבקר"חותם כיול על המשאבות לאחר בדיקתן וכיולן ע

  .ידת מוצרי נפט המורכבים על מיכליות ובכלל זה התקנת חותם כיול על המכשיריםלגבי מכשירים למד

צו המשקולות והמידות אוסר שימוש במכשירים כאמור לעיל אלא אם כויילו ונחתמו בהתאם לתקנות 

קיימים אישורי כיול על הציוד של מכשירי , למעט מסוף הניפוק בחיפה, בכל המסופים. המשקלות

  .בימים אלו מסתיימות הבדיקות האחרונות לכיול הציודים במסוף חיפה. 31.12.2010המדידה עד ליום 

  : רישיונות לצורך הפעלת תחנות תדלוק  )ה(

הכרוך , סבוך ועתיר השקעות, הרישוי של תחנות תדלוק חדשות והקמתן הינו הליך ממושך הליך

המקנים , ל חיקוקיםההליך מוסדר במספר רב ש. בהשגת אישורים ורשיונות ממספר רב של גורמים

תיקון (רישוי עסקים  לחוק תיקון פורסםלאחרונה , כמו כן. סמכויות רישוי לרשויות שלטוניות שונות

בתנאים המפורטים , זמני בעל תוקף לשנה אחת בלבד היתר לקבלת מזורז הליך, היתר בין, הקובע, )27

  :טוניות שונותלהלן עיקרי החיקוקים המקנים סמכויות רישוי לרשויות של. בתיקון

מכוח חוק זה  - והתקנות שיצאו מכוחו") חוק התכנון: "להלן( 1965- ה"התשכ, חוק התכנון והבנייה )1(

הקובעת תנאים " תוכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק"אישרה המועצה הארצית לתכנון ולבניה 

ל שימוש כ, בהתאם לחוק התכנון ולתקנות שהוצאו מכוחו. וקריטריונים להקמתן של תחנות תדלוק

לעתים קרובות כרוכה הוצאת . טעון היתר –ב "שימוש במבנה וכיוצ, הקמת מבנה כלשהו -בקרקע 

  . היתר בנייה של תחנת תדלוק גם בשינוי הייעוד של המקרקעין

שמטרותיו להתאים את מערך , 18א "לתמ 4נכנס לתוקף שינוי מספר  2006במחצית הראשונה של 

במדינת ישראל תוך הבטחת שירות נאות לצרכנים והקפדה על  תחנות התדלוק לצרכי האוכלוסיה

עיקר השינוי הוא בכך שוועדות מקומיות . חזותיים וסביבתיים, בטיחותיים, מניעת מפגעים תחבורתיים

, לרבות אזור המיועד למגורים" אזור בנוי"לתכנון ובנייה מוסמכות לאשר הקמת תחנת תדלוק בכל 

ום הסמכות של הועדות המקומיות הינה באזורי תעשיה או באזורים בעוד שהי, מסחר ועוד, משרדים

א "בעוד שלפי תמ שינוי נוסף בתכנית הינו אפשרות להקים תחנות זעירות. משולבים לתעשיה ולמסחר

התחנות הזעירות ידרשו השקעה הונית נמוכה יותר להקמתן מההשקעה . הקיימת אין הדבר ניתן 18

תחנת תדלוק זעירה הינה תחנה היכולה לשרת בו . תדלוק ציבוריות הנדרשת כיום להקמתן של תחנות
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, ולא ניתן להקים בה כל מבנה שהוא, שמשקלם אינו עולה כי ארבעה טון, זמנית עד ארבעה כלי רכב

  .למעט גגון לעמדות התדלוק

   -התקנות והצוים שיצאו מכוחו, ")חוק רישוי עסקים: "להלן( 1968-ח"התשכ, חוק רישוי עסקים )2(

היא עסק הדרוש , תחנת תדלוק, על פי צו זה - 1995-ה"התשנ, )עסקים טעוני רישוי(ו רישוי עסקים צ  .א

. רשות הרישוי הינה הרשות המקומית אשר בתחום שיפוטה מצויה תחנת התדלוק. רישום לפי החוק

משטרת : את אישורם של הגורמים העיקריים הבאים, בין היתר, לצורך הפעלת תחנת תדלוק יש לקבל

שירותי הכבאות ואישור הועדה , משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, המשרד להגנת הסביבה, ישראל

  . הרלבנטית לתכנון ובניה

תקנות אשר הותקנו  – ")תקנות אחסנת נפט: "להלן( 1976ז "תשל, )אחסנת נפט(תקנות רישוי עסקים   .ב

. יון עסק לתחנת תדלוקהקובעות הוראות פרטניות לגבי דרך הוצאת ריש, מכוח חוק רישוי עסקים

  . תנאי בטיחות ואחסנת נפט לצורך קבלת רשיון, בין היתר, תקנות אלה קובעות

, בין היתר, תקנות אלה קובעות -  1969- ל"התש, )תנאים תברואתיים בתחנות דלק(תקנות רישוי עסקים   .ג

  . הוראות בדבר התנאים והמיתקנים התברואתיים בתחנות תדלוק

, עסק שבו מאחסנים, על פי תקנות אלה – 1993- ג"תשנ, )עלים מסוכניםמפ(תקנות רישוי עסקים   .ד

ועל אותו עסק לעמוד , מעבדים או מוכרים חומרים מסוכנים טעון רישיון מיוחד לכך, מייצרים

 . בהוראות בטיחות הקבועות בחוק או מכוחו

: להלן( 2010 - ע"שהת, )שעה הוראת -26' מס תיקון (עסקים רישוי לחוק תיקון פורסם 29.07.10 ביום  .ה

לרבות  משכרים משקאות ומוגשים נמכרים שבו בעסק, היתר בין, לפיו )"תיקון לחוק רישוי עסקים"

 עד23:00 מהשעה  משכר משקה לספק או להגיש אסור נוחות וחנויות פיצוציות, קיוסקים, מזון רשתות

  .למחרת 06:00 השעה

שהוצא מכוח חוק , 1970-ל"התש, )לי רכבמוסכים ומפעלים לכ(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  )3(

אוסר על פתיחת תחנות תדלוק או על הפעלתן שלא על  – 1957-ח"התשי, הפיקוח על מצרכים ושירותים

  . פי רשיון מטעם מנהל אגף לרכב ולשירותי תחזוקה שבמשרד התחבורה

עסק או היתרים למרבית תחנות התדלוק הציבוריות וחנויות הנוחות של דלק ישראל הוצאו רשיונות   )ו(

פועלת דלק ישראל או , ביחס לתחנות התדלוק וחנויות הנוחות האחרות. זמניים עד לקבלת היתר קבוע

ולהערכת דלק ישראל אין מניעה מהותית , בעל התחנה להוצאת רשיונות עסק או היתרים זמניים

  . מלקבלם

אישום בנוגע להפעלת תחנות כתבי  עשרים ושנייםתלויים ועומדים נגד דלק ישראל  הדוחנכון למועד   )ז(

 ,בין היתר, כתבי האישום הוגשוחלק מ. או חנויות נוחות ללא רשיון עסק או בחריגה מהיתר/תדלוק ו

להערכת דלק . בעלי התחנות/נגד מספר מנהלים בכירים בה ונגד מפעילי, לשעבר ל דלק ישראל"נגד מנכ

הערכת דלק . הותית נוספת בהקשר זהאין לה חשיפה מ, מעבר לקנסות בסכומים לא מהותיים, ישראל

מידע . המבוסס על נסיון העבר של דלק ישראל, ישראל בדבר חשיפה כאמור הינה מידע צופה פני עתיד

 .בשל התרחשות ארועים בניגוד לציפיות דלק ישראל, בין היתר, צופה פני עתיד זה עלול שלא להתממש
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למתקן הניפוק של  הדוחנכון למועד . ון עסקנדרש רשידלק שמנים  מתקן הניפוק של יונקסולמפעל ל  )ח(

 . רשיון עסק אשר ניתן לצמיתות דלק שמניםולמפעל  באשדוד יונקס

חלק מהתנאים להוצאת רישיון עסק הינה דרישה . פעילות האחסון והניפוק טעונה רשיון עסק  )ט(

, באשדוד למתקני הניפוק. לאישורים נוספים כגון אישור כיבוי אש ואישור מהמשרד להגנת הסביבה

בכפוף למילוי  מתקן חיפה רשיון עסק זמניל. בבאר שבע וירושלים רשיונות עסק בתוקף לצמיתות

  . פועלת להשגת רשיון עסק לצמיתותודלק ישראל  2011חודש ספטמבר  בתוקף עד  תנאים

ביחס לתחנות תדלוק פנימיות הממוקמות בקיבוצים או מושבים קובעת הוראת האגף החקלאי במנהל   )י(

, כי ניתן להקים בתחום משבצת ישוב חקלאי נקודת תדלוק פנימית שאינה מסחרית, קעי ישראלמקר

הקמת תחנות פנימיות טעונה קבלת היתרי בנייה . בכפוף לתנאים מסוימים, ללא תשלום למנהל

 .ואישורי הפעלה

 הגבלים עסקיים   )יא(

  :הסכמי אספקה בלעדיים עם תחנות תדלוק )1(

אשר הוגש לאישורו של בית הדין , ")ההסדר: "להלן(דלק ישראל להסדר הגיעו הממונה ו 27.10.97ביום 

 28.6.93לפיו צמצם הממונה את תחולתה של קביעתו מיום ") הדין בית: "להלן(להגבלים עסקיים 

שאינן , לפיה הסכמי האספקה של חברות הדלק עם תחנות התדלוק, ")המקורית הקביעה: "להלן(

הינם הסדרים כובלים כך שהקביעה המקורית תחול רק על , לבבעלות או בחכירה ראשית מהמינה

הסכם חכירה שדמי החכירה , היינו" (הסכם חכירה מקובל"תחנות תדלוק עמן אין לדלק ישראל 

  ). כמוגדר בהסכם עם הממונה, המשולמים על פיו עולים על סך מסויים

תוך קשירת , תחנות דלקעוד נקבעו במסגרת ההסדר תנאים להתקשרות עתידית של דלק ישראל עם 

הסכמי בלעדיות אולם נקבע כי דלק ישראל יכולה לבקש אישור פרטני גם לתקופות ארוכות יותר מבית 

. חיוב דלק ישראל להגשת בקשה לאישור הסכמים כאלו לבית הדין, בין היתר, תנאים אלה כוללים. דין

לתקופות מוגבלות שבין שנה עד הממונה הודיע כי ימליץ לבית הדין לאשר הסכמים להספקה בלעדית 

  . בהתאם לנסיבות המיוחדות של התחנה אשר לגביה מבקשים לאשר הסכם, שנה 14

או סונול שותפות או הסדר אחר בזכויות /התחייבה דלק ישראל כי לא תהא בינה לבין פז ו, כמו כן

  .מקרקעי תחנת תדלוק או בהסכמי שיווק עם מפעיל תחנת תדלוק

התחנות אשר לא היה  65תחנות מתוך  35ישראל הסכימה לשחרור מיידי של במסגרת ההסדר דלק 

ואילו הממונה הסכים לתמוך באישור הסכמים של דלק ישראל עם , "הסכם חכירה מקובל"בינה לבינן 

  .לפי נסיבות העניין, התחנות לתקופות קצובות ותחומות 30חלק מיתר 

דלק תחנות ממשיכות לשווק דלקים של  10ו תחנות התדלוק ששוחרר 35מתוך , הדוחנכון למועד 

לחוק ' ב 50הגיעה דלק ישראל להסכמה עם הממונה בעניין צו מוסכם לפי סעיף  1.7.02ביום . ישראל

עיקרו של . אשר אושר על ידי בית הדין, ")המוסכם הצו: "להלן( 1988- ח"ההגבלים העסקיים התשמ

שנים בנסיבות  7לק ישראל לתקופה העולה על י ד"הצו המוסכם הוא כי שכירות של תחנת תידלוק ע

משמעות הדבר היא כי באותם מקרים . לחוק ההגבלים העסקיים יראוה כמיזוג 17האמורות בסעיף 

  .העסקה טעונה הסכמת הממונה
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להעביר , בין היתר, בו נתבקשה, ממונהקיבלה דלק ישראל מכתב דרישת נתונים מה 21.1.2007ביום 

דלק ישראל . י זכויות דלק ישראל בתחנות שבהן זכויות גם לחברות דלק אחרותלידי הרשות נתונים לגב

דלק ישראל נדרשה . 8.2.2007והשני מיום  4.2.2007האחד מיום , השיבה לדרישת הרשות בשני מכתבים

ידי הממונה להפריד את זכויות חכירת המשנה המשותפות לדלק ישראל ולחברת דלק נוספת באחת - על

חתמה דלק ישראל על הסכם לפיו רכשה את זכויות חכירת המשנה של  18.3.2008ביום . ל"מהתחנות הנ

  .החברה האחרת ובכך מולאה דרישת הממונה בקשר עם תחנה זו

במסגרת רכישת שלושת מסופי האחסון והניפוק  –אישור הממונה למיזוג בין פי גלילות לבין דלק ישראל )2(

 : וג כאמור שאלה עיקריוידי דלק ישראל הוציא הממונה אישור למיז- על

שייקראו (ידי מי מהם - תאגיד הנשלט על ידה וכל תאגיד הנשלט על, דלק ישראל וכל אדם השולט בה  )א(

לא יסרבו סירוב בלתי סביר לספק שירותי ניפוק ") דלק ישראל: "להלן זה )2)(יא(1.8.19 יחדיו בסעיף 

פי -ל דורש ממתקן הניפוק באשדוד ובירושלים בתנאים שהיו מקובלים במתקני דלקתזקיקים לכ

גלילות ערב המיזוג ולא יתנו מתן שירותי הניפוק בתנאים אשר מטבעם או לפי תנאי מסחר מקובלים 

דלק ישראל לא תקבע תנאי התקשרות שונים לעסקאות דומות למתן . אינם נוגעים לנושא ההתקשרות

ולא תתנה מתן שירותי ניפוק או מתן הטבות כלשהן ברכישה או , לא תפלה בין לקוחותיה, שירותי ניפוק

 . בקבלה של מוצרים או שירותים אחרים כלשהם

תקצה דלק ישראל מכלי איחסון המצויים בשטח מסוף , בכל תקופת פעילותו של מסוף הניפוק באשדוד  )ב(

אלא אם התירה , ח להסכם ההפרטהבהתאם למפורט בנספ, לשם אחסון תפעולי, אשדוד לצד שלישי

דלק ישראל תהיה , בתקופת החכרת המכלים המפורטים בסעיף זה. הממונה אחרת מראש ובכתב

באופן שיבטיח מתן שירות שוטף וטיפול בתקלות , אחראית להפעלתם ותחזוקתם התקינה של המכלים

 .בהתאם למסופק על ידי פי גלילות ערב המיזוג

עם אדם אחר בהסדר המקנה לה זכות בתשתיות , שרין או בעקיפיןבמי, דלק ישראל לא תתקשר  )ג(

הנחוצות לקיום פעילות ייבוא או זיקוק או במקרקעים שלפי ייעודם ניתן להקים עליהם מתקני 

הוראת סעיף זה לא תחול על הסכמים . אלא אם ניתן לה אישור הממונה מראש ובכתב, תשתית

ין אדם אחר המחזיק או מפעיל תשתית אחסון או הזרמה שהתקיימו ערב החלטה זו בין פי גלילות לב

 .או על הארכתם, הנדרשים להבטחת פעילות סדירה של מערך ההזרמה הארצי, מ"של מוצרי נפט או גפ

חלה גם על , כל מגבלה החלה על תאגיד מכח אישור הממונה, נקבע באישור הממונה אחרת, אלא אם כן  )ד(

 –ועל כל שלוח או חליף של מי מאלה , תאגיד ועל כל יועץ שלועל כל שלוח של , כל נושא משרה בתאגיד

 .והכל מכח דין או הסכם ובין בפועל

 ספק מוכר למשרד הבטחון   )יב(

והיא עומדת , דלק ישראל משתתפת במכרזים שמפרסם משרד הבטחון שבהם תקנים ודרישות סף

דית לאישור ספקים אושרו כספק מוכר על ידי הועדה המשרודלק שמנים דלק ישראל . בתנאים אלו

  .למשרד הבטחון
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   תקינה  )יג(

דלק ישראל משווקת אך ורק דלקים העומדים . קיימים תקנים לדלקים המשווקים בישראל בישראל

 ISOהיתרים ממכון התקנים הישראלי בקשר עם תקני  דלק שמניםוללדלק ישראל . בתקן הישראלי

תוקף ). ניהול הבטיחות( 18001י "ראלי תוהתקן היש) ניהול איכות( ISO 9001, )איכות סביבה( 14001

   .בהתאמה ,31.1.2013-ו 31.3.2013, 31.5.2013ההיתרים עד 

פרסם מינהל הדלק תקני שירות במשק תשתיות הדלק במטרה שיהוו  2006בחודש אוקטובר , כמו כן

קוד התנהגות נורמטיבית במשק תשתיות הדלק על מנת לשפר את השירות ולהביאו לרמה המקובלת 

ידי הסכם בין נותן שירות למקבל שירות יגבר - במקרה בו נושא מסוים מכוסה על. במדינות מפותחות

איננו נוגד את עיקרון השירות , האמור בהסכם על תקני השירות בתנאי שאיננו פוגע בצד שלישי

  .פי תקני השירות האמורים- דלק ישראל נוהגת על. פ כל דין"השוויוני לכולם ושהינו מבוצע ע

 כמים מהותייםהס 1.8.20

 .)לעיל )ב(1.8.13 ראה סעיף ( ן"מרבית רכישות מוצרי הדלק הנמכרים על ידי דלק ישראל נעשות מבז   )א(

 .ן מהותי לה"ההסכם בין דלק ישראל לבין בז, לפיכך

ויות במקרקעין ואופן בפעילות מתחמי התדלוק והמסחר אין הסכם מהותי אחד ביחס לזכ, ככלל  )ב(

 . אך מערכת ההתקשרויות עם התחנות מהותית לדלק ישראל, ההפעלה של תחנות התדלוק

שאינו במהלך העסקים הרגיל של דלק , בתחום אחסון וניפוק דלקים אין הסכם מהותי אחד, ככלל  )ג(

 .ישראל

   -הסכמי הפרטת פי גלילות   )ד(

הסכם : "להלן(ילות לרכישת פעילות המסופים נחתם הסכם בין דלק ישראל לבין פי גל 31.7.07ביום 

הזכויות במקרקעין ושאר , לפיו רכשה דלק ישראל את כל הזכויות במיטלטלין, ")רכישת המסופים

: להלן(הזכויות וההתחייבויות לרבות בקשר לעובדים הקשורים במסופים כמפורט בנספחים להסכם 

אישור קיימו הוראות נוהל המכירה והתקבל וזאת לאחר שהת, ח"מליון ש 806 - בתמורה לכ") הממכר"

דלק ). לדוח )2)(יא(1.8.19 לתיאור עיקרי אישור הממונה ראה סעיף (הממונה על ההגבלים העסקיים 

 והתחייבה לקיים ולמלא אחר כל התנאים, )AS IS(ישראל רכשה את הזכויות בממכר במצבם כפי שהן 

ידי - דלק ישראל התחייבה להפעיל את הממכר לתקופות שנקבעו על. שקבע הממונה להגבלים עסקיים

דלק ישראל התחייבה להמשיך ולהפעיל ) 1: (ידי המדינה כמפורט להלן- המדינה ובמגבלות שנקבעו על

ת דלק ישראל רשאי. שנים לפחות מיום הרכישה 10את מסוף אשדוד כמסוף אחסון וניפוק לתקופה של 

ובלבד שהרוכש , באישור מנהל מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות למכור את המסוף לאחר

שנים אלו ניתן להפסיק או להקטין את  10בכל עת לאחר תום . האחרון יתחייב לעמוד בדרישות כאמור

כי בכל , כן נקבע. ובלבד שניתנה על כך הודעה למינהל הדלק לפחות שנתיים מראש, פעולת המסוף

ד האחראית למערך הזרמת "קופת הפעלת המסוף באשדוד יוחכרו חמישה מיכלי מעבר לחברת קמת

וזאת בתמורה לתעריף , הדלקים במדינה או למי שיבוא בנעליה או למי שמנהל מינהל הדלק יורה

דלק ישראל התחייבה להמשיך ולהפעיל את מסוף באר שבע ולשמר את כושר האחסון ) 2. (שייקבע בצו

שלו באופן שיובטח המשך ההספקה הסדירה של מוצרי דלק לבסיס חיל האויר המקבל ממנו והניפוק 



  

109 - א  

על אף האמור רשאי הרוכש . אלא אם כן מנהל מינהל הדלק יאשר כי קיימת חלופה לכך, הספקה בצנרת

לפני , ובלבד שהודיע על כך למנהל מינהל הדלק לפחות שנה מראש, להפסיק את פעולת המסוף האמור

על הפסקת פעולת המסוף  17.11.2007דלק ישראל הודיעה למנהל מינהל הדלק ביום . פעילותהפסקת ה

מ עם מנהל מינהל הדלק סוכם כי דלק ישראל תמשוך את הודעת ההפסקה האמורה "לאחר מו. האמור

נכון למועד הדוח עמד .  בכפוף להתחייבות מנהל מינהל הדלק לאחסן מלאי חרום במסוף באר שבע

) 3( .בהתחייבותו ודלק ישראל חזרה בה מהודעתה בדבר הפסקת פעולת המסוף האמור מנהל מינהל

שנים  3דלק ישראל התחייבה להמשיך להפעיל את מסוף ירושלים כמסוף אחסון וניפוק לתקופה של 

ובלבד , רוכש כאמור רשאי באישור מנהל מינהל הדלק למכור את המסוף לאחר. לפחות מיום הרכישה

שנים אלו יוכל הרוכש להפסיק  3בכל עת לאחר תום . יתחייב לעמוד בדרישות כאמורשהרוכש האחרון 

דלק . ובלבד שהודיע על כך למנהל מינהל הדלק לפחות שנתיים מראש, או להקטין את פעולת המסוף

על הפסקת פעולת המסוף האמור בתום שלוש שנות  2007ישראל הודיעה למנהל מינהל הדלק בדצמבר 

  . שת המסוף כאמורהפעלה מיום רכי

תפטור את הרוכש מהתחייבויותיו , סגירת מסוף בשל הוראת הרשויות המוסמכות, על אף האמור לעיל

  . ובלבד שהוראת הסגירה לא ניתנה עקב מעשה או מחדל של הרוכש, כאמור לעיל

פעילות דלק ישראל התחייבה באופן בלתי חוזר כלפי פי גלילות וכלי מדינת ישראל כי לא תבצע בממכר 

וכי כי בכל מקרה בו תעביר או תשעבד את זכויותיה בממכר , שאינה עולה בקנה אחד עם האמור לעיל

  .דלק ישראללצד שלישי כלשהו יקבל על עצמו הנעבר לפעול בהתאם להתחייבות 

דלק ישראל ובעלי הענין בה הצהירו והתחייבו כי למעט טענות נגד פי גלילות בגין הפרת הסכם רכישת 

או הועדה /פים הם מוותרים על כל תביעה דרישה או טענה מכל מין או סוג שהוא כלפי המדינה והמסו

מנהלים ועובדים של פי גלילות , או כלפי נושאי משרה/או פי גלילות ו/או כל אחד מחבריה ו/המשותפת ו

עלה אם על אף האמור תו. או כלפי כל מי שפעל מטעם כל אחת מהם בקשר למכירה נשוא הסכם זה/ו

תהיה , אשר דלק ישראל או בעלי ענין בה יפוצו בגינה, תביעה כאמור או תביעה שעילתה טרום החוזה

  .דלק ישראל חייבת לשפות את הגורמים האמורים בגובה סכום הפיצוי בו חויב מי מהם

  הליכים משפטיים 1.8.21

ד להם ראו אשר דלק ישראל צ) לרבות בקשות להכרה בתביעות ייצוגיות(הליכים משפטיים  לתיאור

  .הכספיים לדוחות 32באור

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  1.8.22

דלק ישראל נוהגת לבחון את תוכניותיה ויעדיה האסטרטגיים מעת לעת ולעדכנם בהתאם להתפתחויות 

למפת התחרות ולהשפעות מאקרו , ענף תחנות הדלק וקמעונאות הדרכים, במשק האנרגיה שחלות 

  .כלכליות

 : קרובות צפויה להתמקד בפעילויות הבאותפעילות דלק ישראל בשנים ה

מינוף , בקניה ובפיתוח מתחמים קמעונאיים קיימים וחדשים ובכלל זה, השקעה משמעותית בבנייה  )א(

. ן שברשותה להקמת עשרות מרכזי מסחר בגדלים שונים ובהיקפי השקעה משתנים"תשתיות הנדל

פן משמעותי את היקף המכירות שואפת להגדיל באו דלק ישראל, במסגרת זו ופעילויות נוספות
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להגדלת היקף המכירות  , שנים 5, הציבה יעד חזוני דלק ישראל. מהפעילות שמקורה אינו בדלק

 . 2016 -2015בשנים ₪ מיליארד  1 -מפעילות הסחר שאינה מדלק להיקף של כ

ויות חנויות הנוחות וחנ, להגדיל את מספר דלק ישראלשואפת , בכפוף להשגת האישורים הנדרשים  )ב(

במקומות אסטרטגיים , המהוות מינימרקטים הממוקמים במתחמי התדלוק והמסחר, "מנטה מרקט"

 .והרחבת הפריסה שלהן

להקים  דלק ישראלמתכוונת , ובכפוף להשגת אישורים מנהליים שונים, 2011במסגרת תכניותיה לשנת   )ג(

חלקן (ויות נוחות חדשות חנ 40- ל 30כמו גם להקים בין , מתחמי תדלוק ומסחר חדשים 13- ל 10בין 

דלק  ". מנטה מרקט"לחנויות , חנויות נוחות 10-ל 8להסב בין , )במסגרת המתחמים החדשים כאמור

ביחס  30%-25%בהיקף של להגדיל את מכירותיה שלא ממכירות דלקים  2011שואפת בשנת  ישראל

ות אשר הוקמו במהלך חדש" מנטה מרקט"חנויות  שלוש דלק ישראלל, נכון למועד הדוח. 2010לשנת 

  .2011 שנת תחילתבו 2010שנת 

תבחן אפשרויות  דלק ישראל, להגדלת היקף פעילות המסחר שאינו מדלק דלק ישראלבמסגרת מאמצי   )ד(

עם , בד בבד ).חנויות נוחות ומינימרקטים(כניסה לתחומים חדשים מעבר לפעילות המסחרית קיימת 

 דלק ישראל, מהקמת חנויות נוחות ומינימרקטים ,מימוש פוטנציאל הצמיחה האורגני המשמעותי

 .תבחן מעת לעת אפשרויות צמיחה גם על ידי רכישת עסקים חדשים

להעברת מתחמי תדלוק ציבוריים המופעלים על ידי מפעילים  ובעלי תחנות  דלק ישראלפועלת , ככלל  )ה(

לא מן הנמנע , זאתיחד עם . של אותם מתחמים) דלק ישראלהפעלה על ידי (עצמאיים להפעלה עצמית 

תבחן אפשרויות הפעלה נוספות ובמסגרת זו תשאיר חלק ממתחמי התדלוק הציבוריים  שדלק ישראל

 . בהפעלת מתחמים אלושיהיה בכך כדי למקסם את רווחיותה  ככל, בידי מפעילים חיצוניים

 .לייםהתקשרות בהסכמי שכירות עם בעלי תחנות לתקופות ארוכות ודילול הסכמי שכירות לא כלכ  )ו(

 .כלל שיינתנו לכך רישיונות ואישורים מהרשויות, הקמת תחנות זעירות במקומות אסטרטגיים  )ז(

. והגדלת היצע מוצרי המוצג בחנויות הרשת, החדרת מוצרי המותג הפרטי לתחומים וקטגוריות חדשות  )ח(

כדוגמת נקודות שירותי הדואר המוצעים , הגדלת היצע השירותים המוצעים ברשת חנויות מנטה

 .חנויות הרשתב

בין היתר הגדלת , את פעילותה מול צרכנים סופיים השיווק הישירבתחום  להרחיב, בכוונת דלק ישראל  )ט(

בנוסף דלק ישראל תפעל לשיפור מרווחי השיווק ושיפור הביטחונות  .פנימיותה  התחנות  מספר

 .מלקוחותיה

 .הגדלת חלקה של דלק ישראל בתחום ההתקנים האוטומטיים לציי רכב  )י(

, בעיקר באירופה, ל"או עם דלק פטרוליום בוחנת אפשרויות של התרחבות בחו/לק ישראל בעצמה וד  )יא(

 . 20%וזאת באמצעות דלק אירופה שלדלק ישראל בה החזקה בשיעור של 

בתחום הסחר בדלקים בשיתוף פעולה עם גורם בינלאומי מוביל פיתוח מערך יבוא מוצרי דלקים   )יב(

 .תבאמצעות שימוש במסופי פי גלילו

 .בחינת הקמת מיכלי אחסון נוספים למקסום מיצוי מקרקעי מתקני האחסון   )יג(

 .לרבות שיתופי פעולה עם גורמים בינלאומיים, פי גלילות- מקסום כושר האחסון והניפוק במתקני דלק  )יד(
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דבר שיחסוך , פריקת תזקיקים מאוניות העוגנות בלב ים ישירות לנמל אשדודל בחינת אפשרויות   )טו(

 .ד"א ואת התלות בצנרת של קמ"ת התלות במתקני קצאעלויות ויקטין א

 .בחינת הזדמנויות חדשות בתעשיית השמנים ומוצרים כימיים אחרים   )טז(

 .אפשרויות התרחבות תחום התדלוק הימי באמצעות חברת הבת יונקס בחינת  )יז(

 .דלק ישראל השבחת נכסי נדלן פנויים המצויים בבעלות   )יח(

ממתחמים יה ל בדבר היקף השקעה במתחמים קמעונאיים והכנסותהאמורות לעי דלק ישראלוכוונות ת והערכ

גידול במספר חנויות מנטה ומנטה מרקט והגידול , להקמת מרכזיים מסחריים דלק ישראלן "ניצול נדל, אלו

המבוסס , 1968-ח"התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מידע צופה פני עתיד ןהינ דלק ישראלבמחזור המכירות של 

או /הערכה זו עשויה להתממש או שלא להתממש באופן חלקי ו. נכון למועד הדוח דלק ישראליים בעל המידע הק

תנאי , דלק ישראלשינויים בתוכנית העבודה של , בין היתר, הגורמים העלולים להשפיע על כך הינם. באופן מלא

 .הזאו התממשות גורם מגורמי הסיכון המפורטים בדוח /כניסה של מתחרים לשוק ו, השוק

  גורמי סיכון 1.8.23

  : ניתן לציין מספר גורמי הסיכון המאיימים על פעילותה של דלק ישראל כמפורט להלן

למצב הביטחוני והפוליטי בעולם השפעה ישירה על המצב הכלכלי ועל מחירי  - מצב ביטחוני ופוליטי  )א(

. קי נפטהנפט העולמיים ולכך השפעה על פעילות דלק ישראל בכללותה וכן על יכולתה לייבא תזקי

האטה כלכלית . למצב הביטחוני והפוליטי בישראל יש השפעה מהותית על המצב הכלכלי במשק, בנוסף

וכתוצאה מכך לירידה בנפח מכירות  דלק ישראלבמשק השראלי עלולה להביא לירידה בביקוש למוצרי 

רץ עשויה הא ובצפון למצב הבטחוני בדרום. מוצרי הדלקים ומוצרים קמעונאיים וירידה ברווחיות

  .באזורים אלה של דלק ישראל המצויים  ותחנות התדלוק להיות השפעה ישירה על מתקני התשתית

ב או "נרכשים בדולר ארה, מוצרי הדלק הנקנים על ידי דלק ישראל מספקיה -  שינויים בשערי חליפין  )ב(

ווי המלאים ועל כן שינויים בשער החליפין של הדולר לעומת השקל עלולים להשפיע על ש, בצמוד לו

מדיניות דלק ישראל הינה להימנע מחשיפה מטבעית באמצעות מכשירים פיננסיים שונים ונטילת . שלה

כי דלק ישראל זוקפת הפרשי שער בגין המלאי התפעולי מיד , יצוין. הלוואות דולריות למימון המלאי

על תוצאותיה  שינויים בשערי החליפין עלולים להשפיע לרעה, לאור האמור לעיל. עם התהוותם

   .הכספיות של דלק ישראל

- השינויים בריבית במשק עלולים להשפיע על הלוואות שניתנו לדלק ישראל על - שינויים בריבית במשק  )ג(

עלייה בשעורי הריבית . בריבית משתנה דלק ישראל ועל אגרות חוב אשר גייסה  ידי מוסדות בנקאיים

  . לשינויים בשיעורי הריביתלק ישראל דלפיכך חשופה . תביא להתייקרות עלויות המימון

קצר שהינן צמודות למדד / לדלק ישראל הלוואות לזמן ארוך – שינויים במדד המחירים לצרכן  )ד(

ומחודש   2007אוגוסט  אשר מקורן בעיקר מהנפקת אשגרות חוב צמודות מדד מחודש, המחירים לצרכן

ללקוחותיה שהינן גם כן צמודות למדד דלק ישראל העמידה הלוואה לקבוצת דלק ו, בנוסף .2009יוני 

עליה משמעותית במדד המחירים לצרכן עשויה להביא לעליה בעלויות המימון , לפיכך. המחירים לצרכן

   .וכתוצאה מכך לפגוע ברווחיה של דלק ישראל, בהתאם של דלק ישראל
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או /ו, מליםשביתות והשבתות במשק הישראלי וביחוד השבתת הנ - שביתות והשבתות במשק הישראלי   )ה(

עלולות למנוע ייבוא מוצרי חומרי גלם ואספקת הזמנות , השבתות חברות התשתית להזרמת דלק

דבר אשר עלול לפגוע , במועדן ובכך לפגוע ביכולתה של דלק ישראל לעמוד בהתחייבותה כלפי לקוחותיה

 .במוניטין שלה

כולו וכן את המשק הישראלי המשבר הכלכלי העולמי שפקד את העולם  -האטה כלכלית בארץ ובעולם   )ו(

לירידה בצריכת דלקים ומוצרים , בין היתר, להשפיע על קיטון הביקושים למוצרי דלק ישראלעלול 

 .קמעונאיים הנרכשים במתחמי התדלוק של דלק ישראל ולפגוע בתוצאות העסקיות שלה

. או חוץ בנקאי/מאשראי בנקאי ו, בין היתר, דלק ישראל מממנת את פעילותה – קשיים בקבלת מימון  )ז(

אשר בעקבותיו קרסו בנקים ובתי , 2008לאור המשבר הכלכלי העולמי החמור שפרץ לקראת סוף שנת 

השפיע , בנוסף. הקשיחו הבנקים בישראל את דרישותיהם בקבלת מימון בנקאי, השקעות בעולם

ובתחילת  2008בסוף שנת באופן בו הפעילות בשוק ההון , המשבר הכלכלי העולמי על שוק ההון בישראל

במידה ודלק ישראל תידרש למקורות מימון , לאור כל האמור לעיל. ה מועטה ביותרתהי 2009שנת 

 .או חוץ בנקאי/נוספים לשם פעילותה השוטפת היא עשויה להיתקל בקשיים בקבלת מימון בנקאי ו

הדלקים  המחיר שמשלמת דלק ישראל עבור מוצרי - שינויים במחירי הנפט ובמחירי מוצרי הדלקים  )ח(

ולפיכך היא חשופה לשינויים , שהיא רוכשת נגזר ממחיר מוצרי הדלק בשוק החופשי באזור הים התיכון

עלייה במחירי הדלקים בעולם גוררת עליה במחירי המוצרים הנמכרים על . במחירי הנפט בשווקים אלה

ל התוצאות ולהשפיע לרעה ע, העשויה להביא לירידה בביקושים למוצרים אלה, ידי דלק ישראל

שינויים במצב : בין הגורמים המשפיעים על מחירי הדלקים ניתן למנות. העסקיות של דלק ישראל

; רמת הביקוש למוצרי דלק במדינות בהן פועלת דלק ישראל ומחוץ להן; הכלכלי העולמי והמקומי

ת ברית מדינו, המזרח התיכון, ב"ארה(המצב הפוליטי העולמי בכלל ושל אזורים מפיקי נפט בפרט 

; רמת ההפקה של נפט גולמי ושל תזקיקי נפט בעולם; )מערב אפריקה ודרום אמריקה, המועצות לשעבר

וגורמים מקומיים לרבות תנאי השוק ותנאי ; הפרעות בקווי האספקה; פיתוח ושיווק תחליפי דלקים

  .מזג האויר

ווחים ובהגדלת משק הדלק מאופיין בתחרות חריפה המתבטאת בשחיקת המר– הסביבה התחרותית  )ט(

תוצאותיה הכספיות של דלק ישראל מושפעות באופן מהותי מהסביבה התחרותית . האשראי ללקוחות

  . בה פועלת דלק ישראל

בשנים האחרונות קיימת תופעה של הקמת עשרות תחנות תדלוק חדשות  – הקמת תחנות דלק נוספות  )י(

א "שור השינוי המוצע בהוראות תמעם אי. המשך תופעה זו תגביר את התחרות במשק הדלק. מדי שנה

  .עלולה מגמה זו להחריף 18

היות ותקופת האשראי . מרכיב הבלו בחלק ממחירי מוצרי הנפט הינו משמעותי מאוד - מיסוי הדלקים   )יא(

קצרה בהרבה ) כולל הבלו(שדלק ישראל מקבלת מספקי הדלק לתשלום עבור מחיר מוצרי הדלקים 

אשר תגדל עם כל עליה , לדלק ישראל חשיפה מימונית, המתקופת האשראי שהיא נותנת ללקוחותי

. דבר העשוי להשפיע לרעה על התוצאות העסקיות של דלק ישראל). לרבות על הסולר(בשיעור הבלו 

  .עליה בסכום הבלו עשוי להביא לירידה בביקושים למוצרים הנמכרים, בנוסף
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צ הסדר ביניים "לעיל אישר בג )1)(א(1.8.19 סעיף כאמור ב – שינוי בדרישות לגבי אחזקת מלאי אזרחי  )יב(

המדינה רשאית לשנות את המצב , יחד עם זאת. לפיו חלה חובה על החזקת מלאי חירום בטחוני בלבד

. צ"יום מראש תוך שמירה על זכויות הצדדים לפנות שוב לבג 60הקיים תוך מתן הודעה מוקדמת בת 

היא מחד הגדלת הוצאות דלק ישראל בגין , ככל שתהיה, עות הדרישה להחזיק במלאי אזרחימשמ

ומאידך עשוי לגרום לגידול בדרישה לאחסון מלאי במתקני , הוצאות מימון וגידול בנפחי האשראי

יצוין , עם זאת. האחסון והניפוק של דלק ישראל שעשוי להיות בעל השפעה חיובית על עסקי דלק ישראל

שינוי כאמור עשוי לצמצם את נפח האחסון הפנוי של דלק ישראל לשם מתן שירותי אחסון במחיר כי 

  .כדאי כלכלית לדלק ישראל

מספר מוגבל של מתקני , שני בתי זיקוק(ענף הדלק מוגבל במתקני התשתית  -תלות במתקני תשתית  )יג(

התקינה של בתי הזיקוק  ולפיכך הפסקת פעילות במתקן תשתית עלולה לפגוע בפעילות) אחסנה וניפוק

פגעי טבע , תאונה, אירוע ביטחוני, הפסקת פעילות עלולה להיגרם כתוצאה משביתות. ושל חברות הדלק

פגיעה בצנרת להולכת דלקים למתקני האחסון והניפוק של דלק ישראל עשויה לפגוע , כמו כן. וכדומה

בשל פעילותה בתחום אחסון , ראללהערכת דלק יש. בפעילות דלק ישראל בתחום אחסון וניפוק דלקים

  .היא חשופה מעבר לחשיפה של יתר חברות הדלק שאינן בעלות מתקני תשתית כאמור, וניפוק דלקים

דלק ישראל מושפעת משינויים רגולטוריים במשק הדלק לרבות , כאמור לעיל -מעורבות רגולטורית  )יד(

רי רכישה מבתי זיקוק והגבלות והגבלות על מחי פיקוח על מחירי הבנזין ומחירי האחסון והניפוק

שינויים רגולטוריים במשק . רגולטוריות על התקשרויות בקשר לתחנות תדלוק בתחום תזקיקי הנפט

הדלק עשויים להשפיע על היקף ההשקעות הנדרשות מדלק ישראל בתחום פעילותה וכתוצאה מכך על 

  .ועל רווחיותה דלק ישראלתוצאותיה הכספיות של 

בשל קיומו (אוקטן הינו סכום קבוע  95מכיוון שמרווח השיווק המרבי בבנזין  - יווקשינוי במרווח הש  )טו(

ן ואינו מושפע משינויים "שאינו מושפע מתנודתיות במחירי הדלקים לפי שער בז, )של פיקוח ממשלתי

בנסיבות לפיהן מחירי הדלקים בשוק העולמי והמס החל עליהם ,  בערכי הבלו ובתעריפי התשתית

לפרטים . צר מצב בו אין בו פיצוי מובנה על סיכוני האשראי בעתות של גידול אשראי הלקוחותנו, עולים

לשינוי שיטת . ניתוח מרווח השיווק ובכלל זה שינוי שיטת עדכונודוח של מינהל הדלק בענין בנוגע ל

יקף כאשר ה, דלק ישראלחישובו של מרווח השיווק ועדכונו עשויה להיות השפעה מהותית על תוצאות 

 .והיקפו יוחלט בסופו של דבר והשינוי שעלימ ההשפעה ייגזר

שרותי פריקה וטעינה , בין היתר, כוללים, שרותי התשתית בקשר למוצרי נפט בישראל - תעריפי תשתית  )טז(

בצו הפיקוח על מחירי . ב"שירות אחסון מוצרי נפט וכיוצ, שירותי הזרמה של מוצרי נפט, בנמל דלק

בא להבטיח ") הצו: "ק זה"להלן בס( 1995- ו"תשנ, )פי תשתית במשק הדלקתערי(מצרכים ושירותים 

וועדה לבחינת תעריפי לפרטים אודות טיוטת דוח ה. גביית מחיר מרבי בגין שירותי התשתית השונים

לקבלת המלצות הועדה עשויה להיות השפעה  .לעיל 3.ב1.8.19ראה סעיף  התשתיות במשק האנרגיה

  .ככל שיאומצו ,ההמלצות שיאומצומ כאשר היקף ההשפעה ייגזר ,שראלדלק ימהותית על תוצאות 

וכן דרישות המשרד להגנת הסביבה בקשר עם , תקנות וצווים שונים, הוראות חוק -איכות סביבה  )יז(

תחנות התדלוק מתקנים ומפעלים שעניינם שמירה על איכות הסביבה מאלצות את דלק ישראל 
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ם האחרונות היו החמרות של ממש בדרישות המשרד להגנת בשני. להקצות משאבים כספיים בנושא זה

דבר שיכול ויאלץ את דלק ישראל להקצות משאבים , הסביבה ודרישות אלו עלולות להתרחב ולהתרבות

דלק ישראל מתכוונת להמשיך ולפעול . לעיל 1.8.18לרבות כאמור בסעיף  כספיים נוספים לנושא זה

דלק ישראל תבצע את תוכנית איתור , כמו כן. גנת הסביבהליישום הוראות החוק ודרישות המשרד לה

 .לעיל )טו(1.8.18 בסעיף ושיקום הקרקעות כאמור 

אזרחיים ופליליים , דלק ישראל חשופה להליכים משפטיים - חשיפה להליכים עקב זיהומים סביבתיים  )יח(

שנגרמו בעבר ועלולים להיגרם בעתיד כתוצאה מפעילותה ובמסגרת זו עקב זיהומים סביבתיים נטענים 

קיים סיכון של הגשת כתבי אישום נגד דלק . נערכות מעת לעת בדיקות וחקירות של רשויות האכיפה

היה ויתגלו זיהומי קרקע ומים בתחנות נוספות מעבר למפורט בסעיף , ישראל ונושאי משרה בה

שיקום סביבת תחנה בה נגרם זיהום למי תהום עלול לגרום להוצאות , כמפורט לעיל. לעיל )ב(1.8.18 

 .מהותיות שאינן ניתנות להערכה

בין , פוליסת הביטוח לאחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי דלק ישראל מכסה - אי כיסוי ביטוחי  )יט(

גופנית או נזק לרכוש העלול להיגרם כתוצאה מזיהום סביבתי  את חבות דלק ישראל בשל פגיעה, היתר

עם זאת גבול אחריות כלפי . מליון דולר למקרה ולתקופת ביטוח 50תאונתי וזאת עד לגבול אחריות של 

לדלק ישראל אין פוליסת ביטוח בשל . ב"אלפי דולר ארה 3,750כתוצאה מאחריות מקצועית הינו ' צד ג

כדוגמת הזיהומים , ת עליה עקב זיהום סביבתי מתמשך שאינו תאונתיחבות העלולה להיות מוטל

  .לעיל 1.8.18המפורטים בסעיף 

בעלי פוטנציאל , מאחר ודלק ישראל עוסקת בחומרים מסוכנים ורעילים -חומרים מסוכנים ורעילים  )כ(

זקים לרבות נ, היא חשופה לנזקים שעלולים להיגרם בשל מוצרים אלו, הידלקות או הרעלה, התפוצצות

תביעות בגין . נזקים כתוצאה מהתלקחות חומרים דליקים וכדומה, נזקים סביבתיים, בריאותיים

דלק ישראל רוכשת . נזקים אלו עלולות להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות ולפגוע במוניטין שלה

יסוק פוליסות ביטוח מקובלות הנהוגות בישראל על מנת לבטח את נכסיה ואת חבויותיה הנובעות מהע

או גבולות האחריות בפוליסות מכסים את כל הסיכונים /אין כל ודאות שהכיסויים ו. בחומרים כאמור

ואף לא קיימת ודאות שניתן יהיה להמשיך את הפוליסות בעתיד , הכרוכים בפעילות דלק ישראל

  .בתנאים מסחריים סבירים או בכלל

רגישות מיוחדת בשל היותם חומרים  דלק ישראל משווקת תזקיקי נפט שונים בעלי -  חבות מוצר  )כא(

חוקים ותקנות רבים מסדירים את זכויותיהם של ניזוק או קבוצת . מסוכנים ובשל אופי שימושם

במידה ויגרם . משווק או נמכר על ידי ספק, מאוחסן, ניזוקים שנגרם להם נזק כתוצאה ממוצר המיוצר

היא עלולה להיתבע על , וקה דלק ישראלנזק כלשהו לצרכן או לקבוצת צרכנים כתוצאה ממוצרים ששיו

לרבות בדרך של תביעות ייצוגיות ועלולה להיות לכך השפעה לרעה על עסקיה , ידי אותם צרכנים

  . ותוצאותיה העסקיות

 ככל .המדינה פרסמה בקשה להגשת הצעות לקבלת זיכיון לחלוקת גז טבעי באזור דרום הארץ -  גז טבעי  )כב(

בשלב הקמה עד לרבעון  נמצא שם(הנגב  למרחב בקשר פורסמו רכאמו בקשות, דלק ישראלהידוע ל

 חיבורים יוקמו בנגבהאזורים  בשארכאשר , חיבור צרכנים ראשונים ברמת חובב 2011שלישי לשנת 
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 יםחודש 18- מדובר על כ. ז לחיבור צרכנים יפורסם בקרוב"לו(מרחב מרכז , )חודשים 24 עד 18-כ תוך

 להתפרסם עתידים( צפון מרחב, )יתרת האזורים במרכז עבור שיםחוד 30 עד 24-וכבאזור רחובות 

 –המדובר הוא על המרחב של אשדוד (ומרחב דרום ) השנה הקרובה במהלךמכרזים קונקרטיים 

עד  24-צפויים להתבצע חיבורים תוך כ, שם נבחר זכיין וככל שלא תיפסל בחירתו, קרית גת –אשקלון 

מ אותם משווקת "מזוט וגפ, רה והינו מוצר תחליפי לסולר הסקההגז הטבעי משמש לבעי  ).חודשים 30

שיווק הגז הטבעי מגדיל את קשת המוצרים התחליפיים למוצרי דלק ישראל ובשל כך . דלק ישראל

  . דלק ישראלשיווקו עלול להקטין את היקף המכירות של 

מנועים , גז טבעי מעבר לשימוש במקורות אנרגיה חלופית כגון -פיתוח מקורות אנרגיה חליפיים  )כג(

ב עלולה להשפיע על כמויות מוצרי הנפט שדלק ישראל תמכור ולחייב אותה בהשקעות "חשמליים וכיוצ

ניכרות בהתאמת תחנותיה לדרישות חדשות של הלקוחות ועלולה אף ליצור תחרות מעבר לתחנות 

בשנים הקרובות  דלק ישראל מעריכה כי תהליך זה לא ישפיע באופן משמעותי על תוצאותיה. התדלוק

  .למעט בנושא הגז הטבעי כאמור לעיל

המעבר לתדלוק באמצעות גז אוטומטיבי אשר יחליף תדלוק רכבים באמצעות  – גז אוטומטיבי לרכבים  )כד(

בהיקפים ) נקודות תדלוק(י הקמת נקודות מילוי גז "בנזין יחייב את דלק ישראל להיערך מבעוד מועד ע

יודגש שקיימת אי בהירות . לוק בגז המשולבת בתחנת תדלוקשל מאות אלפי שקלים לכל נקודת תד

בין היתר בשל חוסר הוודאות לגבי כוונת הממשלה למיסוי , לגבי מידת המעבר לתדלוק בגז אוטומטיבי

  .והשוואת המיסוי לרמת המיסוי הקיימת על הבנזין) בלו(הגז 

לחברות הפועלות בתחומי פעילות תזקיקי הנפט , לעיל )ב(1.8.13 כמפורט בסעיף  -תלות בבתי הזיקוק  )כה(

שהינם הספקים המרכזיים ועיקריים של תזקיקי הנפט השונים , תלות כמעט מוחלטת בבתי הזיקוק

ידי דלק ישראל בסוף - לאור רכישת מתקני האחסון והניפוק של פי גלילות על.אותם רוכשות חברות אלו

 .תלות דלק ישראל בבתי הזיקוק פחתה במעט ,2007יולי 

לשווק , בעקבות מכירתה, מתן האפשרות לבית זיקוק חיפה -כניסת בית זיקוק חיפה לשיווק דלקים  )כו(

  .דלקים ישירות לצרכנים וכן להקים או לרכוש תחנות תדלוק

האטה כלכלית במשק מביאה לירידה במוסר התשלומים לרבות  -האטה כלכלית בשוק המקומי  )כז(

הענף מאופיין במתן אשראים גדולים . מים אוביקטיביים של פגיעה בכושר ההחזר של הלקוחותמטע

ולפיכך האטה כלכלית חושפת את החברות , חלקם ללא בטחונות או בבטחונות חלקיים, ללקוחות

האטה כלכלית בשוק העולמי ובשוק , בנוסף. כי האשראים כאמור לא יפרעו במלואם, הפועלות בענף

ועקב כך לגרום לירידה במכירות , לולה להביא לירידה בצריכה הפרטית ובפעילות העסקיתהישראלי ע

  . הכנסותיה ורווחיותה, מוצרי דלק ישראל

לרבות , בשנים האחרונות חל גידול מתמשך בשימוש ברשת הרכבות –מעבר לשימוש בתחבורה ציבורית  )כח(

. את השימוש בכלי רכב פרטיים דבר שמקטין, שאמורה להיות מרושתת בערים הגדלות" קלה"רכבת 

דבר העשוי להשפיע על התוצאות , כמויות בנזין וסולר הנמכרים ללקוחות תקטן, ככל שמגמה זו תתרחב

  .הכספיות של דלק ישראל
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פסק דין בית הדין להגבלים עסקיים לגבי הסכמי אספקה בלעדיים בתחנות בהן לחברות הדלק אין   )כט(

ניתן להתקשר בהסכמי  25.3.01ת הדין להגבלים עסקיים מיום על פי פסק דינו של בי - זכויות קנין

שנים שתחנה חדשה שחברת דלק  6 -שנים בתחנה קיימת ו 3אספקה בלעדיים לתקופה מירבית של 

דבר זה מגביר את התחרות . בנתה או השקיעה כספים בבנייתה בהן אין לחברת הדלק זכויות קניין

  . התקשרויות כאלה 44לדלק ישראל . ק ישראלדלועלול לגרום לשינויים בפריסת תחנות 

מוצרי המזון הנמכרים ברשת חנויות הנוחות מנטה כפופים להוראות חקיקה  - רגולציה בתחום המזון  )ל(

צפויה דלק ישראל לשאת באחריות בגין נזקים , במקרה של אי קיום הוראות חוקים אלו. רבות ומגוונות

 .וראות חוק של רשויות מוסמכותמאכילת מזון מקולקל ומאי עמידה בתקנים ובה

הועלתה הצעה להתקנת תקנות התקני תדלוק  2007בשנת – קבלת הצעת תקנות התקני תדלוק אוטומטי  )לא(

אין באפשרות דלק ישראל להעריך האם הצעת התקנות . לעיל 9.א1.8.19 כמפורט בסעיף, אוטומטיים

, )קידום תחרות(חוק משק הדלק ל) ב(7פורסם תיקון לסעיף  21.07.10ביום  .ומתי, תתקבל אם לאו

, בין היתר, פי התיקון לחוק משק הדלק שונתה-על"). תיקון לחוק משק הדלק": להלן( 1994ד "התשנ

כך שלפי נוסחה החדש התקן תדלוק אוטומטי כללי הינו " התקן תדלוק אוטומטי כללי"ההגדרה של 

. חברת הדלק שהתקינה אותו התקן שבאמצעותו ניתן לרכוש דלק מכל חברת דלק ללא תלות בזהות

כמו כן התיקון לחוק משק הדלק קובע כי תקנות מכוח התיקון יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת 

תוך שלושה חודשים מיום תחילתו של החוק והשר באישור הוועדה רשאי להאריך את התקופה 

את התקופה הקבועה  האריכה ועדת הכלכלה של הכנסת 10.11.2010ביום . בשלושה חודשים נוספים

לפיה הוטל על שר התשתיות  2010 -ע"התש, )4' תיקון מס) (קידום התחרות(לחוק משק הדלק  2בסעיף 

דיון . 10.12.2010הלאומיות להתקין תקנות בענין התקני תדלוק כלליים וזאת בחודש נוסף ועד ליום 

יוער כי . וטרם נסתיים 14.02.2011החל ביום , בוועדת הכלכלה של הכנסת, בטיוטת תקנות חדשה

התקנות תקבענה כי על מנת לרכוש דלקים באמצעות ההתקן על , בהתאם לתיקון לחוק משק הדלק

להערכת   .הלקוח להתקשר תחילה בחוזה עם חברת דלק ממנה ירצה לרכוש דלקים באמצעות הדלקן

עשוי , שתתקבלאם וככל , אישור הצעת תקנות התקני תדלוק אוטומטי בנוסחה דהיום, דלק ישראל

לצורך הסבת מתקני , )שאת גובהה לא ניתן לקבוע כיום(לגרום לדלק ישראל הוצאה כספית מהותית 

הפיכת מתקני התדלוק לאוניברסליים , כמו כן. הקיימים כיום להתקני תדלוק אוניברסליים" דלקן"ה

ויה לגרום לירידה ועל כן היא עש, תגדיל את מספר התחנות בהן יוכלו הלקוחות לרכוש מוצרי דלקים

 .דלק ישראלבכמות הלקוחות שירכשו מוצרי דלקים באמצעות מערך התדלוק האוטומטי של 

פורסמו תקנות מס הכנסה  31.12.2007ביום – העלאת שווי שימוש ברכב צמוד וירידה בכמות הרכבים  )לב(

הדרגה על פני לפיהן יעלה שווי השימוש ברכב צמוד ב, 2007 –ח "התשס, )תיקון) (שווי השימוש ברכב(

בוצעה  , במקביל לאישור התקנות האמורות. 1.1.2011ועד ליום  1.1.2008ארבע שנים החל מיום 

שמטרתה לקזז באופן חלקי את המס הנוסף שישולם על ידי , הפחתה של שיעורי המס משכבות הביניים

יטת החישוב שהשתנתה , 2010החל מינואר  "ירוק ימיסו"ה תרפורמבהתאם ל .המשתמשים ברכב צמוד

, על פי השיטה הלינארית. של זקיפת שווי שימוש ברכב צמוד משיטת קבוצות המחיר לשיטה הלינארית

בנוגע  הלכה למעשה שיטת קבוצות המחיר הובכך בוטל, שווי השימוש יהא שיעור קבוע ממחיר הרכב
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עשויים , םהתקנות האמורות כמו גם העלייה במספר המפוטרי .1.1.2010לכלי רכב שנרשמו מיום 

דבר העלול לגרום לירידה , להשפיע בטווח הארוך על מספר הרכבים הצמודים שברשות העובדים

 .בתצרוכת הדלקים

, מספר מצוצמם של חברות בתחום אחסון התזקיקים, בנוסף לדלק ישראל, במשק הדלק פועלות  )לג(

או הרחבת כושר /  הגדלת כושר אחסון התזקיקים על ידן ו. ן"פז ותש, א"שהעיקריות בהן הינן קצא

ניפק הדלקים על ידן יהוו איום ממשי על יתרון דלק ישראל באמצעת החזקת מתקני האחסון והניפוק 

 .של דלק ישראל

הפעלת תחנות התדלוק של  -כשלון בהשגת אישורים ורישיונות הנדרשים לצורך הפעלת תחנות התדלוק  )לד(

לגבי חלק מהתחנות לא קיימים בידי  .דלק ישראל מצריכה השגת אישורים ורישונות מגורמים רבים

במידה ודלק . דלק ישראל מלוא הרשיונות והאישורים הנדרשים או שלעיתים פג תוקפם ויש לחדשם

ישראל לא תצליח להשיג את האישורים והרישיונות האמורים עלולה להיות כך השפעה לרעה על 

  .תוצאות פעולותיה

ראי שנותנת דלק ישראל ללקוחות אינו מובטח הרוב המוחלט של האש -)אובליגו(סיכון אשראי   )לה(

נכון ליום . בביטחונות או בערבויות כלשהם ועל כן דלק ישראל נתונה בסיכון ביחס לאותו אשראי

מיליוני  1,444 -כו₪ מיליוני  1,515 - כלדלק ישראל חובות לקוחות בסך של  31.12.2009 -ו 331.12.2010

ל אינם מובטחים בבטחונות או "מהחובות הנ 95% - לה מלמע 31.12.2010נכון ליום . בהתאמה, ₪ 

₪ מליון  10לקוחות אשר להם חוב בסך של בין  9לדלק ישראל , 31.12.2010נכון ליום . ערבויות כלשהם

לקוחות אשר להם חוב  4לדלק ישראל , כמו כן, ₪מיליוני  132 -א ובסך כולל של כ"כ₪ מליון  25ובין 

לקוחות אשר להם חוב שני וכן , ₪מיליוני  133ובסך כולל של , ₪מליון  50ועד ₪ מליון  25בסך של בין 

  . ₪מיליוני  158 -ובסך כולל של כ₪ מיליון  95 - ל₪ מיליון  50בסך של בין 

דלק ישראל העניקה ללקוחות אשר הינם מפעילי תחנות מטעם  – אי פרעון הלוואות שניתנו ללקוחות  )לו(

. לעיל )א(1.8.5 לוואות במהלך העסקים הרגיל כמפורט בסעיף ומפעילי תחנות עצמאיים ה דלק ישראל

המסתכמות נכון ליום (לדלק ישראל בטחונות בגין עיקר הלוואות היזמות וההלוואות המסחריות 

לדלק ישראל ולעומת זאת לחלק מההלוואות בגין פריסות חוב אין , )₪מליון  96 -בכ31.12.2010

דלק ישראל חשופה לסיכון , לפיכך). ₪מליון  68 -בכ 31.12.2010המסתכמות נכון ליום (בטחונות 

 . אשראי בגין אי פרעון ההלוואות אשר הינן ללא בטוחות

ההסכם  -אי חידוש ההסכם של יונקס עם נמלי חיפה ואשדוד בקשר עם שיווק מוצרי דלקים לכלי שיט  )לז(

פי ההסכם רשאית רשות הנמלים והרכבות לפרסם - על. 1.6.2013קף עד ליום בתוהינו אשדוד  עם נמל 

 60ובמקרה בו לא תזכה יונקס במכרז תידרש יונקס בהתראה של , מכרז חדש לאספקת שרותי תדלוק

 יונקס חברת  .נמל חיפה פרסם מכרז לאספקת שירותי תדלוק בנמל חיפה .יום מראש לפנות את הנמל

תוקף ההרשאה , נכון למועד הדוח. נתבשרה על זכייתה 24.3.2011וביום  ז זההגישה הצעה במסגרת מכר

כאשר ההרשאה כוללת אפשרות , 31.5.2014בנמל חיפה למתן שירותי תדלוק לכלי שיט הינו עד ליום 

בנמל אשדוד פועלת יונקס על פי כתב .31.5.2016להארכת תוקפו לשנתיים נוספות ובסך הכול עד ליום 

 ,במידה ולא תוארך תקופת החכירה . 1.6.2013שתוקפו עד ליום , תי תדלוק לכלי שיטרשות למתן שרו
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מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד אשר עשוי . עשויה להיות לכך השפעה שלילית מהותית על עסקיה

 .בשל התרחשות הארועים בניגוד לציפיות דלק ישראל, בין היתר, שלא להתממש

אשר חלקן שכורות על ידי , בשל מבנה הבעלות על תחנות התדלוק -קמבנה הבעלות על תחנות התדלו  )לח(

קיים סיכון של מעבר תחנות אלה , לאספקת דלקים חוזיםדלק ישראל ואשר עם חלקן לדלק ישראל רק 

בתחנות , בנוסף. חוזי האספקה/ לשווק מוצרים של דלק ישראל אחרת לאחר תום תקופת השכירות 

/ בהפעלתה חשופה דלק ישראל ללחצים גדולים יותר של המפעילים  שאינן בבעלות דלק ישראל ואינן

  . ולכן שיעורי הרווחיות בתחנות אלה נשחקים, הבעלים

, בתחום השיווק הישיר ההתקשרויות הן קצרות מועד -התקשרויות קצרות מועד בתחום השיווק הישיר  )לט(

  . צרה מאודועל כן קיים סיכון של עזיבת לקוחות ומעברם לחברות מתחרות בהתראה ק

בסכומים מהותיים העלולים  כנגד דלק ישראל תביעות מהותיות לרבות תביעות ייצוגיות –תביעות   )מ(

אשר לגבי חלק מהן לא ניתן להעריך בשלב זה את ₪ עד מיליארדי ₪ להגיע לכדי מאות מליוני 

 .ת אלהדלק ישראל חשופה להשלכות הנובעות מתביעו). הכספיים לדוחות 32באור ראו ( תוצאותיהן

והחברות  דלק ישראללדלק ישראל מוניטין רב שנים ומותגים המבדילים את  - תלות במיתוג ומוניטין  )מא(

פגיעה במוניטין או במותגי דלק ישראל באמצעות פרסומים . הבנות והקשורות שלה ממתחרותיהן

ינם שונים או באמצעים אחרים עלולה להשפיע לרעה על תוצאות דלק ישראל אף אם פרסומים אלו א

  .נכונים

 לדלק ישראל תחנות תדלוק ציבוריות ותיקות שהוקמו לפני שנת -איכות הסביבה בתחנות ותיקות  )מב(

פי סטנדרטים שהיו מקובלים -תחנות אלו נבנו על. מסך תחנות התדלוק שלה 55% - המהוות כ, 1997

 .מצנרת פי הידע היום אינם מבטיחים שלא היתה ושלא תהיה בהן דליפה ממיכל או-בעבר ואשר על

 השתייכות דלק ישראל לקבוצה -השתייכות דלק ישראל לקבוצה ולבעל השליטה מר יצחק תשובה   )מג(

עקב , בין היתר, ולבעל השליטה מר יצחק תשובה משליכה על יכולת גיוס האשראי של דלק ישראל

אשר כתוצאה ממנה מקורות האשראי הבנקאי של דלק ישראל עלולים להיות " לווה בודד"מגבלת 

י משרד "והגבלות רגולטוריות אחרות המוטלות על המערכת הבנקאית ועל גופים מוסדיים ע, בליםמוג

 .האוצר ובנק ישראל

על  דלק ישראלהודיעה רשות ניירות ערך ל 2010במהלך חודש פברואר  –קושי אפשרי בהשגת מימון  1.9

 ל "ת של ראיון עם מנכעקב פרסומים בעיתונו, דלק ישראלידי -השעיית תהליך הנפקה של אגרות חוב על

כל עוד לא , החלטה זו. דלק ישראלשלא נמצא להם ביטוי בדיווחים קודמים מטעם , דלק ישראל

 . יש בה משום קושי בקשר עם גיוס אפשרי של מימון מהציבור, תשונה

  

ם סיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדי, סיכוני מקרו(להלן סיכום גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם 

  ): בינונית וקטנה, השפעה גדולה(על פי תנאי השפעתם על עסקי דלק ישראל , אשר דורגו, )לדלק ישראל

  

  דלק ישראל מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי 

  השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה
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  דלק ישראל מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי 

  השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה

שינוי בריבית במשק 
שינויים במדד  
 קשיים בקבלת

 מימון

מצב בטחוני ופוליטי  
 והשבתותשביתות 
 האטה כלכלית

 בארץ ובעולם
 שינויים בשערי

 חליפין 
 

 סיכוני מקרו 

 שינויים במחירי
הנפט ובמחירי 
 מוצרי הדלקים

  שינוי בדרישות לגבי
אחזקת מלאי 

 אזרחי
מעורבות רגולטורית 
שינוי במרווח שיווק 
תעריפי תשתית  
איכות הסביבה  
תלות בבתי זיקוק 
ן לשיווק "כניסת בז

 דלקים
לכלית האטה כ

 בשוק המקומי
 רשות להגבלים

 עסקיים
 מעבר להתקני

 תדלוק אוטומטיים
 פיתוח מקורות

 אנרגיה חלופיים
 הגדלה מהותית של

כושר איחסון 
תזקיקים על ידי 

 מתחרים

סביבה תחרותית  
 הקמת תחנות

 תדלוק נוספות 
  
מיסוי דלקים  
 תלות במתקני

  תשתיות
 חשיפה להליכים

ע זיהומים "בק
 סביבתיים

ם רעילים חומרי
  ומסוכנים

גז טבעי 
 

אי כיסוי ביטוחי 
חבות מוצר 
 גז אוטומטיבי

 לרכבים
 רגולציה בתחום

  המזון
 העלאת שווי שימוש

 ברכב צמוד
 מעבר לשימוש

  בתחבורה ציבורית
 
 

 סיכונים ענפיים

 כשלון בהשגת
אישורים ורישיונות 

 לתחנות
 סיכוני אשראי

  )אובליגו(
 מבנה בעלות על

 תחנות תדלוק
ות משפטיותתביע  
 דלק השתייכות

לקבוצת ישראל 
ולבעל  דלק

השליטה מר יצחק 
 תשובה

 אי חידוש הסכמי
 יונקס עם נמלי הים

 איכות סביבה
 בתחנות ותיקות

 
 התקשרויות קצרות

מועד בתחום 
 השיווק הישיר

 תלות במיתוג
 ובמוניטין

  אי פרעון הלוואות
 שניתנו ללקוחות

סיכונים  
  מיוחדים לחברה

  

שפעה של גורמי הסיכון על עסקי הדלק בישראל הינה על סמך ההערכה בלבד וייתכן כי בפועל מידת הה

  .מידת ההשפעה תהיה שונה
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 דלקים באירופההתחום מוצרי  1.9

  כללי 1.9.1

: להלן(מ "דלק אירופה הולדינגס בע מוצרי הדלקים באירופה באמצעותפועלת בתחום החברה 

בבעלותן של דלק פטרוליום  המאוגדת בישראל בתיא חברה הדלק אירופה "). דלק אירופה"

  ).20%(ודלק ישראל  )80%(

דלקים בארצות בלגיה הולנד ולוקסמבורג  תחום מוצרי הדלקים באירופה מורכב מפעילות שיווק

  .ומפעילות שיווק דלקים בצרפת") בנלוקס: "להלן(

  :רכישת פעילות שיווק הדלקים בבנלוקס  )א(

של  זרה נכדה חברה, ")דלק בנלוקס: "להלן( .Delek Benelux B.Vרכשה  2007באוגוסט  8ביום 

את פעילות ) לוקסמבורגביחד עם חברה בת שלה שהתאגדה ב(שהתאגדה בהולנד  דלק אירופה

בארצות בנלוקס ") שברון: "להלן( Chevron Global Energy Incהשיווק של חברות בנות של 

פעילות : "להלן(תחנות תדלוק  845 - כ 31.12.2010שכללה ביום , )הולנד ולוקסמבורג, בלגיה(

ת בכל אשר מאוגדת תחת שלוש חברות נפרדו, פעילות השיווק בבנלוקס .")השיווק בבנלוקס

וכן  ,מתקני שטיפת רכב ,סניפי רשת מזון, כוללת גם חנויות נוחות ,אחת מהמדינות האמורות

  .להלן1.9.12 בסעיף  ורטפמכ החזקות בשני טרמינלים

. לאחר התאמות הון חוזר, מליון אירו 404 -תמורת רכישת הפעילות הסתכמה בסך של כ

וכן , ידי דלק בנלוקס וחברות הבת שלה-אשר גויס על, עות מימון בנקאי זרהרכישה מומנה באמצ

מימון מגורם  63% -כאשר החלוקה בין שני המרכיבים הינה כ, השקעה בהון של דלק בנלוקס

שלוש החברות . אשר הושקע בדלק בנלוקס במועד השלמת העסקה, הון עצמי 37% - בנקאי וכ

ידי שברון מתחום פעילות החברות עובר -אשר הוצאו על, שנרכשו כללו בעבר פעילויות אחרות

  .לרכישתן

  :רכישת פעילות שיווק הדלקים בצרפת  )ב(

את פעילות שיווק הדלקים  .Delek Europe B.V ,חברת הבתרכשה  2010באוקטובר  1ביום 

 405 - כ 31.12.2010נכון ליום , הכוללת, בצרפת") BP: "להלן( BP France SAוחנויות הנוחות של 

החזקות בשיעורים כן ו ,מתקני רחיצת מכוניות 237 -כו, חנויות נוחות 354 - כ ,חנות תדלוקת

המשמשים לאספקה ולאחסנה של דלקים לצורכי , בשלושה טרמינלים 100% -ל 21.5%בין ש

רכישת פעילות השיווק בצרפת כללה קבלת רישיון "). פעילות השיווק בצרפת: "להלן(הפעילות 

טווח בנושא -וכן הסכמים ארוכי, בצרפת ברשת תחנות התדלוק BPג לשימוש בלעדי במות

 Delek France Financeידי דלק אירופה באמצעות -פעילות השיווק נרכשה על. כרטיסי תדלוק

SNC )דלק הינה חברה בת בבעלות מלאה של שחברה המאוגדת בצרפת , ")דלק צרפת: "להלן

חברה בת בבעלות מלאה של דלק , .Delek France B.Vהמוחזקת בעקיפין באמצעות  אירופה

  .אירופה

הון חוזר ולפני לאחר התאמות (מיליון אירו  209 -הסתכמה בסך של כ פעילותהת תמורת רכיש

והלוואות בעלים של דלק פטרוליום ) 70%- כ(ומומנה באמצעות מימון בנקאי ) ת עסקהוהוצא

לפירוט נוסף בנוגע . דלק אירופהבכל אחת לפי חלקה היחסי באחזקותיה , )30%-כ( דלק ישראלו

רכישת הפעילות נעשתה . להלן 1.9.24 ראו סעיף , למימון רכישת פעילות השיווק בצרפת

   .באמצעות רכישת מניות בחברות המרכזות את הפעילות האמורה
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  :דלק אירופהשל העיקריות להלן תרשים מבנה ההחזקות 

  

  מידע כספי לגבי תחום מוצרי הדלק באירופה 1.9.2

  ):ח"שבמיליוני ( 2010 – 2009להלן נתונים אודות תחום הפעילות בשנים   )א(

 20101  2009 

הכנסות   הכנסות 
 מחיצוניים

13,130 10,681 

הכנסות 
חומי פעילות מת

 אחרים

-- 

 10,681 13,130סך הכל
סך העלויות 

 המיוחסות 
עלויות המהוות 

הכנסות של 
תחום פעילות 

 אחר

-- 

 10,591 12,947עלויות אחרות
 10,591 12,947  סך הכל

עלויות קבועות 
המיוחסות 

לתחום 
 הפעילות

566 585 

עלויות משתנות 
המיוחסות 

לתחום 
 הפעילות

12,381 10,006 

רווח מפעולות רגילות המיוחס לבעלים 
 של החברה האם

183 90  

החלק ברווח מפעולות רגילות המיוחס 
 לזכויות שאינן מקנות שליטה

-- 

סך הנכסים המיוחסים לתחום 
 הפעילות

5,529 4,154 

סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום 
 הפעילות

5,529 4,154 

  

                                                      
  .2010באוקטובר  1כולל תוצאות פעילות השיווק בצרפת החל מיום    1

 
 דלק אירופה הולדינגס בע"מ

Delek Europe BV 

דלק הולנד דלק צרפת 

Delek Benelux B.V 

 
בלגיהדלק 

   
דלק  

לוקסמבורג

 

100% 

   100%

100%  

100%  

 דלק לוקסמבורג הולדינגס
100% 100%

100%  

Delek France B.V

100%
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המשקפים בעיקר נתונים לפי ( 2010 – 2008בשנים בצרפת  השיווקלהלן נתונים אודות פעילות   )ב(

 : ))ליוני אירויבמ( התוספת החמישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים

  ):BPתוצאות הפעילות של (נתונים עד למועד הרכישה 

תשעת החודשים  
שהסתיימו ביום 

30.9.2010  

2009  2008 

 875  620  602הכנסות

 769 518 526עלות הכנסות
 106 102 13רווח גולמי
 16  13  602רווח תפעולי

2נכסים
223 243 

 139 121  2התחייבויות
  

  :במיליוני אירו צרפת דלק של הפעילות תוצאות - הרכישהמועד לאחר  נתונים

2010רבעון רביעי  

  218  הכנסות

  184 הכנסות עלות

  34גולמי רווח

  3תפעולי רווח

  20.4נקי רווח

נכסים
3

  357

התחייבויות
3

  291  

 דיבידנדים ומגבלות על חלוקתם 1.9.3

לפירוט אודות מגבלות בחלוקת דיבידנד . לא חילקה דיבידנדים בשנתיים האחרונות דלק אירופה

  .להלן 1.9.24 ראו סעיף , מכח הסכמי מימון בהם התקשרה דלק אירופה

 ושינויים החלים בו מבנה תחום הפעילות 1.9.4

פעילות הדלקים באירופה מורכבת מפעילות השיווק בבנלוקס ומפעילות השיווק , כאמור לעיל

    .בצרפת

  פעילות השיווק בבנלוקס  )א(

, תחנות בהולנד 567, תחנות תדלוק 845 בנלוקסב השיווקכוללת פעילות , 31.12.2010יום נכון ל

 - כ, חנויות נוחות 605 - ככוללת הפעילות , כמו כן. תחנות בלוקסמבורג 14 - תחנות בבלגיה ו 264

נוספו  2010במהלך שנת . מסעדות דרכים ומלון 7 - כ, מתקני שטיפת מכוניות 182 -כ, מאפיות 231

  בבלגיהרשת לאתרים חשובים בכבישים מהירים ושתי מסעדות דרכים  שלושה

  פעילות השיווק בצרפת  )ב(

תחנות התדלוק של . תחנות תדלוק 405 -כ ק בצרפתהשיווכוללת פעילות , 31.12.2010יום נכון ל

 - המוכרות כ, )תחנות 240-כ) (הכולל את פריס(דלק צרפת ממוקמות בעיקר באזור צפון צרפת 

                                                      
 4- חסות לרכישת דלק צרפת הסתכם ההפסד הנקי של דלק צרפת בכהמיו .Delek Europe B.V-בנטרול הוצאות המימון ב   2

 מיליון אירו הנובעת מירידה בשער החליפין של האירו מול השקל 4.6הוצאות המימון כוללות הפרשי שער בסך . מיליון אירו
  .2010-ו 2009, 2008נתוני הנכסים וההתחייבויות נכונים ליום האחרון של כל אחת מהשנים    3
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 140 -כ) (South PMR Corridor(ובדרום צרפת  ,ידי דלק צרפת- מהדלקים הנמכרים על 56%

תחנות  52 -כי כ, יןיצו. תידי דלק צרפ-מהדלקים הנמכרים על 27% -המוכרות כ, )תחנות

ק המצויות לאורך ודלתמתחנות ה 10% -המהוות כ) motorway(ממוקמות לצד כבישים מהירים 

בעלת נתח  ספקית הדלקים אדלק צרפת הי, למיטב ידיעת החברה .בצרפת הכבישים המהירים

ובעלת נתח ) greater Paris area(לרבות פריס (באזור צפון צרפת ) 20% -כ(השוק השני בגודלו 

  .באזור דרום צרפת) 11%-כ(השוק השלישי בגודלו 

לשטיפת מכוניות  מתקנים 237 -כ, חנויות נוחות 354 - כוללת פעילות השיווק בצרפת כ, בנוסף

המשמשים לאספקה ולאחסנה , בשלושה טרמינלים 100% - ל 21.5%בין והחזקות בשיעורים ש

  . ידי דלק צרפת-לקים הנמכרים עלמהד 40%של דלקים לצורכי הפעילות והאחראים על 

ראו סעיף , 31.12.2010השיווק של דלק אירופה בבנלוקס ובצרפת נכון ליום פירוט אודות מוצרי ל  )ג(

 .להלן 1.9.12 

   :מספר דרכיםמתבצעת ב באירופהפעילות השיווק   )ד(

 ןיד- המופעלות על, צרפתק או דלבנלוקס תחנות בבעלות או בחכירה ארוכת טווח של דלק  )1(

)Company-owned-Company-operated ,או בקיצור :COCO.(     

ידי צדדים - המופעלות על, צרפת בנלוקס או דלק תחנות בבעלות או בחכירה ארוכת טווח של דלק )2(

נקראו בעבר תחנות אלו ; CORO: או בקיצור, Company-owned, Retailer-operated(  שלישיים

  ).CODO: או בקיצור, Company-owned, Dealer-operated  :בדלק צרפת

ידי - המופעלות על, צרפתבנלוקס או דלק תחנות בבעלות או בחכירה ארוכת טווח של דלק  )3(

בעבר תחנות אלו נקראו ; COFO: או בקיצור, Company-owned, Franchise-operated( זכיינים

  .CORO+(4: או בקיצור, + Company-owned, Retailer-operated: בדלק בנלוקס

 בנלוקס או דלק צרפת  ודלק, ידם-המופעלות על, תחנות בבעלות או בחכירה של צדדים שלישיים )4(

; RORO: או בקיצור Retailer-Owned, Retailer-Operated(ת להם דלקים באופן בלעדי ומספק

 ).DODO: קיצוראו ב Dealer -Owned, Dealer -Operated : בדלק צרפתנקראו בעבר תחנות אלו 

באופן עצמאי בשיווק  תהפועל ,החבר  – ףמשות םבמיז 40%ל ש ההחזק: בארצות בנלוקס בלבד )5(

 ). Equity Distributors(של דלקים ) קמעונאי ומסחרי(

תחנות  16 -אספקת דלקים של דלק בנלוקס ל –משווקים מורשים : בארצות בנלוקס בלבד )6(

המוכרות באופן עצמאי דלקים לעסקים תחנות בהולנד  29 -ול (Authorized Distributors)בבלגיה 

  .ולתחנות שירות, ללקוחות בבתי מגורים, בינוניים-קטנים

 תקינה ואילוצים מיוחדים, חקיקה, מגבלות 1.9.5

בין , חלות מגבלות ודרישות רגולטוריות שונות הכוללותודלק צרפת על פעילות דלק בנלוקס 

, תקנות בקשר למכירה של מוצרי אלכוהול וטבקו, חוקי עבודה, דרישות איכות סביבה, היתר

 לפרטים נוספים ראו סעיפים. דרכי גישה ציבוריות וחוקים נוספים, תנאי עבודה, שכר מינימום

 .להלן 1.9.27  -ו 1.9.26 

                                                      
בשיווק ובסחר של מוצרי הדלקים וחנויות הנוחות , ת התחנות בצורה זו דלק אירופה מספקת תמיכה מלאה באספקהבהפעל   4

  . באופן שמאפשר לסוחרים להתמקד בתפעול התחנות ובשיפור השירות ללקוחות והמחזור
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 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  1.9.6

 ות בנלוקס וצרפתכלכל  )א(

מיקומה הגיאוגרפי לחוף הים הצפוני . הינה אחת הכלכלות המפותחות ביותר באירופה – בלגיה

נמל . ג מגיע מסחר חוץ"מהתמ 70%כאשר , מאפשר לה להישען בעיקר על מסחר בינלאומי

 .אנטוורפן הינו השני בגודלו באירופה והוא מהווה יעד חשוב בכל הקשור לסחר הדלקים העולמי

ג "בעולם בדירוג התמ 1-מיליון תושבים והיא ממוקמת במקום ה 10.5-אוכלוסיית בלגיה מונה כ

חזרה כלכלת בלגיה לצמוח לאחר המשבר הפיננסי העולמי ועל פי תחזיות  2010בשנת . לנפש

  .2011-הבנק המרכזי האירופי היא צפויה להמשיך ולצמוח בשיעור דומה גם ב

נמל רוטרדם הינו הגדול ביותר באירופה . החזקות באירופה נחשבת לאחת הכלכלות – הולנד

ויחד עם נמל אמסטרדם ונמל אנטוורפן הם מהווים את שער הכניסה האירופאי לסחר הדלקים 

מיליון תושבים  17-אוכלוסיית הולנד מונה כ). ARA-Amsterdam, Rotterdam, Antwerp(עולמי 

שיעור האבטלה בהולנד הוא מהנמוכים . לנפש ג"בעולם בדירוג התמ 18-והיא ממוקמת במקום ה

על פי תחזיות הבנק המרכזי האירופי . 2%- צמחה כלכלת הולנד בכ 2010ובשנת ) 5.5%-כ(בעולם 

  .2011-צפויה כלכלת הולנד להמשיך ולצמוח בשיעור דומה גם ב

יחד . מיליון תושבים 0.5-הינה אחת המדינות הקטנות בעולם ואוכלוסייתה מונה כ – לוקסמבורג

נחשבת כלכלת לוקסמבורג הקטנה לאחת הטובות בעולם והיא מדורגת שלישית בעולם , עם זאת

מיסוי הדלקים בלוקסמבורג הינו נמוך ביחס למדינות אחרות באירופה . ג לנפש"בדירוג התמ

כאשר תושבי מדינות האזור כמו גם , "תדלוק תיירותי"ולכן היא מהווה יעד לתופעה הנקראת 

החוצות את אירופה עוברים בלוקסמבורג בדרכם ליעדם על מנת לתדלק במחיר  ציי משאיות

ועל פי תחזית הבנק המרכזי האירופי היא  2.5%- צמחה כלכלת לוקסמבורג בכ 2010בשנת . מוזל

  .2011-צפויה להמשיך ולצמוח בשיעור דומה ב

  .רמת המינוע לנפש במדינות בנלוקס נחשבת כגבוהה

מהתוצר הלאומי הגולמי  14% -יה בגודלה באירופה המהווה כהינה הכלכלה השנ – צרפת

על אף . מאוכלוסיית האיחוד האירופי 13% - ובעלת אוכלוסייה המהווה כ, באיחוד האירופי

וצפויה אף , המשבר הכלכלי שפקד את מדינות האיחוד האירופי נשארה צרפת כלכלה חזקה

הממוקמת במיקום , בים באירופהצרפת הינה יעד תיירותי מהחשו. לצמוח בשנים הקרובות

ממערכות הכבישים באירופה ורשת  19% - מצויים בצרפת כ, כמו כן. גיאוגרפי מרכזי באירופה

  . מ"ק 11,000 -כבישים מהירים באורך של כ

 50.6 - בכ 2009 -ו 2010הצריכה השנתית בצרפת של דלקים מסוג בנזין וסולר הסתכמה בשנים 

  .בהתאמה, 5יליארדי ליטריםמ 50.5 -מיליארדי ליטרים ובכ

 בבנלוקס שוק תחנות התדלוק  )ב(

בכל אחת מהמדינות . שוק תחנות התדלוק וחנויות הנוחות בבנלוקס הנו ריכוזי ויציב יחסית )1(

. אשר דלק בנלוקס נמנית עליהם, שחקנים מרכזיים 6-5 -יש כ) בלגיה ולוקסמבורג, הולנד(

 3% - בכ 2009דינות בנלוקס ירדה בשנת צריכת הדלקים במ, למיטב ידיעת הנהלת דלק בנלוקס

 18.8 -ועלתה מכ, וזאת לאחר שהיתה במגמת עלייה קלה בשנים האחרונות 2008לעומת 

ירידה זו נובעת בעיקרה מהמשבר . 2008מיליארד ליטר בשנת  20 -לכ 2004מיליארד ליטר בשנת 

                                                      
המפורסמים מדי , יריםוחברות ההפעלה של הכבישים המה) פטרוליום פדריישן( UIFAהמידע האמור לקוח מנתונים של    5

 .חודש
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תי מאוד בצריכת הכלכלי בעולם הפוגע בעיקר בתחום התובלה היבשתית המהווה מרכיב משמעו

 -ו 59% -כ(נחלקו מכירות הדלקים בשוק לדיזל  2008 - ו 2007בשנים . הדלקים במדינות בנלוקס

הביקוש לדיזל נמצא בשנים האחרונות ). בהתאמה, %40- ו %41 -כ(ולבנזין ) בהתאמה, 60%

ל כיוון שמספר הרכבים המבוססים ע, במגמת עלייה בעוד שהביקוש לבנזין נמצא במגמת ירידה

 בשנת. מהסיבות המוזכרות למעלה 2009מגמה זו נבלמה בשנת . מנועי בנזין נמצא במגמת ירידה

, צריכת הדלקים תלויה בגורמים כגון שיעורי הצמיחה. לדיזל בביקוש התייצבות חלה 2010

 .היקף הגידול במספר הרכבים במדינות בנלוקס והיקף השימוש בהם, מדיניות מיסוי הדלקים

 2008חלה ברבעון הרביעי של שנת  ר הגלובלי והשלכותיו על תנועת סחורותהמשבמכתוצאה 

 נבלמה 2010ובשנת  2009מגמת האטה זו נמשכה בשנת . האטה משמעותית בביקוש לדלקים

יכולת להעריך את משך ההאטה אין לדלק בנלוקס  .וחלה התייצבות בצריכת הדלקים אטההה

שפיע לרעה על תוצאות פעילותה ולהתרחב ולהשפיע אך היא עשויה להמשיך ולה, או את היקפה/ו

  .גם על מכירות חנויות הנוחות

נותרה יציבה יחסית בשנים האחרונות בשל מבנה השוק  בנלוקסהרווחיות הגולמית לליטר דלק ב )2(

  .והסביבה התחרותית

שוק , ונילסן Wood Mckenzieלמיטב ידיעת החברה ובהסתמך על נתוני חברות מחקר כגון  )3(

 ,בין היתר ,5% -  4% - הנוחות במדינות בנלוקס גדל בשנים האחרונות בשיעור שנתי של כחנויות 

ובשל , לאור הקלות שניתנו בסוף שנות התשעים ביחס לשעות הפתיחה המותרות של החנויות

, 2010במהלך שנת , עם זאת .משטר רגולטורי ליברלי בנוגע למגוון המוצרים הניתנים למכירה

  .שוק האמורלי העולמי חלה מגמת האטה בכתוצאה מהמשבר הכלכ

 צרפתב שוק תחנות התדלוק  )ג(

בצרפת קיימים מתחרים רבים . תחנות התדלוק וחנויות הנוחות בצרפת הנו תחרותי מאודשוק 

המחזיקות בנתח שוק של ) ההיפרמרקטים(אשר העיקריים שבהם הינם הרשתות הקמעונאיות 

משוק הדלקים  40% -המחזיקות בכ, BP וחמש חברות הדלקים הבינלאומיות כולל 50% -כ

במתחמי ההיפרמרקטים קיימות תחנות תדלוק  .והיתרה בידי חברות קטנות יותר בצרפת

לאחר יציבות בצריכת , ידיעת דלק צרפת למיטב .בבעלותם ובהפעלתם והם שחקן מהותי בשוק

במהלך  2.7% -חלה ירידה בצריכת הדלקים של כ, 2000-2007הדלקים בשוק בצרפת בין השנים 

אשר , 2008מעליה במחירי הדלקים החל מאמצע שנת בעיקרה  ירידה זו נובעת. 2008שנת 

שפגע בעיקר בתחום התובלה  ,מהמשבר הכלכלי בעולםוהצרכנים השפיעה על התנהגות 

עד למועד זה לא  2009משנת . היבשתית המהווה מרכיב משמעותי מאוד בצריכת הדלקים בצרפת

במהלך השנים האחרונות חל , יחד עם זאת. הדלקים השנתית בצרפתריכת חל שינוי מהותי בצ

חלה עליה ממוצעת  2001-2008בשנים (גידול מתמיד בצריכת סולר לעומת ירידה בצריכת בנזין 

וזאת לאור , )בהיקף רכישות הבנזין 5.5%בהיקף רכישות הסולר לעומת ירידה של  2.5%של 

כגון (יות המונעות בדיזל על פני מכוניות המונעות בבנזין הטבות לקידום מכונ, מחסור בתחליפים

נחלקו מכירות  2010 -ו 2009, 2008בשנים . ורגולציה) CO2תכנית תמריצים להפחתת זיהום 

 -וכ 23% - כ, 24% -כ(ולבנזין ) בהתאמה, 78.5% - וכ 77% - כ, 76% -כ(הדלקים בשוק לדיזל 

  ). בהתאמה, 21.5%

 3% -נויות הנוחות בצרפת גדל בשנים האחרונות בשיעור שנתי של כשוק ח, למיטב ידיעת החברה

  .לאור העלייה ברמת החיים והרחבת היצע המוצרים, בין היתר, 4% -
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 :מחירי הדלקים וצריכתם והשפעתם על מרווח השיווק של דלק אירופה  )ד(

ת הנתונים לתנודו, מושפעים מהותית ממחירי הנפט הגולמיובצרפת מחירי הדלקים בבנלוקס 

גידול , צריכת הדלקים תלויה בגורמים כגון שיעורי הצמיחה .משמעותיות בשווקי העולם

 .היקף הגידול במספר הרכבים והיקף השימוש בהם, מדיניות מיסוי הדלקים, באוכלוסיה

חלה עליה הדרגתית  2004והחל משנת , היו מרווחי השיווק תנודתיים 2004עד  2000בין השנים 

 -רמת התחרות בשוק ) 1: (רמים המשפיעים על מרווח השיווק הינם כדלקמןהגו. במרווח השיווק

במדינות מערב אירופאיות בהן רמת התחרות בשוק הדלקים גבוהה חלה ירידה במרווח השיווק 

שינוי במספר התחנות בשירות עצמי ) 2(; לעומת מדינות באירופה בהן רמת התחרות אינה גבוהה

 ,סנט 12אשר מציעות ללקוחות הנחות של עד , מאוישות בכח אדםגידול בשיעור התחנות שאינן  -

מיקום תחנות דלקים בדרכים מהירות מציע מרווח ) 3(; משפיע באופן שלילי על מרווח השיווק

הגבוה פי שלושה מתחנת דלק הממוקמת בדרך שאינה  שיווק גבוה יותר והיקף מכירות דלקים

המוכרים דלקים במחירים נמוכים (ההיפרמרקטים שינוי בחלקם בשוק של  –בצרפת ) 4(; מהירה

וכתוצאה מכך על , עשוי להשפיע על יכולת התחרות של חברות הדלקים, )יותר מחברות הדלקים

מלחמת "של המתחרים להיכנס ל נכונות-אירמת התחרות בשוק הצרפתי ו. מרווח השיווק

ירופאיות תחרותיות במדינות א. בשנים האחרונות הביאו לעליה במרווח השיווק" מחירים

רגולטורים הביאו שינויים , בנוסף. מכירות של חנויות הנוחות הפכו גורם חשוב בשוק הדלקים

 .של סגירת תחנות דלקים שהינן פחות רווחיות להאצת המגמה

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו  1.9.7

 2%- בשיעור של יותר מ 2008 -  2000קבוע בשנים  הביקוש לדלק במדינה צמח באופן: הולנד  )א(

, כי הביקוש לסולר צמח בשיעור גבוה יותר, יצוין. ג גבוה והגידול בביקוש לכלי רכב"בעקבות תמ

עקב . בעוד שהביקוש לבנזין ירד בשל ירידת מספר כלי הרכב המופעלים באמצעות סוג דלק זה

כאשר מרבית  2009שנת  3%- ק ירד בכהביקוש הכללי לדל, 2009-המשבר הכלכלי העולמי ב

  .חלה התייצבות בביקוש לדלקים 2010בשנת  .הירידה מיוחסת לירידה בצריכת דיזל

בלגיה משמשת צינור להעברת . לשנה 2% -הביקוש לדלקים צמח בכ 2008 - 2003בשנים : בלגיה  )ב(

בעון בעקבות המשבר העולמי חלה בר. סחורות מנמלי הים של רוטרדם ואנטוורפן ואליהם

 2010ובעשרת החודשים הראשונים של שנת  2009שנת עצירה במגמה זו וב 2008הרביעי של שנת 

 .1%-ירד בכ לדלקים שביקוה

וזאת בעיקר בשל המס הנמוך על דלקים , שוק הדלק במדינה מאופיין בביקוש גבוה: לוקסמבורג  )ג(

 –דינות שכנות ידי לקוחות ממ-המוביל לצריכת דלקים בלוקסמבורג על(יחסית לשכנותיה 

 2008בשלושת הרבעונים הראשונים של . ומיקומה הגיאוגרפי של לוקסמבורג, ")תיירות דלקים"

חלה ברבעון הרביעי של , בעקבות המשבר העולמי. לא חל שינוי משמעותי בסך הביקוש לדלקים

 עקב ירידה בתנועת משאיות, ירידה משמעותית בביקוש לדלקים בכלל ולסולר בפרט 2008שנת 

כאשר , 2009מגמה זו המשיכה בשלושת הרבעונים הראשונים של . לאורך הכבישים המהירים

חלה  2010במהלך שנת  .ומרביתה מיוחסת לירידה בצריכת דיזל 7%-הירידה הכוללת היתה בכ

 .בצריכת הדיזל 2.5%עליה של התאוששות  בביקושים שהביאה ל

  :לוש מגמות מרכזיותההתפתחויות בשוק הצרפתי מושפעות בעיקר מש: צרפת  )ד(

האלפיים חל החל משנות השמונים ועד לתחילת שנות  -  חדירת ההיפרמרקטים לשוק הדלקים )1(

מכלל שוק  2001בשנת  55% - גידול מתמיד בנתח השוק של ההיפרמרקטים עד לשיא של כ
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ההיפרמרקטים מציעים דלקים . 50% -אשר התייצב בשנים האחרונות על כ, הדלקים בצרפת

לאור העובדה כי הם משתמשים וזאת , מוכים משמעותית מיתר חברות הדלקיםבמחירים נ

חלקם של , להערכת דלק צרפת). lost leader(בדלקים כמוקד משיכה של קהל לקוחות לחנויות 

באמצעי  אמירותיהםההיפרמרקטים בכבישים המהירים צפוי לקטון בשנים הקרובות לאור 

הכבדות הכרוכות בשדרוג תחנות דלקים בכבישים ות והתפעוליכי ההוצאות ההוניות  התקשורת

ועלולות לפגוע בתדמיתם  מהירים אינן עולות בקנה אחד עם המודל העסקי של ההיפרמרקטים

אינם ההיפרמרקטים , כחלק מהשינוי האסטרטגי שלהם .כמי שמציעים מחירים זולים

בדרכים שוק שלהם נתח הההערכה היא כי מתקשרים בהסכמי זיכיון חדשים להפעלת תחנות ו

החברות  2010כי בתחילת שנת , יצוין .2015בשנת  0%צפוי לצנוח עד לשיעור של המהירות 

Carrefour ו- Leclerc סגרו היפרמרקטים בדרכים מהירות כתוצאה מהסיבות האמור לעיל. 

מידע זה בדבר הערכת דלק צרפת לגבי הקיטון בחלקם של ההיפרמרקטים בכבישים המהירים 

יתכן ומידע צופה פני עתיד , עם זאת. המבוסס על הערכות דלק צרפת, ידע צופה פני עתידהינו מ

של  כניסתם, םההיפרמרקטי כתוצאה מהחלטות ושינויים בגישת, בין היתר, זה לא יתממש

, שינויים בתוצאות הפעילות של חברות הדלקים וההיפרמרקטים, חדשים לתחוםגורמים 

  .'וכו, התנהגות ציבור הלקוחות

בשנים האחרונות חלה מגמה של מעבר לתחנות בשירות עצמי על  – הרחבת תחנות בשירות עצמי )1(

  .מנת לאפשר לחברות הדלקים גמישות בהורדת מחירי הדלקים על מנת להתמודד עם תחרות

מרווח השיווק בתחנות דלקים המצויות בדרכים מהירות הינו  – גידול בתחנות בדרכים מהירות )2(

תחנות אלה הינן בעלות צריכת , בנוסף. וק בתחנות דלקים במרכזי עריםגבוה ממרווח השיו

וכן בעלות הכנסות גבוהות יחסית מחנויות , דלקים גבוהה יותר מתחנות דלקים במרכזי ערים

 . הנוחות והמסעדות

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם 1.9.8

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום את  עלת ניתן למנו, בנלוקס ודלק צרפת דלק להערכת

  :הגורמים הבאים

העברת תחנות תדלוק בעלות רווחיות  .פריסה רחבה ובמיקומים טובים של תחנות התדלוק  )א(

- ידי דלק בנלוקס או דלק צרפת והפעלה על-גבוהה למודל של בעלות או חכירה ארוכת טווח על

  .בהתאם למיקום, )COCO(ידן 

חנות תדלוק לפוטנציאל וצמצום ההחזקה בתחנות תדלוק בעלות התאמת מודל ההפעלה של ת  )ב(

 .רווחיות נמוכה

בשיפוץ , ביצוע השקעות בהקמת תחנות חדשות בבעלות, בין היתר, איתנות פיננסית המאפשרת  )ג(

 .תחנות קיימות והרחבתן

ובכלל זה השקעה בפיתוח חנויות הנוחות של הרשת כדי , ניהול אסטרטגיה קמעונאית מפותחת  )ד(

 ).איכות מול מחיר/שירות(הצעת ערך ללקוחות  לייצר

יצירת תמיכה לתהליכים עסקיים ; טכנולוגיית מידע מתקדמת ומערכות לתמיכה בהחלטות  )ה(

 .קריטיים

 .זכויות קנייניות במקרקעין עליהם בנויות תחנות התדלוק  )ו(

 .תנאי ההתקשרות עם מפעילי התחנות  )ז(
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 . פיתוח תחום כרטיסי הדלק  )ח(

 .ם לסוגיהם והיכולת לאחסנםזמינות הדלקים והמוצרי  )ט(

 .מערכי שיווק ולוגיסטיקה מפותחים  )י(

 .)BP( בצרפתו) Texaco(בבנלוקס היטב  יםהמוכר םייבינלאומ יםת תחת מותגוהפועל ותרשת  )יא(

וכן על , המשפיע בין היתר על היקף צריכת הדלקים והרכישות בתחנות הנוחות, המצב הכלכלי  )יב(

 .מחירי המוצרים הנמכרים

 .במטרה להגדיל את מרווח השיווק )premium fuel(ים מובחרים חדירת דלקשיעור   )יג(

 מרי הגלםושינויים במערך הספקים וח 1.9.9

  ספקי מוצרי הדלקים  )א(

בהולנד ובבלגיה יש מספר רב יחסית של בתי זיקוק המרוכזים באזורי רוטרדם ואנטוורפן 

בתי כן - על. היצע דלקים גדול מן הביקוש המקומיל מה שמביא היכולים לספק מוצרי דלקים

ולצפון  )בעיקר לגרמניה( הזיקוק המקומיים מייצאים לפיכך למדינות אחרות באיחוד האירופי

בית הזיקוק שבבעלות מידי דלק בנלוקס -מוצרי הדלקים נרכשים עלמרבית , בהולנד. אמריקה

BP . מ יםנרכש םשאינמוצרי הדלקים - BP בתי הזיקוק של מ יםנרכשShell ,Total ו- Vitol , וכן

קיימים גם חוזי אספקה לאחסון ומסחר עם . Swapבין היתר במסגרת הסכמי , חברות נוספותמ

מרבית אספקת הדלקים בבלגיה נעשית . North Sea Holdings - ו Vitolכגון , חברות בינלאומיות

בלוקסמבורג מרבית מוצרי הדלקים . וממתקני ההנפקה שלו Totalמבית הזיקוק של חברת 

אשר מאחסן , Q8בבעלות משותפת של דלק בנלוקס וחברת , נמצא בבלגיהמסופקים מטרמינל ה

במסגרת . דלקים מבתי זיקוק באנטוורפן ובפלאשינג ומשמש גם להפצת דלקים במזרח בלגיה

 Nerefcoנחתם הסכם אספקה בין דלק בנלוקס ובין , ההסכם לרכישת פעילות השיווק בבנלוקס

הסכמה משותפת שתינתן בס להאריכו לשנה נוספת הכולל אופציה לדלק בנלוק BPאשר בבעלות 

אך דלק אירופה , ההסכם האמור עודנו בתוקף. בספטמבר בכל שנה 30-ידי הצדדים עד ל- על

  .בכמות הדלקים שיסופקו לה מטרמינל זה לטובת ספקים אחריםצפויה להפחית 

ת מתבצעת בעיקר באמצעו, המחסן אל תחנות התדלוקמהטרמינל או , האספקה המשנית

  . מיכליות אשר מופעלות על ידי חברות הובלה בבעלות צד שלישי

דלק . מערב ובדרום צרפת ומיבוא-בצרפת נרכשים מוצרי דלקים מבתי זיקוק המרוכזים בצפון

ראו סעיף  BPלפירוט אודות ההסכם עם ( BP -התקשרה בהסכם לרכישה ואחסון דלקים מצרפת 

דוברות ורכבות ומאוחסנים במספר , צינורות הדלקים מסופקים באמצעות. )להלן 1.9.21 

בשלושה ידי דלק צרפת מאוחסנים - מהדלקים המשווקים על 55%. טרמינלים ברחבי צרפת

לפירוט אודות הטרמינלים (טרמינלים בהם לדלק צרפת זכויות בעלות בשיעורים שונים 

ושל  BPויתר הדלקים מאוחסנים בטרמינלים של  ,)להלן )ד(1.9.18 1.9.18 ראו סעיף , האמורים

מהטרמינלים מועברים הדלקים באמצעות מיכליות לתחנות הדלקים השונות . צדדים שלישיים

במסגרת ההסכם לרכישת פעילות . לוגיסטיקה מובילים בהתאם להסכמים עם שלושה ספקי

לאספקת דלקים לטרמינלים , BPנחתם הסכם אספקה בין דלק אירופה ובין , השיווק בצרפת

אשר  שונים והסכם לאספקת דלקים מטרמינלים, 2011אשר בבעלות דלק צרפת עד לסוף שנת 

ההסכמים כוללים אופציה . 2013אינם בבעלות דלק צרפת לתקופה אשר מסתיימת בסוף שנת 

ידי הצדדים עד לחודש נובמבר -ידי הסכמה משותפת שתינתן על- להאריכם לתקופה נוספת על
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לדלק צרפת התקשרויות עם שלושה גופים מובילים , בנוסף. הקודם לסיום תקופת ההסכם

ידי דלק צרפת מהטרמינלים לתחנות התדלוק -המספקים שירותי הובלה לדלקים המשווקים על

  . צעות מיכליות כבישבאמ

כן שער החליפין בין האירו לדולר האמריקאי -מחירי הדלקים מבוטאים בדולרים אמריקאים ועל

ראו סעיף , לפרטים נוספים על הסכמי אספקה. עשוי להשפיע על מחירי הקנייה של דלק אירופה

 .להלן1.9.21 

 יות הנוחותספקי מוצרי חנו  )ב(

התקשרויות עם  אירופהקיים מגוון גדול של ספקי מוצרי חנויות נוחות ולדלק ובצרפת בנלוקס ב

  .ואלכוהול, שתיה קלה, ספקים שונים לרכישת מוצרי טבק

המפיצה את , Carrefourעם קמעונאית הענק הצרפתית שיתוף פעולה שנים  14נמשך מזה בצרפת 

, הכוללים, יתוף הפעולה האמור מבוסס על מספר הסכמיםש .המוצרים לתחנות ברחבי המדינה

ההסכמים נחתמו לתקופת  .אספקה םהסכו נציגות םהסכ, זיכיון םהסכ, הסכם גלובלי ,בין היתר

בחלק (וכוללים הוראות בלעדיות שונות ) שנים לבין תקופה בלתי מוגבלת 5בין (שונות 

בלבד ובחלקם אין  צרפתעל דלק בחלקם הבלעדיות חלה , מההסכמים הבלעדיות היא הדדית

 Carrefour -משלמת ל צרפתדלק , בגין ההתקשרות בהסכמים האמורים ).צרפתבלעדיות על דלק 

 .עמלות בסכומים שונים

 חסמי כניסה ויציאה 1.9.10

  :חסמי הכניסה המהותיים המאפיינים את השוק במדינות בנלוקס ובצרפת הנם

מאפייני השוק בבנלוקס ובצרפת מקשים על  – וגודלה של המדינה גודלם של השחקנים הקיימים  )א(

במדינות בנלוקס שמפני  ,מתחרים חדשים להיכנס לשוק שלא בדרך של רכישת שחקן קיים

היא וצרפת  10%השונות יש מספר קטן של חברות אשר מחזיקות כל אחת בנתח שוק העולה על 

  .דלוקמדינה עצומה הרוויה בתחנות ת

בשל גורמים , השקעה בתחנות תדלוק מחייבת הון רב – השקעות מהותיות המחייבות הון רב  )ב(

) בין היתר בשל זמינות מוגבלת של קרקעות פנויות רלבנטיות(שונים ובהם מחירי הקרקעות 

 .  ועלויות רכישת או הקמת תחנות תדלוק

סטנדרטים מחמירים מצד הרשויות בעניין איכות סביבה  –רגולציה בעניין איכות סביבה ותכנון   )ג(

 .מגדילים את עלויותיה, או לחלופין, מגבילים כניסה לשוקותכנון 

) בעיקר בכבישים המהירים(זמינותן המוגבלת של קרקעות פנויות הרלבנטיות לתחום הפעילות   )ד(

ומקשה על כניסתם של מתחרים , מובילה להעלאת מחירי השטחים – ובצרפת בבנלוקס

  ).היפרמרקטים(המעוניינים בהרחבת מתחמי התדלוק לאזורי קניות גדולים 

בבלגיה ובצרפת מתחייב תהליך של מכרז להפעלת תחנות תדלוק , בהולנד, בנוסף לאמור לעיל  )ה(

המעלה את המחירים במיקומים אלה לסכומים אשר  עובדה, )motorway sites(בכבישים מהירים 

ולה רק השחקנים הגדולים יכולים לעמוד בהם ומצריכה יכולות תכנוניות מורכבות וכן שיתוף פע

 .עם רשתות הסעדה

 .תחנות/הפעלה עם בעלי קרקעות/חכירה/חסמי היציאה העיקריים הם קיומם של חוזי שכירות
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 מבנה התחרות בשוק 1.9.11

  כללי  )א(

הגדולות את תחום הבינלאומיות  הנפטבשנים האחרונות התגברה מגמת העזיבה של חברות 

 ותגבוה תשואותמביאים נפט הגבוהים המחירי  :בעיקר עקב הגורמים שלהלן, תחנות התדלוק

רגולציה ; חיפוש מקורות נפט והפקתם נהיה מסובך יותר ומצריך משאבים; ההשקעה עליותר 

אשר דרושות , המגבירה את התחרות משנה את נתח השוק המסורתי ודורשת הוצאות הון

מזון טרי , שוק תחנות התדלוק הורחב גם לפעילות חנויות הנוחות; לתחום החיפוש וההפקה

נפט הינו סחורה ; מחברות הנפט" רחוקים"אשר הינם תחומים  , רי קמעונאיותומוצ

)commodity( ,ואין צורך בתחנות תדלוק כדי למכור אותו.  

תופעה האמורה עם ביצוע עסקאות רבות בשוק האירופאי בהן ה התגברה 2010במהלך שנת 

פעילות  הרכשנ במסגרת תופעה זו. חברות נפט מוכרות את פעילות תחנות התדלוק שלהן

Chevron ידי דלק בנלוקס ורכישת פעילות -עלBP ידי דלק צרפת- על.  

; אסטרטגיית הגידול שלה: שלהלןהמאפיינים להמשיך ולנצל תופעה זו לאור תבקש דלק אירופה 

מודל הפעלה גמיש ; לרכישות משאבים פיננסיים; תשתיות המאפשרות גידול של מספר התחנות

תגובה מהירה לשינויים  ויכולת, היכולה לנצל הזדמנויות בשוק, קומיתקבוצת ניהול מ; ודינמי

  .לקוחותהצרכי בבשוק ו

  :מבנה התחרות בבנלוקס  )ב(

כאשר חמש או שש חברות דלק , מתאפיין בריכוזיות יחסית בנלוקסשוק הדלקים במדינות 

  . מהשוק 80%-90% - גדולות מחזיקות בכ

 80% -דולות לשיווק דלקים בהולנד מהוות כש החברות הגש, Wood Mckenzieנתוני על פי 

; )Texaco(ודלק בנלוקס  Shell ,BPשלוש החברות בעלות נתחי השוק הגדולים ביותר הן . מהשוק

שלוש החברות בעלות נתחי . מהשוק 80% -הגדולות לשיווק דלקים בבלגיה מהוות כשש החברות 

היא בעלת נתח שוק ) Texaco(ס דלק בנלוק. Shell - ו, Total ,Q8השוק הגדולים ביותר הן 

 90% -שש החברות הגדולות לשיווק דלקים בלוקסמבורג מהוות כ; החמישי בגודלו בבלגיה

להן  Total -ו Shell ,Exxonולאחריה  BPהחברה בעלת נתח השוק הגדול ביותר היא . מהשוק

  .סמבורגשי בגודלו בלוקיהיא בעלת נתח השוק הש) Texaco(דלק בנלוקס . נתחי שוק דומים

התדלוק לצורך משיכת  מיתוג תחנות, התחרות מתמקדת בהשגת יתרון בפריסת תחנות התדלוק

שרותי , חנויות נוחות(לקוחות והרחבת השירותים הנוספים הניתנים במתחמי תחנות התדלוק 

  ).מסעדות ועוד, שטיפת מכוניות

  :מבנה התחרות בצרפת  )ג(

. תחנות דלקומספר רב של מתחרים מצאה כתו, התחרות בשוק הדלקים בצרפת גדולה במיוחד

אשר , ידיהם-עיקר השוק מורכב מתחנות דלק הממוקמות בשטחי ההיפרמרקטים ומופעלות על

וכן מחמש חברות דלק בינלאומיות , מכלל שוק הדלקים בצרפת 50% - כ הם הינושוק שלהנתח 

, )Agip -ו Shell, ידי דלק צרפת-שפעילותה נרכשה כאמור על, Total ,Esso ,BP(עיקריות 

, Wood Mckenzieנתוני על פי  .שוק הדלקים בצרפתמ 40% - של כ מצרפי המחזיקות בנתח

, הינה חברת הדלק בעלת נתח השוק הגדול ביותר מבין חברות הדלק הבינלאומיות Total חברת

 4,600 - כ(במספר תחנות הדלק הגדול ביותר ו 37% -בנתח שוק של כ 2009אשר החזיקה בשנת 
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התחרות העזה בשוק הדלקים  .3.3% - בנתח שוק של כ 2009החזיקה נכון לשנת  BP). ת דלקתחנו

פי תכניתה -כל אחת על(ביצירת בידול בין החברות השונות , מתבטאת בתחרות מחירים

במיתוג תחנות התדלוק לצורך משיכת לקוחות , בפריסת תחנות התדלוק, )האסטרטגית

כגון חנויות נוחות ושרותי (במתחמי תחנות התדלוק  ובהרחבת השירותים הנוספים הניתנים

  ). שטיפת מכוניות

) 1: דלק צרפת פועלת בארבעה מישורים בכדי להתמודד עם התחרות הגדולה בשוק הדלקים

דלק צרפת פועלת לביסוס תחנות  –התמקדות באיזורים בהם שיעורי צריכת הדלקים גבוהים 

, הנהנים מתנועת רכבים ערה של נופשים ועובדים, דלק ופיתוחן באיזור פריז והערים שמסביבה

נהנית דלק צרפת מתחרות , שם בנוסף לתנועת כלי הרכב, וכן בצידי דרכים מהירות ברחבי צרפת

דלק צרפת משווקת את מוצרי  –בידול וייחוד ) 2; מצומצמת בהשוואה לאיזורים פנים עירוניים

הינם באיכות גבוהה ביחס  ,להערכת החברה, נוחות כמוצרי פרמיום אשרהחנויות והדלקים שלה 

, )Elior - ו Autogrill(ונהנית משיתופי פעולה עסקיים ארוכי טווח עם רשתות מזון ידועות  לשוק

המחירים בהם נמכרים דלקים  –תמחור ) Carrefour( ;3(וכן עם רשת היפרמרקטים צרפתית 

הפרמיום של דלק דלקי , ד עם זאתיח. ידי דלק צרפת הינם ממוצעים-על) שאינם פרמיום(רגילים 

ביסוס קהל לקוחות ) 4; המובילה בשוק Totalצרפת זולים יותר ביחס לדלקי הפרמיום של חברת 

, )Routexבשיתוף עם חברת כרטיסי התדלוק ( BP Plusתדלוק  באמצעות שיווק כרטיסי –קבוע 

ובאמצעות , תדלוקשונות בתשלומים בעת מדינות באירופה ומציעים הטבות  36 - המוכרים ב

מבססת , המציעים הטבות על בסיס נאמנות הלקוח, )Carte Bienvenue(שיווק כרטיסי נאמנות 

  .שיפור בחנויות הנוחות) 5; דלק צרפת את קהל לקוחותיה

 מוצרים ושירותים 1.9.12

  ושמנים יםמוצרי דלק  )א(

הן בתחנות  משווק. משמש בעיקר לתדלוק כלי רכב בעלי מנוע דיזל וכן לחימום ולתעשייה -סולר

מכירות הסולר . הדלק והן ללקוחות תעשייתיים בדרך של מיזמים משותפים ומפיצים עצמאיים

של ממכירות הדלקים  70% -וכ של דלק בנלוקסמסך מכירות הדלקים  75% - כ 2010בשנת  וויה

 .צרפתדלק 

מכירות . משמש כדלק לכלי רכב בעלי מנוע בנזין ומשווק בעיקר בתחנות דלק - לסוגיו בנזין

מכירות סך מ 30% - בנלוקס וכשל דלק מסך מכירות הדלקים  25% -כ 2010היוו בשנת הבנזין 

 .צרפתשל דלק הדלקים 

  .אין הבדלים מהותיים ברווחיות ממכירת סולר וממכירת בנזין

המטרות העיקריות בשיווק דלקי פרמיום הן לספק מוצר חדשני העונה על ציפיות  - דלקי פרמיום

החלה דלק  2007בשנת . ולחדור לשוק דלקי הפרמיום המציע מרווחים משופרים, יוםהלקוחות כ

דלק צרפת משווקת מוצרי דלק . בהולנד XLבנלוקס לשווק מוצר דלק פרמיום תחת המותג 

 . בצרפת Ultimateפרמיום תחת המותג ) בנזין וסולר(

 חנויות הנוחותמוצרי   )ב(

מוצרים קמעונאיים שונים , ת בחנויות הנוחותדלק בנלוקס משווק – חנויות הנוחות בבנלוקס

מוצרים , סיגריות, משקאות מסוגים שונים, )'חטיפים וכו, דברי מאפה, כריכים(כגון מוצרי מזון 
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חנויות  605 -פועלות כ, נכון למועד הדוח. גיינה בסיסיים ומוצרים נוספיםימוצרי ה, לאחזקת רכב

   .ממותגות 590 -נוחות מתוכן כ

לפתח קונספט חדש להפעלת חנויות נוחות  דלק בנלוקסתה האסטרטגית החליטה כחלק מתוכני

לרענן את הנראות והחזות של , מתוך מטרה להגדיל את ההכנסות והמרווח מחנויות הנוחות

דלק בנלוקס מציעה מגוון מוצרים . רעננות ונוחות בדרכים, תוך מתן דגש על טריות, החנויות

  -לקונספט החדש נבחר מותג פרטי של החברה . ים בתחנותהמתאימים לצרכי הלקוחות המבקר

GO the fresh way.  

ולאחריו הרחיבה את  תדלוק ערכה דלק בנלוקס פיילוט מוצלח בשלוש תחנות 2009במהלך 

 85דלק בנלוקס השלימה את מיתוגן מחדש של  2010במהלך שנת . חנויות נוספות 7 - הקונספט ב

 GOחנויות נוחות תחת המותג  100 -קיימות כ 2010לסוף שנת  כך שנכון, חנויות נוחות נוספות

the fresh way . 2011שנת  במהלך בבנלוקס חנויות נוספות 100 -כלהסב  אירופהבכוונת דלק 

הביא לעליה  מעבר למיתוג עצמיכי ה, המרווח יצוין .ולהתחיל בהליך הטמעה דומה גם בצרפת

 .מותג הקפה של דלק בנלוקס – Segafredo את ,יתרבין ה, יםהכולל, ברווחים ובהיצע המוצרים

חנויות נוחות למותג מתכננת דלק בנלוקס להסב  ,הקרובותשנים במסגרת התקציב השוטף של ה

 האלמנטים, נכון למועד זה .הבית הנבחר וזאת בכל צורות ההפעלה כולל משווקים וזכיינים

הפועלים לרענון , בדלק בנלוקס ימייםשל רשת החנויות מנוהלים כיום על ידי גורמים פנ השונים

  .וית הקנייה ושיפור רמת השירות בראיה כוללתחו

דלק צרפת משווקת בחנויות הנוחות מוצרים קמעונאיים שונים כגון  –חנויות הנוחות בצרפת 

רק בדרכים ( סיגריות, משקאות מסוגים שונים, )'חטיפים וכו, דברי מאפה, כריכים(מוצרי מזון 

 2009החל משנת . מוצרי היגיינה בסיסיים ומוצרים נוספים, רים לאחזקת רכבמוצ, )מהירות

ולא , בבוקר 8בערב עד  6בין השעות  בתחנות תדלוק נקבע בצרפת כי לא ניתן למכור אלכוהול

ממכירות  50%כי מכירת אלכוהול עשויה לשקף עד , יצוין. ל שאוחסן בקירורוניתן למכור אלכוה

חנויות  54 -מתוכן כ, חנויות נוחות 364 -פועלות כ, דוחנכון למועד ה. 6שאינן של דלקים בתחנות

לאורך הכבישים , CODO -וה COCO -בעיקר באתרי ה" (Proxi"ממותגות תחת השם 

המצויים , COFOבעיקר באתרי " (a Huit 8"חנויות ממותגות תחת השם  48 -וכ, )המהירים

ים הינו פרי של שיתוף פעולה אסטרטגי בן השימוש בשני המותגים האמור). באתרים אורבניים

 a Huit 8כמו גם בחנויות  Proxiבחנויות . Carrefourשנה עם רשת הקמעונאות הצרפתית  14

מקבלת דלק צרפת דמי שכירות קבועים וחלק מהכנסות חנויות הנוחות ובתמורה  COFOבאתרי 

  . משלמת דמי שימושו Carrefour-לשימוש במותג רוכשת דלק צרפת את מרבית המוצרים מ

 השכרת שטחי מסחר ומתקני שטיפת מכוניות  )ג(

דלק צרפת משכירה שטחי מסחר לספקים ומעניקה שירותי שטיפת מכוניות , נכון למועד הדוח

במתחמי התדלוק של דלק בנלוקס  .מתקני שטיפת מכוניות 237 -במתחמי התדלוק באמצעות כ

 . מתקני שטיפת מכוניות 182 - פועלים כ

                                                      
 - ב 20% -ל 15%בין , ממכירות שאינן דלקים בתחנות הממוקמות בדרכים מהירות 1%מכירת אלכוהול מהווה , בפועל   6

8àHuit באתרי  35%עד  30% -וכCODO.  
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 מאפיות  )ד(

נכון למועד ". חנות בתוך חנות"פועלות מאפיות בקונספט של במסגרת פעילות השיווק בבנלוקס 

 2009 מאפיות אלו פעלו עד מחצית שנת. כאמורמאפיות  231 -ברשת החנויות פועלות כ, הדוח

פג הזיכיון של דלק בנלוקס להפעלת סניפי רשת , 2009באוגוסט . Baker Streetזכיון של  תחת

כחלק מאסטרטגיית בחרה שלא להאריכו ו דלק בנלוקסבתחנות התדלוק ו Baker Streetהמזון 

במהלך הרבעון האחרון של להטמיע במקומו , דלק אירופה להקים רשת חנויות במיתוג עצמי

מאפיות הפועלות במתכונת שפותחה עבור הקונספט החדש של חנויות הנוחות במותג  2009שנת 

הרשת מוכרת מזון מהיר טרי  .ובבלגיה, חנות הדלק שלה בהולנדבת "GO the fresh way" - הבית 

(fresh fast food) רשת . המוכנים לעתים קרובות במקום, כגון מוצרי מאפה וסלטיםGo Bakery 

  .פועלת בעיקר בהולנד

 מסעדות ובית מלון  )ה(

מסעדות ובית מלון אחד בתחנות לאורך הכבישים  7מפעילה דלק בנלוקס  2010החל משנת 

 .בבלגיה םיריהמה

 טרמינלים  )ו(

ידי דלק - מהדלקים המשווקים על 45% -דלק צרפת מחזיקה בשלושה טרמינלים המאחסנים כ

 .לןלה )ד(1.9.18 1.9.18  ראו סעיף, לפירוט אודות הטרמינלים. צרפת

 :לפי מדינה וסוג האתר המוצרים והשירותים של דלק אירופהפילוח להלן   )ז(

מתקני  7טרמינלים מאפיות מסעדות  בתי מלון
 שטיפה

חנויות 
  נוחות

תחנות 
תדלוק

המדינה  סוג האתר

1  7  27  1  4  38  38  COCO  בלגיה  

- - 58 25 198 226  CORO/RORO 

- - 96  42 116 246  COCO הולנד  

- - 33 68 157 197  COFO/RORO 

- - 4 42 82 שותפויות   124
  ומשווקים

-  -  12  1  1  12  12  COCO  לוקסמבו
 CORO /RORO  2  2    1  -  -  רג

-  -      
  
3  

1  28  28  COCO  צרפת  

-  -    49  74  75  COFO  

-  -    156  186  186  CORO  

-  -    31  66  116  RORO  

 הכל-סך   1,250  959  419  5    7  1

  

 התחנותבמלוא העלויות של הפעלת דלק בנלוקס ודלק צרפת ת ואנוש COCOבאתרים מסוג 

ודלק  ידי צד שלישי- על התחנות ותמופעל COROבאתרים מסוג . ת ממלוא הרווחיותונהנו

ת לתשלום על פי הסכם השכירות עם אותו צד שלישי בגין השימוש וזכאיבנלוקס ודלק צרפת 

הנגזר בחלק מהמקרים ממחזור  המבוסס על תשלום קבוע ותשלום משתנה, במתקני האתר

ידי זכיין -מופעלות התחנות על COFOבאתרים מסוג . ללא חנות הנוחות, המכירות במתקנים

                                                      
 .ידי דלק בנלוקס ודלק צרפת שלא במסגרת תחנות התדלוק-מוחזקים בשיעורים שונים על   7
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ת לתשלום על פי הסכם השכירות עם אותו צד שלישי בגין וזכאיודלק בנלוקס ודלק צרפת 

המבוסס על תשלום קבוע ותשלום משתנה הנגזר בחלק מהמקרים , השימוש במתקני האתר

כשבנוסף זכאיות דלק בנלוקס ודלק צרפת לתשלום הנגזר ממחזור  ממחזור המכירות במתקנים

ולדלק  ידי צד שלישי-מופעלות התחנות על ROROבאתרים מסוג . המכירות בחנות הנוחות

 . הכנסות ממכירת דלקים לתחנות האמורותבנלוקס ולדלק צרפת 

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים 1.9.13

 - ו 2009בשנים  מוצרים ושירותים בתחום הפעילותום ושיעור ההכנסות ממכירות הסכ להלן

2010 :  

  20102009 

 % -במיליוני אירו  
מהכנסות 
 התחום

 % -ב
מהכנסות 
  הקבוצה

 % -במיליוני אירו
מהכנסות 
 התחום

 % -ב
מהכנסות 
 הקבוצה

 24.3% 88.0%  2,16081.4%24%1,718 דלקים בנלוקס
חות חנויות נו

ופעילויות 
   8אחרות

276  10.4%  3.1%  232 11.9%  

3.3%  

  0.0%  0.1%  2  -  -  -  אחר

סך הכל 
 בנלוקס 

2,43691.8%27.1%1,952  100% 
27.6% 

  -  - -  2.3%  7.7%  203 דלקים   צרפת

חנויות נוחות 
ופעילויות 

  9אחרות

14  0.5%  0.2%  -  -  -  

  -  -  -  0.0%  0.0%  0.4  אחר

  -  -  -  2.4%  8.2%  218  סך הכל צרפת

  27.6%  100%  1,952  29.5%  100%  2,654  סך הכל תחום פעילות

  

 - ו 2009מוצרים ושירותים בתחום הפעילות בשנים להלן הסכום ושיעור הרווח הגולמי ממכירות 

2010:  

 20102009 
 % -במיליוני אירו

מהכנסות 
 % -ב

מהכנסות 
 הקבוצה

 % -במיליוני אירו
 מהכנסות 

 % -ב
נסות מהכ

 הקבוצה
  15.0%  9.4%    161.4 167.47.7%12.6% דלקיםבנלוקס

חנויות נוחות 
ופעילויות 

  8אחרות

78.328.4%

5.9% 

66.8    28.8%  

6.2%  

  0.1%  100%   1.5 0.0%--   אחר

  21.3%  11.8%  229.7  18.5%  10.1%  245.7 סך הכל בנלוקס

  -  -      - 21.810.7%1.6% דלקיםצרפת

חנויות נוחות 
ופעילויות 

  9אחרות

11.680.6%

0.9% 

-       -  -  

  -  -      - 0.4100%0.0%  אחר

                                                      
 .מסעדות ובתי מלון, מאפיות, שטיפהכולל  מתקני    8
 .כולל מתקני שטיפה וטרמינלים   9
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 20102009 
 % -במיליוני אירו

מהכנסות 
 % -ב

מהכנסות 
 הקבוצה

 % -במיליוני אירו
 מהכנסות 

 % -ב
נסות מהכ

 הקבוצה
  -  -       -  2.5%  15.5%  33.8  סך הכל צרפת

  21.3%  11.8%  229.7  21%  10.5%  279.5  סך הכל תחום פעילות

  

בעיקר הודות לשיפור , חלה עליה בהכנסות ובשיעורי הרווח הגולמי של בנלוקס 2010שנת במהלך 

ומגידול במכירות חנויות הנוחות ) B2B(גידול במכירות לעסקים אחרים , במרווח הקמעונאי

ות במיוחד בתחנ ,עצמיתההפעלה ה תאסטרטגיכתוצאה ממימוש  COCOבתחנות התדלוק מסוג 

  .המותג העצמאישדרוג החנויות והטמעת , לאורך הכבישים המהירים

. כי קיימים פערים ניכרים במכירות של תחנות התדלוק השונות המושפעים ממיקומן, צויןי

אתרים הממוקמים  52 -וכ 42 - ככוללות ודלק צרפת תחנות התדלוק של דלק בנלוקס , הלדוגמ

ממספר רב של רכבים המשתמשים  יםהנהנ ,התאמהב ,(motorway sites)על כבישים מהירים 

היקף המכירות באתרים כאלו יכול להגיע לכדי עשרות מיליוני ליטרים , בבנלוקס. בשירותיהם

לפי נתוני (צרפת ב. מיליוני ליטרים בשנה בתחנות קטנות בפריפריה 1-2 -בהשוואה לכ, בשנה

לתחנה מיליון ליטרים  4.6על תצרוכת הדלקים השנתית הממוצעת בתחנות אלו עמדה  )2009

מיליון ליטרים לתחנה בדרום  2.8- ושל כ, מיליון ליטרים לתחנה באיזור צפון צרפת 3.4-לעומת כ

של  COCO -אחת מתחנות ה, הממוקמת בלוקסמבורג CAPELLENכי תחנת , עוד יצוין. צרפת

ופה ואחראית הינה אחת מתחנות התדלוק בעלות היקפי המכירות הגדולים באיר, דלק בנלוקס

 . למרבית מכירות הדלקים של דלק בנלוקס בלוקסמבורג

 לקוחות 1.9.14

  :לקוחות תחום מוצרי הדלק באירופה נמנים על מספר קבוצות עיקריות

 COCOהלקוחות הפרטיים המתדלקים בתחנות דלק בנלוקס ודלק צרפת מסוג  :לקוחות פרטיים

בנוסף רוכשים הלקוחות הפרטיים . משלמים עבור מוצרי הדלקים את המחיר הקבוע בכל תחנה

 Goמזון בסניפי  גם בבנלוקסו, מזון או מוצרים אחרים בחנויות הנוחות, גם מוצרים נלווים

Bakery .במתקנים שבמתחמי התדלוקשירותי שטיפת מכוניות ב משתמשים הלקוחות, כן- כמו .

המופעלות  בתחנות התדלוק .התשלום מתבצע בדרך כלל במזומן או באמצעות כרטיסי אשראי

  .היד- נקבעים מחירי המכירה של מוצרי הדלק ללקוח הסופי על, אירופה ידי דלק- על

אשר תנאי   , RORO-וה COFO - ה, CORO - מפעילי תחנות ה: לקוחות שהנם מפעילי תחנות

באמצעות והתשלום מתבצע , ההתקשרות עמם מעוגנים בהסכמים נפרדים עם כל אחד מהם

  . ימים 7 - ק בנלוקס או דלק צרפת בימי אשראי ממוצעים של כהעברות בנקאיות לחשבון דל

בהסכמים עם חברות מתמחות  ותקשורדלק בנלוקס ודלק צרפת : לקוחות כרטיסי תדלוק

לקוחות אלה נהנים  –לחברות הובלה בינלאומיות  םאותהמנפיקות כרטיסי תדלוק ומשווקות 

כיב משמעותי מכלל המכירות ברשת חלק מלקוחות אלה מהווים מר .ימי אשראי בממוצע 30- מכ

במדינות בנלוקס מנפיקה דלק בנלוקס כרטיסי , בנוסף. ואובדנם עלול להשפיע לרעה על הפעילות

, בצרפת .ימי אשראי 14- תדלוק לחברות ועסקים המתקשרים עימה לרכישת דלקים הנהנים מכ

כרטיס זה . ופהאשר יומר בעתיד לכרטיס של דלק איר, BP Plusמנפיקה דלק צרפת כרטיס  
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. באמצעות הכרטיס האמור לרכישת דלקיםדלק צרפת חברות ועסקים המתקשרים עם מונפק ל

  . ימי אשראי בממוצע 35 -לקוחות אלה נהנים מכ

  :לקוחות נוספים במדינות בנלוקס

 סוג  המהוו 40% לבשיעור ש ובאשר דלק בנלוקס מחזיקה  ףהמשות םהמיז: ףמשות םמיז

עומדים  זהימי האשראי הממוצעים ללקוח . כש דלקים מדלק בנלוקסנוסף של לקוח אשר רו

 .ימים 8 - על כ

 דלק בנלוקס מספקת דלקים ללקוחות  :משווקים מורשים/לקוחות ממגזר התעשייה והמסחר

בהתאם להתקשרויות עם , שלא באמצעות תחנות התדלוק, ממגזר התעשייה והמסחר

 .ימים 40 - לו עומדים על כימי האשראי הממוצעים ללקוחות א. לקוחות אלו

 שיווק והפצה 1.9.15

  :דרכי השיווק וההפצה במדינות הפעילות הינן כדלקמן

מבצעים : מקדמת את מוצריה ושירותיה במספר אמצעים אירופהדלק  – שיווק בתחנות התדלוק  )א(

 ,כן-כמו. יפיות ושימוש במקדמי מכירותמבצעים נקודתיים בתחנות ספצ, באזורי הפעילות

דלק בנלוקס נתנה חסות  2009-ו 2008בשנים . פרסום באמצעי תקשורת שוניםבצע מעת לעת תמ

 .לליגה הראשונה של הכדורגל בהולנד והיא עשתה שימוש נרחב בכך במסגרת פעילותה השיווקית

   .הפסיקה דלק בנלוקס את מתן החסות כאמור 2010בשנת 

חנות התדלוק נעשה שיווק מוצרי הדלקים הנמכרים בת -הסכמים לרכישת דלקים ממותגים   )ב(

שיווק מוצרי דלקים פרמיום  .בצרפת BPבמדינות בנלוקס ותחת המותג  Texacoתחת המותג 

לפרטים נוספים ראו . Ultimateבמדינות בנלוקס ובצרפת תחת המותג  XLנעשה תחת המותג 

 . להלן 1.9.19  סעיף

 צרפתנוספות בדרכי שיווק והפצה   )ג(

 Carteדלק צרפת מנפיקה כרטיס מועדון לקוחות שנקרא  – )Loyalty Card(ת כרטיס מועדון הנפק )1(

Bienvenue , באמצעותו צוברים לקוחות נאמנים נקודות הניתנות לניצול ברכישת מוצרים

מליון לקוחות  2 -כרטיס המועדון הונפק לכ. בהנחות בתחנות התדלוק בעיקר בחנויות הנוחות

 .מליון עסקאות בשנה 30 -ומבוצעות בו כ

לדלק צרפת שיתוף פעולה ארוך שנים עם רשת הקמעונאות  – הסכמים למיתוג חנויות נוחות )2(

למיתוג חלק " a Huit 8" -ו" Proxi"פיו משתמשת דלק צרפת במותגים -על, Carrefourהצרפתית 

 . BPיתר חנויות הנוחות ממותגות . מחנויות הנוחות שלה

לדלק צרפת הסכם שיתוף פעולה עם  – כרטיסי תדלוק בינלאומייםהסכם שיתוף פעולה להנפקת  )3(

Routex , לפיו לקוחות כרטיסיRoutex יכולים לתדלק ברשת תחנות התדלוק של דלק צרפת . 

דלקים ומיתוג דלק צרפת מתקשרת בהסכמי הפצת  – הסכמים להפצת דלקים לתחנות התדלוק )4(

 . שנים 5של עד  אשר הינם בתוקף, RORO עם בעלי תחנות תדלוק מסוג

 צבר הזמנות 1.9.16

. ידי לקוחות מזדמנים בעיקרם-ההזמנות בתחום פעילות תחנות התדלוק נעשות על. לא רלוונטי

  .גם בפעילות הטרמינלים אין לדלק אירופה צבר הזמנות
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 עונתיות 1.9.17

אם כי , מושפע מעונתיות משמעותית בתחום הפעילות ואינתחום מוצרי הדלק באירופה , ככלל

הרבעון , כן-כמו. תנאי מזג האוויר ואורך היוםחלשים יותר בשל עלולים להיות רף חודשי החו

כלל במכירות חלשות יותר של דלקים ומוצרים - והאחרון של השנה מאופיינים בדרך הראשון

  .בחנויות הנוחות

 רכוש קבוע ומתקנים 1.9.18

של דלק  להלן טבלה המרכזת את חלוקת תחנות התדלוק לסוגים השונים ואת זכויות הקניין  )א(

 :2010בדצמבר  31בנלוקס בתחנות התדלוק נכון ליום 
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מספר התחנות בבעלות או בחכירה של  מדינה
, או דלק צרפת דלק בנלוקס

   (COCO) ןהמופעלות על יד

מספר התחנות בבעלות או בחכירה 
, או דלק צרפת של דלק בנלוקס

 המופעלות על ידי צדדים שלישיים
   CORO/COFO(10(או זכיינים 

פר תחנות בבעלות או מס
, בחכירה של צדדים שלישיים

או דלק  אשר דלק בנלוקס
ת להם דלקים ומספק צרפת

   RORO(11(באופן בלעדי 

מספר 
תחנות של 

מיזמים 
משותפים 

(ED)   

מספר 
תחנות של 
משווקים 
מורשים 

(AD)   

סך הכל 
  תחנות

  567  29 95 143 54 246 הולנד

  264  16 -- 87 123  38 בלגיה

  14  -- -- 1 1 12 גלוקסמבור

  845  45 95 231 178 296 בנלוקס סך הכל

  405  -  -  116  261  28  צרפת

  1,250  45  95  347  439  324  הכל תחום פעילות-סך

  בנלוקס  בנלוקס  בנלוקס  צרפת  בנלוקס  צרפת  בנלוקס  צרפת  בנלוקס  סטטוס החזקה

  --  --  --  --  1  104  58  -  57  מספר תחנות בבעלות

 מספר תחנות שיתרת
תקופת השכירות בהן 

  שנים 3 -קטנה מ

  

36  

  
16  

  

16  

  

  
105  

  
3  

  
--  

  
--  

  
--  

  
--  

מספר תחנות שיתרת 
תקופת השכירות בהן 

  שנים10 -ל 3היא בין 

  

146  

  
9 

  

81  

  
35  

  
--  

  
--  

  
--  

  
--  

  
--  

מספר תחנות שיתרת 
תקופת השכירות בהן 

  שנים 10עולה על 

  

57  

  
3  

  

23  

  
17  

  
--  

  
-- 

  
--  

  
--  

  
--  

תחנות ללא זכויות מספר 
מספקות דלק  קניין להן

בנלוקס ודלק צרפת 
  דלקים

  

--  
 
--  

 
--  

 
-- 

  
227  

  
116  

  

--  

  

--  

  

--  

                                                      
 .COROכיום  שנקראותבדלק צרפת  CODO מסוגוכן תחנות  COFO כיוםנקראות  אשרבדלק בנלוקס  +CORO מסוגבקבוצה זו נכללות תחנות    10
  .ROROבדלק צרפת אשר נקראות כיום  DODOבקבוצה זו נכללות תחנות מסוג    11
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ומופעלות , הן בבעלות או בחכירה ארוכת טווח של דלק בנלוקס או דלק צרפת COCOתחנות 

ועדי ומ, שנים 20-ל 5בממוצע בין  ןתקופות החכירה ארוכת הטווח של תחנות אלו ה. ידה- על

אלו דלק בנלוקס או דלק צרפת היא  בתחנות. השניםהחידוש פרוסים באופן שווה יחסית על פני 

לאור . הניהול והתחזוקה, האספקה, ויש לה שליטה ישירה על התמחור, בעלים של המלאי

 הןבעלי ןכיוון שה, ת ממלוא הרווחיות של התחנותודלק בנלוקס ודלק צרפת נהנ, האמור

  .אחדשלהן כ ותומפעיל

 הן בבעלות או בחכירה ארוכת טווח של דלק )לשעבר +COROכולל תחנות ( OFCO תחנות

תקופות החכירה ארוכת הטווח של  .י זכייניםיד-ומופעלות על ,בהתאמה ,צרפת בנלוקס ודלק

. ומועדי החידוש פרוסים באופן שווה יחסית על פני השנים, שנים 25 -ל 5 -תחנות אלו היא בין כ

בחלק מהמקרים גם של מלאי בעלים של הציוד וה ןה צרפת בנלוקס ודלק דלק בתחנות אלו

בנלוקס דלק . האחראים אף על הפעלת התחנות, את התחנות לזכיינים ותמשכיר ןוה, הדלקים

שיווק , אספקה, הכשרה, כוח קנייה, תמיכה מלאה מבחינת מכירות ותצרפת מעניקודלק 

סף את הרווח הנקי ממכירות הדלקים בניכוי עמלת ת בנווומסחור בתמורה לדמי זכיון ומקבל

גישה זו נותנת לקמעונאי הזדמנות להתמקד . הזכיין ושיעור מהכנסות החנות המצויה בתחנה

   .בתפעול כדי לשפר את רמת השירות ללקוח ולהגדיל את המחזור עד למקסימום

ח של דלק הן בבעלות או בחכירה ארוכת טוו )לשעבר CODO לל תחנותוכ( CORO תחנות

תקופות החכירה ארוכת . ידי צדדים שלישיים-ומופעלות על בהתאמה ,בנלוקס ודלק צרפת

ומועדי החידוש פרוסים באופן שווה , שנים 25-ל 5-הטווח של תחנות אלו הן בממוצע בין כ

 ובחלק הציוד של הבעלים הן צרפת ודלק בנלוקס דלק אלו בתחנות. יחסית על פני השנים

בתחנות אלו כל פעילות השיווק של מוצרי הדלקים , כמו כן. הדלקים מלאי של גם מהמקרים

המפעיל מתקשר בהסכם . ידי הצד השלישי המפעיל-והפעילות הקמעונאית והאחרת מתבצעת על

לשימוש במתקני המתחם ומשלם בגין  ,בהתאם למדינה, שכירות עם דלק בנלוקס או דלק צרפת

ת שיעור מהמכירות בגין ובנלוקס ודלק צרפת מקבלדלק . אספקת המוצרים ושימוש במותגים

   .בחנויות ובמתקניםמכירות 

, הן תחנות בבעלות או בחכירה של צדדים שלישיים) לשעבר DODO לל תחנותוכ( ROROתחנות 

בתחנות אלו כל פעילות השיווק של מוצרי הדלקים והפעילות הקמעונאית . ידם-המופעלות על

ת עם ומתקשר ,בהתאמה, דלק בנלוקס או דלק צרפת. לישיידי הצד הש-והאחרת מתבצעת על

. ת לתשלומים בגין שכירות או רווחיםוזכאי ןואינ, בלעדיים לאספקת דלקיםהתחנות בהסכמים 

. של דלק בנלוקס ודלק צרפתן הנן פחות רווחיות מבחינת ROROתחנות , לאור האמור

חמש שנים לנוכח דיני הגבלים ים הבלעדיים האמורים מוגבלים לתקופה מקסימלית של ההסכמ

נערך בתום התקופה תהליך התמחרות מול הספקים , בדרך כלל ,כתוצאה מכך .עסקיים

בתהליך זה קיים סיום של אובדן חלק מהתחנות או שחיקה ברווחיות ). מתחרים(הפוטנציאליים 

יות כי עלו, יצוין. יש סיכוי לזכות בתחנות חדשות ממתחרים, מצד שני. כתוצאה מהתחרות

  .המיתוג במעבר פוטנציאלי מהוות חסם יציאה משמעותי

 תהפועל החברהוא , 40%ל מחזיקה דלק בנלוקס זכויות בשיעור ש וב בבנלוקס ףהמשות םהמיז

 . אינה מאוחדת בדוחות הכספיים ףהמשות םפעילות המיז. באופן עצמאי בפעילות הדלקים
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 16 -דלקים של דלק בנלוקס למשמשים בעיקר לאספקת  – בבנלוקסהמשווקים המורשים 

לקוחות בבתי , בינוניים-וכן למכירה עצמאית של דלקים לעסקים קטנים ,תחנות בבלגיה

מתחמים תחת המותג  25מפעיל רשת של  Van der Sluijs, בהולנד. ולתחנות שירות, מגורים

Texaco ,שבגינם משולמים לדלק בנלוקס דמי רישיון עבור השימוש במותג לכל מתחם .  

מבנים וציוד אלה מהווים . בהן יש לה זכויות קניין, מבנים וציוד במרבית התחנות אירופהלדלק   )ב(

ציוד בכל התחנות בהן אין לה זכויות קנייניות או  אירופהלדלק , בנוסף. הקבוע החלק מרכוש

רכוש ולדלק צרפת בחלק מתחנות אלה יש לדלק בנלוקס . בהן יש לה הסכמי שכירות קצרי מועד

ת היו זכויות קנייניות ואשר הוקמו לפני שנים רבות כאשר למוכר, קבוע גם במבני התחנה

, משאבות, צנרת, ציוד כולל מיכליםה. בתחנות) שכירות ארוכת מועד/לרבות הסכמי החכרה(

מערכות , מערכות חשמל וגנרטורים במידת הצורך, ציוד משרדי, מערכות מחשוב ותקשורת

 . ירותים לרווחת הקהללכיבוי אש וחדרי ש

מיליון  15 - דלק בנלוקס השקעות מהותיות ברכוש קבוע בהיקף של כ הביצע 2010כי בשנת , יצוין

, דלק אירופה בקונספט החנויות החדש של אשר העיקרית שבהן היא השקעה מתוכננת, אירו

הפעלת רכישת זכויות ל ןההשקעות מהותיות אחרות . והשקעה נוספת בפרויקט כרטיסי תדלוק

 .תחנות לאורך מערכת הכבישים המהירים בהולנד ובבלגיה ושדרוג של חנויות הנוחות בתחנות

וכן בשדרוג , צפויה דלק אירופה להשקיע בתחזוקה שוטפת של תחנות התדלוק 2011במהלך שנת 

 .המתקנים וחנויות הנוחות בתחנות התדלוק

באופן עצמאי  תהפועל) ףמשות םמיז( חברהב 40% לש הלדלק הולנד יש החזק, נכון למועד הדוח  )ג(

תחנות  95 -כ כוללת הופעילות, )Equity Distributors(של דלקים ) קמעונאי ומסחרי(בשיווק 

והתרומה של , לא אוחדו בתוצאות הפעילות של דלק הולנדהמשותף  םתוצאות המיז .תדלוק

יש חשיבות  ףהמשות םלמיז, עם זאת. אינה מהותית בתחום הפעילות ומכירות הדלקים של

של דלק  Texacoמרחיב את נוכחות המותג  ואבין היתר כיוון שה, בראייתה של דלק בנלוקס

 2010באוקטובר  1כי עד ליום , יצוין.לתכנית כרטיסי תדלוק וסףומספק בסיס לקוחות נ, בנלוקס

 באותו מועד רכשה דלק בנלוקס את מלוא. החזיקה דלק בנלוקס בשני מיזמים משותפים נוספים

אשר הפך לחברה בת של דלק , )POST(ההחזקות באחד המיזמים המשותפים האמורים 

באוקטובר  1יום מהחל , לאור האמור. ומכרה את החזקותיה במיזם המשותף האחר ,בנלוקס

 .בדוחות של דלק בנלוקס POSTאוחדו התוצאות של  2010

 :להלןכמפורט , בשלושה טרמינליםמחזיקה דלק צרפת  – החזקות בטרמינלים  )ד(

טרמינל זה ממוקם על . המצוי בפריס ואשר הינו בבעלות מלאה של דלק צרפת Vitryטרמינל  )1(

הדלקים . היד-מופעל עלו, בחכירה של דלק צרפת/המצויה בבעלות דונם 37 - של כקרקע בשטח 

המאוחסנים בטרמינל מועברים אליו באמצעות צנרת המספקת דלקים לאזור פריס וצפון מזרח 

הינו בעל  Vitryטרמינל . BPשהינה בבעלות של מספר חברות ובהן ) Trapil pipeline(צרפת 

  .מליון ליטרים 70 -קיבולת מירבית של כ

 Carrefuelבשיתוף עם ) 50%(ידי דלק צרפת - והמוחזק על, הממוקם בליון Lyon DPLטרמינל  )2(

על קרקע טרמינל זה ממוקם "). DPL: "להלן(באמצעות חברה פרטית המאוגדת בצרפת ) 50%(

 Compagnie Nationale(מרשויות הנמל בליון  DPLדונם המצויה בחכירה של  26.7 -בשטח של כ

du Rhone (הדלקים המאוחסנים בטרמינל זה . ידי דלק צרפת- מופעל עלו, 2023בינואר  1 - עד ל
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) SPMR pipeline(מועברים אליו באמצעות צנרת המספקת דלקים לאזור דרום מערב צרפת 

 - הינו בעל קיבולת מירבית של כ Lyon DPLטרמינל . BPבעלות של מספר חברות בהן שהינה ב

 .מליון ליטרים 70

ידי דלק צרפת -והמוחזק על, ם באי קורסיקהימהממוק, הכולל שני אתרים, Bastiaטרמינל  )3(

: להלן(בשיתוף עם מספר חברות אחרות באמצעות חברה פרטית המאוגדת בצרפת ) 21.5%(

"DPLC .("נל זה ממוקם על קרקע המצויה בחכירה של טרמיDPLC טרמינל זה . מגופים פרטיים

הדלקים המאוחסנים . ידי חברת הפעלה מקומית המתמחה בהפעלת טרמינלים-מופעל על

בעל  וטרמינל הינה. FOSידי בתי זיקוק באזור -בטרמינל זה מועברים אליו באמצעות אוניות על

 .ן ליטריםמליו 33 -של ככוללת קיבולת מירבית 

  :כמפורט להלן, מחזיקה בשני טרמינלים דלק בנלוקס

בטרמינל ) בשיעור החזקות שווה(מחזיקות במשותף  8Q -דלק בנלוקס ו – Wandreטרמינל  )1(

הטרמינל משמש כמעט באופן בלעדי את צרכיהן של דלק בנלוקס . בלגיה, Wandre -הממוקם ב

רום בלגיה דבאספקה כמעט בלעדי לדלקים הווה מקור הטרמינל מ. Wandreבאיזור נמל  8Q -ו

והוא ממוקם על קרקע  מליון ליטרים 18 - הטרמינל הינו בעל קיבולת מירבית של כ. ולוקסמבורג

 .דונם 13.5-כבשטח של 

הטרמינל . הנמצא בבעלותה המלאה של דלק בנלוקס, טרמינל בלוקסמבורג – Hollerichטרמינל  )2(

 .להלן )א(1.9.27 1.9.27 כמתואר בסעיף , לק בנלוקסמשמש בעיקרו לאחסון מלאי החובה של ד

  . דונם 11.5-והוא ממוקם על קרקע בשטח של כ מיליון ליטרים 17 -קיבולתו המירבית הינה כ

 נכסים לא מוחשיים 1.9.19

עם חברות  רישיון בהסכם 2007ט באוגוס 8דלק בנלוקס התקשרה ביום  – Texacoסימן המסחר   )א(

" Texaco"לשימוש בסימן מסחר של ") בעלות הרישיון: "ק זה"בס להלן(מקבוצת שברון 

. במדינות בנלוקס") Star Mart" -ו" Star Market"העיקריים הם (וסימנים מסחריים נלווים 

וכרים הוא אחד מסימני המסחר המ") Texaco star("עם הכוכב " Texaco"הסימן המסחרי 

בהתאם להסכם קיבלה דלק . בעולם הדלקים ונמצא בשימוש במדינות בנלוקס שנים רבות

ללא תשלום של תמלוגים , לשימוש בסימני המסחר במדינות בנלוקס, לא בלעדי, בנלוקס רישיון

)Royalty ( ההסכם כולל הנחיות לאופן . 2007באוגוסט  8שנים שתחילתה ביום  7לתקופה של

הוראות להבטחת שימוש הולם בסימני המסחר ומנגנוני בקרה ופיקוח , מסחריהשימוש בסימן ה

 6במהלך ) Sub License(לדלק בנלוקס יש זכות להעניק רישיון משנה . מטעם בעלות הרישיון

 3דלק בנלוקס התחייבה למתג את כל התחנות מחדש עד . השנים הראשונות של תקופת הרישיון

. ובמידה ולא תפעל כאמור תחויב בקנסות שנקבעו בהסכם חודשים לפני תום תקופת הרישיון

הוראות לפיהן בעלות הרשיון רשאיות  ההסכם כולל. דלק בנלוקס עמדה בהתחייבות האמורה

נכון . ידי דלק בנלוקס- לסיים בהתראה קצרה את ההסכם בגין הפרה מהותית שלא תוקנה על

 .למועד זה עומדת דלק בנלוקס בתנאי הרישיון

לקבלת  BPבהסכם עם חברת  2010באוקטובר  1דלק אירופה התקשרה ביום  – BPר סימן המסח  )ב(

" Proxi"העיקריים הם (וסימנים מסחריים נלווים " BP"רישיון בלעדי לשימוש בסימן המסחר 

) Carrefourעם ענקית הקמעונאות הצרפתית  BPפירות שיתוף הפעולה של חברת , "a Huit 8" -ו

שנים עם אופציה להארכה  5ההסכם הינו לתקופה של . רפתצכל תחנות התדלוק שלה בב
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במסגרת . פי ההסכם דלק צרפת רשאית להעניק רשיונות משנה-על. שנים 5לתקופה נוספת של 

כפי שהיה , ההסכם מחוייבת דלק צרפת לעשות שימוש במותג על פי הכללים האמורים בהסכם

דלק צרפת מחויבת . ברחבי העולם BP מקובל לפני רכישת הפעילות הנרכשת וכמקובל בפעילויות

בתקופת ההארכה מחוייבת דלק צרפת לרכוש . BPלשווק דלקים העומדים במפרט האיכות של 

תמורת הרשיון משלמת דלק צרפת סכום . BP - מחצית מכמות הדלקים הנמכרים בתחנות מ

 .BPקבוע וסכום משתנה התלוי בכמות הדלקים הנמכרת בתחנות הממותגות 

 הון אנושי 1.9.20

  כללי  )א(

שבקרבת , י'רגסאירופה מנוהלת מהמטה המרכזי בעיר ברדה בהולנד ומהמטה בעיר  דלקפעילות 

חטיבות עיקריות אשר מנהליהן הנם חברי הנהלת  בעבאמצעות ש דלק אירופה מנוהלת. פריז

, בבנלוקסב קמעונאות: החטיבות הן. אירופהל דלק "וכפופים ישירות למנכ אירופהדלק 

משאבי אנוש , כספים, פעולות לוגיסטיות, פעולות מסחריות, תמיכת מכירות ,קמעונאות בצרפת

  .ל"ישנן מחלקות הכפופות למנכ, כמו כן). IT(וטכנולוגיית מידע 

 שני משרדי מיזוגעקב  של דלק בנלוקס חלו שינויים במבנה מצבת העובדים 2009בשנת לאחר ש

הליך שילוב תב נמצאתדלק אירופה  ,למטה אחד בעיר ברדה, ברוטרדם ובבריסל, דלק בנלוקס

שילוב  .פעילות השיווק בבנלוקסעם  2010 באוקטובר 1 - אשר נרכשה ב, פעילות השיווק בצרפת

מערכות המשאבים שפותחו בפעילות השיווק וב, בידע, כח העבודהב עשות שימושנועד ל זה

ולאחריו  2011ת סוף שנעד  היות מושלםצפוי להליך זה ת .פעילות בצרפתצרכי הבבנלוקס גם ל

למעט יחידות , כל יחידות דלק אירופה תהיינה מאוחדות לפעילות השיווק בצרפת ובבנלוקס

   .תשארנה מפוצלות, אשר לאור הצורך בקרבה לפעילות התחנות בשטח, הקמעונאות

  :2010 -ו 2009בדצמבר של השנים  31נכון ליום  אירופה להלן פירוט מצבת העובדים של דלק

  

 עובדים מספר  מחלקה
  2010  2009  

  47  46  דלק בלגיה

  8  7  דלק לוקסמבורג

  151  159  דלק הולנד

  -  111  דלק צרפת

 206 323סך הכל מטה חברה 

DGV  45  35  

Salland  53  53  

 Schreurs 25  25  

Post 31  -  

  113  154  סך הכל חברות בנות

  261  368  בלגיה COCOתחנות 

  92  123  לוקסמבורג COCOתחנות 

  701  936   12הולנד COCOתחנות 

  - 417  צרפת COCOתחנות 

                                                      
 .Post - ו DGV , Schreurs, Sallandשל  COCOלל תחנותכו   12
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 עובדים מספר  מחלקה
  2010  2009  

  - Gesmin   15הנהלת 

 COCO 1,859 1054סך הכל תחנות תדלוק מסוג 

 1,373  2,336  תחום פעילותסך הכול 

  

   .נובע מרכישת פעילות השיווק בצרפת 2010עיקר הגידול במספר העובדים בשנת 

 :הטבות וטיבם של הסכמי העסקה  )ב(

אירופה אשר דלק , מערכת יחסי העבודה מעוגנת בחקיקה נרחבתובצרפת קס במדינות בנלו

ידי ועדי -על מרבית העובדים חלים הסכמים קיבוציים והם מיוצגים על. פועלת במסגרתה

חובות הפנסיה  .מענקי ותק ופרישה, לרבות אובדן כושר עבודה, עובדים ונהנים מביטוח רפואי

  .וח מובילותשל דלק אירופה מבוטחות בחברות ביט

 : קבוצת נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירה בדלק בנלוקס ובדלק צרפת  )ג(

  מספר עובדיםהתפקידמדינה
 

  2010  2009  

  1  1  ל"מנכאירופה

  1  -ל פעולות מסחריות"סמנכ

  1  1  ל כספים"סמנכ

  1  1  ל טכנולוגיית מידע"סמנכ

  1  1  ל משאבי אנוש"סמנכ

  1  1  ל פעולות לוגיסטיות"סמנכ

  -  1  ל תמיכת מכירות"סמנכ

  -  1  ל קמעונאות"סמנכ בנלוקס

  -  1  ל קמעונאות"סמנכ צרפת

  -  1 ל הפעילות בצרפת"סמנכ

  

  :הטבות וטיבם של הסכמי העסקה

 נושאי המשרה הבכירה בדלק בנלוקס ודלק צרפת מועסקים בהסכמי עבודה אישיים  )א(

, הפרשה לתכניות פנסיוניות, המשולם הוראות בדבר השכר, בין היתר, הכוללים, םוסטנדרטיי

   .לדין תנאים נוספים בהתאםוימי מחלה  ,ימי חופשה

מהון  2.5% - הוענקו אופציות לרכישת מניות המהוות כ, ל דלק אירופה"מנכ, למר הוד גיבסו  )ב(

הניתנות למימוש בשש מנות בתקופת המימוש שתחילתה , ללא תמורה, המניות של דלק אירופה

: מועדי זכאות 2נכון למועד המאזן נותרו ( 2012וסופה בשנת ) 1.6.2008(בתאריך ההענקה 

המימוש אפשרי החל מכל מועד בו קמה הזכות למימוש ועד לתום ). 01.06.2012 - ו 01.06.2011

מחיר . המוקדם שבהם, יום ממועד סיום יחסי עובד מעביד 90תקופת המימוש או עד תום 

) אירו למניה 4,300(מיליון אירו  129ל דלק בנלוקס של המימוש יהיה בהתבסס על שווי חברה ש

ככל שדלק . שנתית ממנה למנה 5%למנה הראשונה ולאחר מכן המחיר יכלול בתוכו תוספת של 

או חברה קשורה אחרת לפעילות דלק בנלוקס  Delek Europe BVדלק בנלוקס או , אירופה

המניות שיוקצו לו למניות החברה  תוקנה למר גיבסו זכות להמיר את, יונפקו בבורסה כלשהי

היה ודלק אירופה תהיה חברה פרטית במועד סיום יחסי . המונפקת תוך שמירת מרכיב ההטבה
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תרכוש דלק אירופה את , אזי לגבי אופציות שמומשו למניות, עובד מעביד בינה לבין למר גיבסו

, הערכת שווי חיצונית המניות בתמורה למחיר המימוש בתוספת הפער בינו לבין מחיר מניה לפי

תרכוש אותן דלק אירופה בהתאם לשווי , ולגבי אופציות שלא מומשו אך קמה זכאות לממשן

יחולו , במקרה בו דלק אירופה תהיה חברה ציבורית. בקיזוז מחיר המימוש, החברה כאמור לעיל

דלק מר גיבסו יהיה רשאי לקבל מ. הוראות חסימה וזכות סירוב ראשונה על מניות המימוש

לצורך מימון ) 4%צמודה למדד ובתוספת ריבית שנתית של ( non-recourseאירופה הלוואה 

 .המימוש

כתבי אופציה  45,000ללא תמורה ,  ל דלק בנלוקס"מנכ, דלק בנלוקס העניקה למר ציון גינת  )ג(

מהון המניות המונפק  2.5%שהיוו נכון למועד הנפקתן , הניתנים למימוש למניות דלק בנלוקס

כתבי האופציה האמורים הוקנו ויוקנו למר גינת בשיעורים שאינם . פרע של דלק בנלוקסוהנ

, 31.10.08ובכל אחד מהתאריכים , כתבי אופציה 11,250 - 30.4.08ביום : שווים כמפורט להלן

כתבי האופציה . כתבי אופציה 5,625 – 30.4.11 -ו 31.10.10, 30.4.10, 31.10.09, 30.4.09

או  31.10.11החל ממועד הקצאתם ועד ליום , למימוש בכפוף למועד הקנייתם האמורים ניתנים

תום : "להלן(יום ממועד סיום הסכם הייעוץ ותום תקופת ההודעה המוקדמת  90עד לתום 

 129 -מחיר המימוש לכל מניה מבוסס על שווי לדלק בנלוקס בסך של כ"). תקופת המימוש

נוספת החל מהמנה השניה תתווסף ריבית שנתית של למחיר המימוש של כל מנה . מיליון יורו

כל עוד דלק בנלוקס היא חברה פרטית ומר גינת מחזיק . שתיצבר עד מועד ההקניה הרלבנטי 5%

ככל שדלק בנלוקס או דלק אירופה או דלק . חל איסור על מכירת אופציות לצד שלישי, במניות

פעילות בארצות בנלוקס תנפיק בשוק אירופה הולדינגס או חברה אחרת מקבוצת דלק העוסקת ב

תוקנה למר גינת זכות להמיר את המניות שיוקצו לו כאמור לעיל למניות של חברה , כלשהו

עם סיום הסכם הייעוץ מכל סיבה שהיא . כאמור באופן שישמר מרכיב ההטבה שינבע מהמניות

היא חברה  במקרה ודלק בנלוקס, ")המועד הסופי: "להלן(ותום תקופת ההודעה המוקדמת 

תרכוש דלק בנלוקס את כל האופציות שלא מומשו ושניתן היה לממשן עד למועד הסופי , פרטית

כמפורט , ידי מר גינת- ואת כל המניות המוחזקות על") למימוש- אופציות ניתנות: "להלן(

המניות שתנבענה מהמימוש תיחסמנה , במקרה ודלק בנלוקס היא חברה ציבורית. בהסכם

ולאחר מכן תוכלנה להימכר בכפוף , לצורך עמידה בתנאי החקיקה הרלוונטיתלתקופה שתדרש 

לשם מימוש כתבי אופציה יהא זכאי מר . לזכות סרוב ראשונה של דלק בנלוקס כמפורט בהסכם

שתובטח אך ורק באמצעות שעבוד על המניות  5%לקבלת הלוואה נושאת רבית שנתית של  גינת

)non-recourse.( 

בסוף  ל בנלוקס"הודיע מר גינת על כוונתו לסיים את כהונתו כמנכ 2011אר במהלך חודש פברו

 .יופעל מנגנון האופציות כמתואר לעיל, כהונתו כאמורסיום עם . 2011חודש אפריל 

במסגרת . יק'צ'מר בועז צ .Delek Europe B.Vל "חל את כהונתו כמנכה 2011 רץבמ 14ביום   )ד(

בין , יק תהא זכאית חברת הניהול'צ'עלותו של מר צהסכם הניהול שייחתם עם חברת ניהול בב

למענק , )צמוד מדד המחירים ההולנדי(אלף אירו  30 - לדמי ניהול חודשיים בסך של כ, היתר

כולל הוצאות הכרוכות (לרכב , שייקבע בהתאם לשיקול דעת דירקטוריון דלק אירופה, שנתי

לחבילת יק יהיה זכאי 'צ'מר צ, כן-כמו .והחזר הוצאות, טלפון נייד, )באחזקתו ובשימוש בו

. במועד חתימת ההסכםדלק אירופה הקיים המונפק של הון המ 2.5%אופציות בהיקף של 

למעט הראשונה  ,0.5%בהיקף של כל מנה (מנות על פני חמש שנים  ארבעב האופציות תבשלנה
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) סמחיר הבסי(מחיר המימוש ). ה תהיה בתום שנתיים ממועד ההקצאהתוהבשל 1%שתהיה 

כולל פעילות דלק ( 2010של דלק אירופה לשנת  "Normalized Ebitda" -שווי ה פי- עליחושב 

 ,בניכוי חוב חיצוני בתוספת הלוואות בעלים ובתוספת ריבית רעיונית, 8.25כפול מכפיל ) צרפת

למחיר המימוש תתווסף תוספת של . מחולק בכמות המניות המונפקות במועד חתימת ההסכם

 .וכן תהיינה התאמות למחיר המימוש ,ה השנייההחל מהמנ 5%

  חומרי גלם וספקים 1.9.21

 .לעיל 1.9.9 ראו סעיף , לפירוט אודות חומרי הגלם והספקים בפעילות דלק אירופה

 הון חוזר 1.9.22

 מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים  )א(

ערך המלאי בספרי דלק בנלוקס . ימים במוצרי דלקים 5הוא  בנלוקסממוצע ימי המלאי של דלק 

  .מיליון אירו 55.7 -הינו כ 31.12.2010 נכון ליום

 ליום צרפתערך המלאי בספרי דלק . ימים 10 -כהוא  ממוצע ימי המלאי של דלק צרפת

  .מיליון אירו 35.4 -הינו כ 31.12.2010

 מדיניות אשראי  )ב(

  .לעיל 1.9.14 ראו סעיף , לפירוט: אשראי לקוחות

בבנלוקס תקופת האשראי הממוצעת ובכללה תקופת האשראי בהתאם להסכם  :אשראי ספקים

תקופת האשראי בצרפת ; ימים 20-ל 5עשויה לנוע בין  Shell-ו Nerefco   ,Totalהאספקה עם

  . ימים 10 - הינה כ, BP הממוצעת ובכללה תקופת האשראי בהתאם להסכם האספקה עם

 השקעות 1.9.23

; לעיל )ג(1.9.18 1.9.18 ראו סעיף , לפירוט בעניין החזקות דלק בנלוקס במיזמים משותפים

 )ד(1.9.18 1.9.18 ראו סעיף , יםלפירוט אודות החזקותיה של דלק צרפת בטרמינלים לאחסון דלק

  .לעיל

  מימון 1.9.24

שיווק בבנלוקס ובצרפת השתמשה דלק אירופה במימון חיצוני ובמימון הלצורך רכישת פעילויות 

   .ישראלדלק פטרוליום ודלק , מטעם בעלות השליטה בה

  :שיווק בבנלוקסהמימון רכישת פעילות   )א(

תמורת הרכישה . שיווק בבנלוקסההושלמה עסקת רכישת פעילות  2007באוגוסט  8ביום 

ידי -על נומתוך סכום הרכישה מומ מיליון אירו 240 -כ. מיליוני אירו 404 - הסתכמה לסך של כ

ידי השקעה בהון העצמי של -עלמומנה והיתרה , ידי דלק בנלוקס-הלוואה בנקאית שגויסה על

הלוואות : "ק זה"להלן בס( דלק בנלוקס והלוואות בעלים של דלק פטרוליום ודלק ישראל

מיליון אירו התקבלו  15מתוך הסך האמור ( מיליוני אירו 144 -בסך כולל של כ ")הבעלים

תוספת ב 5%נושאות ריבית שנתית צמודת מדד בשיעור של  הלוואות הבעלים ).כהלוואות בעלים

, נקבע כי בכפוף להימצאות עודפים לתשלום בדלק אירופהו מ על הפרשי הצמדה למדד"מע

. 06.08.2008מ ישולמו לשיעורין מדי שנה החל מיום "הריבית והפרשי ההצמדה למדד והמע

בהעדר עודפים בדלק אירופה ידחה מועד תשלום הפרשי ההצמדה והריבית והם ישולמו במועד 

לאחר קבלת , ישראלאישרו דלק פטרוליום ודלק  2010הלך חודש אוקטובר במ. החזר ההלוואות

 6 את הארכת מועד החזר ההלוואות שנקבע במקור ליום, פי דין- האישורים הנדרשים על
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כאשר סכום הלוואות הבעלים ישא ריבית שנתית  2012בדצמבר  31 עד ליום ,2010באוגוסט 

קרן (ההלוואות . עד למועד החזר ההלוואותו 2010באוגוסט  7החל מיום  5.5%בשיעור של 

מדד הבסיס הינו מדד המחירים לצרכן הידוע (תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן ) וריבית

לתשלומי הקרן והריבית )). 2010באוגוסט  6ביום : היינו(במועד החזר ההלוואות המקורי 

או הלוואות במהלך תקופת /ן ובנוסף סוכם כי במידה ודלק אירופה תגייס הו. מ כדין"יתווסף מע

אלא אם דלק פטרוליום ודלק ישראל תודענה , ישמשו כספים אלו לפירעון ההלוואות, ההלוואה

העברת השליטה בדלק אירופה , על אף האמור. בכתב על כך שהינן מוותרות על הפירעון המוקדם

יתרת  .כפופה לפירעון מוקדם של ההלוואות, לאישיות משפטית שאינה בשליטת החברה

לפירוט אודות ההלוואות  .מיליוני אירו 15 עומדת על סך של 31.12.2010הלוואות הבעלים ליום 

  .להלן' ד -ו' ראו סעיפים קטנים ג, הבנקאיות ותנאיהן

 ון אירומילי 45בסך של בנלוקס הלוואה בנקאית נוספת ה דלק קיבל 2008כי במהלך שנת , יצוין

 רכישתסכם המימון שנחתם עם המוסד הבנקאי לצורך ה האמצעים שהועמדו לה במסגרת מתוך

  .מיזמים משותפים 3 -החזקות השותפים ב

  :שיווק בצרפתהמימון רכישת פעילות   )ב(

התמורה בגין . שיווק בצרפתהחתמה דלק אירופה על הסכם לרכישת פעילות  2010ביוני  23ביום 

) התאמות הון חוזראחר ל(ו מיליון איר 209 - רכישת פעילות השיווק בצרפת הסתכמה בסך של כ

ומומנה באמצעות מימון בנקאי והלוואות בעלים של דלק פטרוליום ודלק ישראל לפי חלקן 

  :והכל כמפורט להלן, היחסי

 .Delek France B.V -מיליון אירו מומן באמצעות הלוואה מתאגיד בנקאי בישראל ל 80סך של  )1(

בריבית משתנה השווה לשיעור ריבית , שנים 7ההלוואה הינה לתקופה של "). הלווה: "להלן(

יתרת ההלוואה האמורה הינה  31.12.2010נכון ליום  .בתוספת מרווח, הליבור לשלושה חודשים

 .מיליון אירו 80 -כ

מתאגיד בנקאי נוסף בישראל לזמן קצר מיליון אירו מומן באמצעות הלוואה  40 -סך של כ )2(

ניתנה התחייבות של התאגיד . פטרוליוםבריבית של ליבור בתוספת מרווח בערבות של דלק 

. שנים 8להעמיד את ההלוואה לתקופה של , לאחר השלמת המסמכים הנדרשים, הבנקאי

ובמקומה הועמדה הלוואה של החברה לדלק  2010ההלוואה האמורה נפרעה בסוף חודש נובמבר 

 .והינה צמודת מדד 5.5%ההלוואה האמורה נושאת ריבית של  .אירופה

מיליון  44(שהועמדו על ידי דלק פטרוליום , ה מומנה באמצעות הלוואות בעליםיתרת התמור )3(

, 31.12.2012הלוואות הבעלים תועמדנה לפירעון ביום ). מיליון אירו 11(ודלק ישראל ) אירו

יתרת , 31.12.2010נכון ליום  .5.5%תהיינה צמודות למדד ותשאנה ריבית שנתית  בשיעור של 

בגין מיליון אירו  11 -דלק פטרוליום וכבגין הלוואת מיליון אירו  44 -כ ההלוואות האמורות הינה

 .דלק ישראלהלוואת 

 .יתרת תמורת הרכישה מומנה באמצעות מזומנים שנבעו מהון חוזר בעסק הנרכש )4(

ערבויות נוספות ) בערבות צולבת של דלק פטרוליום ודלק ישראל(העמידה החברה , כמו כן )5(

לטובת הפעילות הנרכשת לצרכי מימון הון חוזר , מיליון אירו 97 –לצדדים שלישיים בסך של כ 

 .BPמ והבלו ולצרכי רכישת דלקים מחברת "לטובת רשויות המע

לצורך הבטחת תשלום , לתקופה של חודשיים, מיליון אירו 63-הועמדה ערבות בסך של כ, בנוסף )6(

ר תשלום התאמות ההון נכון למועד זה שוחררה הערבות לאו. התאמות ההון החוזר לדלק צרפת
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ואיננה  אשר מומנו מתוך מקורותיה העצמיים של הפעילות הנרכשת, החוזר בתקופה האמורה

 - ודלק ישראל עמלת ערבות בסך של כ פטרוליוםדלק  ולהעמדת הערבויות גב בתמורה. בתוקף

 . יעור שנתיבש 1.5%

, מיליון אירו 1.2בסך של  ודלק ישראל תהיינה זכאיות לקבלת דמי ניהול שנתיים פטרוליוםדלק  .1

  .לפי חלקן היחסי בעסקה

להלן שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות ממקורות בנקאיים וממקורות אשראי לא בנקאיים   )ג(

דלק בנלוקס או שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי , 2010 -ו 2009שהיו בתוקף במהלך השנים 

ואות לזמן ארוך ואבחנה בין מקורות תוך הפרדה בין הלוואות לזמן קצר והלו, דלק צרפת

  : אשראי בנקאיים ומקורות אשראי לא בנקאיים

שיעור ריבית ממוצעת בשנת  
2010  

 2009שיעור ריבית ממוצעת בשנת 

אשראי לזמן 
 קצר

אשראי לזמן 
  ארוך

אשראי לזמן 
 קצר

אשראי לזמן 
  ארוך

מקורות  בנלוקס
  בנקאיים

  
2.53% 

 

 
3.77% 
  

 
3.69% 

 

 
5.3% 
  

רות לא מקו
  בנקאיים

  
- 

 
3.06% 

 

 
4.5% 
 

  
- 

מקורות   צרפת
  בנקאיים

  
2.91% 

 
5.08%  
  

  
- 

  
-  

מקורות לא 
  בנקאיים

  
- 

 
5.50% 

  
- 

  
- 

 

  :מגבלות בקבלת אשראי  )ד(

 מימון לקבלת הלוואותההסכם גרת סמב – מגבלות בגין רכישת פעילות השיווק בבנלוקס )1(

נקבעו מסגרות אשראי לעתיד ואמות מידה , לעיל )א( 1.9.24 כאמור בסעיף  מתאגיד בנקאי

  . פיננסיות ותנאים אחרים אשר דלק בנלוקס מחוייבת לקיים בהתאם להסכם המימון

אשר ) covenants( במסגרת הסכמי ההלוואות נקבעו תנאים לעמידה באמות מידה פיננסיות

יחסים המשתנים בהתאם , )כהגדרתה בהסכם(  EBITDA-עיקרם מתייחס ליחס יתרת החוב ל

להוצאות מימון לאורך תקופת ההלוואות   EBITDAיחסי, לתקופות השונות לאורך חיי הלוואה

, ולמועד הדוח 31.12.2010נכון ליום ). CAPEX(ועמידה בסף מקסימלי של השקעות ברכוש קבוע 

   .לק בנלוקס עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות האמורותד
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מתאגיד בנקאי בישראל  להבטחת פירעון ההלוואה –מגבלות בגין רכישת פעילות השיווק בצרפת  )2(

לווה ושל דלק צרפת המניות של החברה ה, בין היתר, שועבדו, )1)(ב( 1.9.24 כמתואר בסעיף 

). ויחסי כיסוי  EBITDA-המתבססות בעיקר על יחסי חוב ל(ונקבעו אמות מידה פיננסיות 

כל אחת , ודלק ישראל יעמידו ערבויות נפרדות דלק פטרוליוםכחלק מהבטחונות נקבע כי , בנוסף

  .לפי חלקה היחסי בהחזקות

  .ל אמות המידה הפיננסיות האמורותעומדת בכ צרפתדלק , ולמועד הדוח 31.12.2010נכון ליום 

  :מסגרות אשראי  )ה(

בערבות קבוצת דלק  INGידי בנק - אשר הועמדה על, לדלק צרפת מסגרת אשראי לצרכי הון חוזר

לתקופה של שנה בריבית ) מליון אירו 97 -מתוך הסך האמור של כ(מליון אירו  30 -בסך של כ

   .ליבור בתוספת מרווח

 :אשראי בריבית משתנה  )ו(

  : 31.12.2010יום נכון ל, ירוט אודות האשראי בריבית משתנה בדלק בנלוקס ובדלק צרפתלהלן פ

  מנגנון השינוי סוג ההלוואהמדינה
Euribor+ 

מועד פרעון 
תקופת /הקרן

  המסגרת

שיעור הריבית  תשלום ריבית
נכון למועד 
 ההשלמה

/ היקף ההלוואות 
במליוני ( המסגרת

  )אירו

  
  
  
  

 בנלוקס

First Lien 
Facilities13  

במועד אחד 3.25% -2.25%
בתום תקופות 

שנים  8-9של 
 )2016 -2015עד (

  חודשי 
-החל מה(

28/09/2009( 

5.7%-6.7%  245  

Second 
Lien 
Facilities 

בתשלום אחד 5.125%
שנים  9.5לאחר 

 )2017עד (

  חודשי 
 )2009-החל מ(

8.875% 40  

Revolver 
Credit 
Facility14  

עד (שנים  7  1.75%
2015(  

 

  חודשי 
 )2009-החל מ(

5.03% 50 

  
  
  
  

 צרפת

Bank Loan  4.25%40  מיליון אירו
בתשלום אחד 

שנים  7לאחר 
  ,)2017עד (
מיליון אירו  2

שנים  5למשך 
 2012-החל מ

   2017ועד 

  רבעוני
 )2010-החל מ(

5.45%  80  

Revolver 
Credit 
Facility  

עד רבעון (שנה 1.85%
  )2011רביעי של 

  28  2.95% בועיש-יומי

 

 מיסוי  1.9.25

 )חברה הולנדית(לצרכי מס של דלק בנלוקס  הדוחות – דיני המס החלים על דלק בנלוקס  )א(

. ומעלה 95%שלה בהולנד ששיעור ההחזקה בהן הינו  הבנות מס עם החברות לצרכי יםאוחדמ

. בנלוקסלשווי נכסים היקף הפעילות וההון העצמי של דלק  בהתאם קבעיהעתידית ת המסחבות 

 בבלגיה הפועלותהחברות . 25.5%הינו  2010החברות בהולנד נכון לשנת  מס שיעור, באופן כללי

                                                      
 .Second Lien Facilities - הלוואה בעלת קדימות בפירעון לעומת ה  13
 .ממנה רשאית דלק בנלוקס למשוך סכומים בהתאם לצרכיה ולשיקול  דעתה, מסגרת אשראי לצורך העמדת הון חוזר שוטף 14
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שיעור המס  2010לשנת  נכון. יושפעו משיעורי המס החלים במדינות האמורות ובלוקסמבורג

ודיבידנד  ריבית, שיעורי המס על רווחי הון. 29.63%  על לוקסמבורגבו 33.99%עמד על  בלגיהב

לישראל  הולנדבהתאם לאמנה למניעת כפל מס בין . ם מאמנת המס בין ישראל להולנדמושפעי

מניותיה  מהון 25% -חלוקת דיבידנדים מחברה הולנדית לחברה ישראלית המחזיקה לפחות ב

  .בהולנד 5%תהיה כפופה לניכוי מס במקור בשיעור של 

הינו  2010בצרפת נכון לשנת  באופן כללי שיעור מס החברות  – דיני המס החלים על דלק צרפת  )ב(

34% . 

  .לדוחות הכספיים 42ראו ביאור , לרבות הפסדים עסקיים להעברה, לפרטים נוספים בדבר מיסוי

 איכות הסביבה 1.9.26

חלות הוראות שונות הנוגעות לאיכות הסביבה העוסקות בין היתר בטיפול  אירופהעל דלק 

בשנות התשעים הוחמרו דרישות . ודוע, טיפול בפסולת, מניעת פגיעה בקרקע ובמים, בדלקים

הדבר גרם להעלאת רמת השמירה על . איכות הסביבה עבור תחנות תדלוק במדינות בנלוקס

 .וכן ליצירת חסם כניסה בפני הקמת תחנות דלק חדשות, איכות הסביבה בתחנות קיימות

  : דרישות איכות הסביבה משתנות ממדינה למדינה

 Dutch Environmental Control Act -ברשיון בהתאם למפעיל תחנת תדלוק חייב , בהולנד

חייב מפעיל תחנה לעמוד בדרישות המפורטות במספר רב של , בנוסף. ולקיים את תנאי הרשיון

לתקן כל זיהום שנגרם , לרבות החובה לבצע בדיקות איכות קרקע במועדים שנקבעו, צוים

מידה ובתחנת הדלק מתבצעת בתקופה בה התחנה פעלה תחת רשיון ולקבל רשיון מיוחד ב

אחסון מיכלי דלקים (פעילות נוספת מלבד מכירת דלקים אשר יש לה השפעה על איכות הסביבה 

יש הסמכות להורות על בדיקות זיהום  Dutch Provincial Executive -ל). למשל, מעל פני הקרקע

והן על שוכרים של החובות עשויות להיות מוטלות הן על בעלים . וכן על נקיטת פעולות, קרקע

  .COROאו  COCOוהן עשויות לחול בעניינה של דלק בנלוקס ביחוד לגבי תחנות , המתחם

הואיל והמדינה , היקף דרישות איכות הסביבה תלוי במיקומה המדויק של כל תחנה, בבלגיה

בכל אזור יש סמכות נפרדת . מחולקת לשלושה אזורים בהם יש דרישות רגולטוריות שונות

המדינה נותרת אחראית . לרבות רשיון וענייני זיהום, ם הנוגעים לאיכות הסביבהלענייני

מפעילת תחנת תדלוק חייב בקבלת רשיון . לעניינים מסוימים הקשורים בבריאות ובבטיחות

, כן- כמו. לרבות תנאים הנוגעים לאיכות ושדרוג הציוד בתחנה, איכות סביבה הכולל תנאי תפעול

הן על המפעיל והן על מי , ות שונות של ניקיון ובדיקת זיהומים בקרקעמוטלות על המפעיל דריש

  .שמחזיק זכויות בתחנה

. הפעלת תחנת תדלוק מחייבת רישוי ממשרד העבודה וממשרד איכות הסביבה, בלוקסמבורג

מפעיל תחנה אינו , ככלל). שנים 15 -בדרך כלל כ(הרשיונות ניתנים למפעיל לתקופת זמן מוגבלת 

או שנגרם נזק לסביבה במהלך תקופת , נשלל, פול בליקויים אלא אם כן הרישיון פגמחויב בטי

  .הרשיון

באופן הטיפול , הנוגעות לאיכות הסביבה ועוסקות בין היתר, חלות הוראות שונות בצרפת

בשנים האחרונות וכחלק . אופן הטיפול בפסולת ועוד, מניעת פגיעה בקרקע ובמים, בדלקים

הוחמרו דרישות איכות הסביבה בצרפת בכלל  ,מירה על איכות הסביבהמהמאמץ הגלובאלי לש

מסך תצרוכת  לדלקי ביו ליתאקבעה מכסה מינימ הממשלה, בנוסף .ועל תחנות התדלוק בפרט

העומדת נכון  ,הנמכרים הדלקים מכלל כאחוז המחושבת ,דלקים המשווקות חברותל הדלקים
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הגברת השימוש בדלקי ביו אגרסיבית יותר בצרפת הדחיפה הממשלתית ל. 7% -לדוח זה על כ

ובהתאם לכך נקבעו מכסות גבוהות מהמכסות שנקבעו , ממדינות אחרות באיחוד האירופי

ונקבעו , )5.7% -הינו כ 2010ידי האיחוד האירופי לשנת - היעד שנקבע על(באיחוד האירופי 

לא , עת דלק צרפתלמיטב ידי. התקנות פי על הנדרשות קנסות במקרים של אי עמידה במכסות

 - ו Vitry(שני טרמינלים של דלק צרפת , בנוסף. 2015צפוי שינוי במכסה לדלקי ביו עד לשנת 

Lyon DPL (מצוידים בציוד בעל יכולת ליצירת תערובת דלקי ביו.  

בצרפת צפויה להתקבל חקיקה חדשה בתחום זיהום אוויר ותנאי , למיטב ידיעת דלק צרפת

ות משאבות וקביעת מרחק מינימום בין המשאבות ובין צידי בטיח, הפעלת תחנות תדלוק

, אין ביכולתה של דלק אירופה להעריך את השפעות החקיקה החדשה, נכון למועד זה .הדרכים

  .עליה, אם תתקבל

 2010 שנת לסוף נכון אירופה דלק של סביבתיות השקעות לצורך החברה בספרי ההפרשות סך

 בתקציב כלולות והינן מהותיות אינן 2011-ו 2010 בשנת עותההשק. אירו מיליון 23 -כ על עמד

   .הכללי ההשקעות

לגבי הצורך בהשקעות נוספות הקשורות באיכות  ודלק צרפת מידע זה בדבר הערכת דלק בנלוקס

שיתכן ולא יתממש בין היתר במידה ויתגלו חריגות מהותיות , הסביבה הינו מידע צופה פני עתיד

או ייכנסו לתוקף דרישות איכות סביבה חדשות שבגינן , דלק צרפתו בפעילות דלק בנלוקס

  .יידרשו הוצאות מהותיות

מכלל  15%עד  10% - כי דלק צרפת ודלק בנלוקס שומרות על היחס של הקצאת כ, יצוין

  . לשם התאמות רגולטוריות ואיכות הסביבה) CAPEX(ההשקעות ההוניות 

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 1.9.27

תקנות בקשר , חוקי עבודה, בין היתר, חלים חוקים ותקנות הכוללים אירופהת דלק על פעילו

דרכי גישה ציבוריות וחוקים , תנאי עבודה, שכר מינימום, למכירה של מוצרי אלכוהול וטבק

  :ובכלל זה, נוספים

–CSO(למלא אחר מכסת אחסון דלקים מחויבות צרפת מדינות בנלוקס ו – מכסת אחסון  )א(

Compulsary Storage Obligation (במדינות . המבוססת על היקף המכירות בשנה הקודמת

בשל הקשר בין החברה , מכסת האחסון משמעותית על הנדרשעלתה בשנים קודמות בנלוקס 

ות מדינדרישת האחסון ב .ופעילויות שיווק של המוכרת בסקטורים אחרים Nerefco - המוכרת ל

 15בהולנד מכסת האחסון הינה  .ימי אחסון בשנה 90 - עומדת על כוצרפת  לוקסמבורג, לגיהב

התשלום הנו פר . ממשלת בלגיה הקימה סוכנות נפרדת לניהול דרישות מכסות הדלקים .ימים

השיווק המקסימלי  ליטר לסוכנות הממשלתית האמורה ומוחזר כמעט במלואו באמצעות מרווח

מהמכסה הנדרשת ודלק  ימים 75הסוכנות הממשלתית מכסה . כפי שנקבע על ידי המדינה

ימי אחסון מדי  3 - אשר תופחת ב, 2010ימי אחסון בשנת  9בנלוקס צריכה להשלים מכסה של 

 .ימים 90עמדה על  2010מכסת האחסון של דלק בנלוקס בלוקסמבורג במהלך שנת  .שנה

מהמכסה  90%- עד ל' כרטיסים'לרכוש  ותחברות שאינן עומדות בדרישות מכסת האחסון רשאי

או לחילופין , מהיתרה במלאי בפועל 10%ולהחזיק , )"CPSSP"(שת מסוכנות ממשלתית הנדר

העלויות השנתיות . שהינם ביתרות מלאי, מגופים אחרים בתעשיית הדלק' כרטיסים'לרכוש 

דלק צרפת למקסם את  בכוונתכי , יצוין. הכרוכות בעמידה במכסת האחסון אינן מהותיות
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ובכך למזער את אחזקותיה , מדלקיה 90% -אחסון לכדי כאחסון דלקיה באמצעות כרטיסי 

 .במלאי בפועל בטרמינלים

 – הוראות לעניין עידוד התחרות  )ב(

נכנס לתוקף בהולנד חוק המטיל חובת נקיטת הליכי מכרז לקבלת  2006בחודש יוני  :בבנלוקס )1(

 מטרתו של חוק זה להגדיל את מספר. זכיונות של תחנות דלק בדרכים המהירות במדינה

בין ממשלת ) בנפרד מחוק זה(על מגמה זו ניתן ללמוד גם מהסכמים שנחתמו . השחקנים בשוק

לפיהן מספר התחנות של , 2001בשנת ) Texacoבהן (הולנד לארבע החברות הגדולות בשוק הדלק 

כל אחת מהחברות נדרשת למכור מספר תחנות דלק . 50 - חברות אלה בדרכים המהירות יירד בכ

כאשר מספר התחנות למכירה נקבע בהתאם לנתח השוק , ת בתהליך מכרזבדרכים המהירו

תהליך זה הביא לפרסום רשימה של כל . שנים 15 -מכרז לתחנה מתקיים אחת ל. בהולנד

שנים מיום  15 -נה ליהרשימה ה. האתרים המוחזקים בידי כל החברות ומועד הוצאתם למכרז

מנגנון המכרז  .תחנות שזהותן ידועה מראשכך שבכל שנה מתקיים מכרז בו מוצעות , פרסומה

אם בעל התחנה זוכה  –כאשר התחנה מוצעת למכרז בפעם הראשונה  (concession)כולל פיצוי 

מהמחיר שהציע או את הפער בין הצעתו לבין ההצעה  30%אזי עליו לשלם למדינה , במכרז

קבל את שוויה על פי אזי י, אם בעל התחנה הפסיד במכרז. הנמוך מביניהם, הנמוכה שאחריה

ואף , ללא מנגנון הפיצוי, מנגנון דומה קיים בבלגיה, כפי שיצוין להלן. המחיר בהצעה שזכתה

בבלגיה נהוג . במדינה זו נקבעה רשימה של אתרי כל החברות והמועדים בהם יועמדו למכרז

וישנה  ,להקמת תחנות דלק בכבישים מהירים) BOT )Build, Operate, Transferלקיים מכרזי 

 . חקיקה המסדירה מתן מידע הוגן ומלא לפני התקשרות בהסכמים

מסעדות ומלונות , קיימת חובת נקיטת הליכי מכרז לקבלת זכיונות של תחנות דלק :צרפתב )2(

במסגרת . מטרתו של חוק זה להגדיל את מספר השחקנים בשוק. בדרכים המהירות במדינה

נות ולהציע פתרונות אטרקטיביים מבחינת המכרז על המציע לעמוד בדרישות תכנוניות שו

. בנוסף עליו להציע תשלום עבור השימוש בזכיונות. עיצוב וחדשנות, ההצעה והשרות ללקוחות

בחוק זה גלומים הן סיכונים , לדעת דלק צרפת. שנים 15עד  10 -האתרים מוצעים לתקופות של כ

נותיה הפעילות בדרכים מבין תח 10כאשר במהלך שלוש השנים הבאות , והן הזדמנויות

, תחנות תדלוק(מאתרי מתחרותיה של דלק צרפת  267 - בעוד כ, המהירות תוצענה במכרז

. ויהיו זמינים להצעות מצד דלק צרפת, יוצעו במכרז אף הם באותה תקופה) מסעדות ומלונות

הערכת הבסיס של דלק צרפת , BPמהמכרזים אליהם ניגשה  38% -חרף היסטוריה של זכיות בכ

 לכל או יותר גדול יהיהמספר המכרזים בהם תזכה דלק צרפת  2014 – 2010כי בשנים , הינה

 .ישתווה למספר המכרזים בהם תפסיד הפחות

מידע זה בדבר הערכת דלק צרפת לגבי היחס שבין זכיות דלק צרפת במכרזים לבין הפסדיה בהם 

לפעילותה במדינות בנלוקס  המבוסס על הערכות דלק צרפת בהתאם, הינו מידע צופה פני עתיד

יתכן ומידע , עם זאת. בשוק זה BPלרבות תקופת פעילות , ומתוקף היכרותה עם השוק בצרפת

במידה ותשנה דלק צרפת את אסטרטגיית הגישה , בין היתר, צופה פני עתיד זה לא יתממש

יחס אשר יהיה בהם כדי להשפיע על ה, במידה ויחולו שינויים רגולטוריים, למכרזים שלה

  .אין כל מגבלה או חובה על מספר התחנות שניתן להציע במכרזים. ב"וכיו, האמור
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 European Regulation of) 1999לתקנות אירופאיות משנת  ותצרפת כפופמדינות בנלוקס ו, בנוסף )3(

Vertical Restraints)  5למשך ) 'סוכנים וכו, מול ספקים(המגבילות משכם של חוזים בלעדיים 

 .ם כן הספק מחזיק בבעלותו או משכיר את האתראלא א, שנים

ת לעמוד וצרפת נדרשבנלוקס ודלק דלק  –רישוי תחנות התדלוק ופעילות תחום מכירת דלקים   )ג(

, לרבות בדבר בדיקות תקופתיות של איכות הקרקע, אזוריות וארציות, במגוון תקנות עירוניות

הוראות מפורטות קיימות גם . אש רשיונות למבנים בהם שוכנות התחנות והוראות לגבי כיבוי

 . בנוגע להקמה והפעלת תחנות דלק בדרכים מהירות

 .לעיל 1.9.26  ראו סעיף  – דרישות איכות הסביבה  )ד(

המדינות חנויות הנוחות כפופות להוראות של רשויות  -רישוי בקשר להפעלת חנויות נוחות  )ה(

, 2009משנת , בצרפת, בין היתר .אש ותכנון ובניה, בטיחות, הבנושאי בריאות ותברוא השונות

ולא ניתן למכור אלכוהל , בבוקר 8בערב עד  6נקבע כי לא ניתן למכור אלכוהול בין השעות 

ממכירות שאינן של דלקים  50%כי מכירת אלכוהול עשויה לשקף עד , יצוין. שאוחסן בקירור

ה להוביל לסגירת תחנות ולפגוע בכדאיות אכיפת החוק עלול, לפיכך. דלק צרפת בתחנות

האיסור על מכירת האלכוהול פוגע בעיקר , 2010נכון לסוף שנת  .הכלכלית של תחנות נוספות

מיליון אירו  1.5עד  1 -ומוערך בצמצום של כ COFO -ו COROבפעילות חנויות הנוחות בתחנות 

 .ברווחי דלק אירופה

צרפת הנם כיום מן הגבוהים בלגיה ו, הולנדדלקים ב שיעורי המיסוי על מכירת – מיסוי דלקים  )ו(

  .בלוקסמבורג שיעורי המיסוי נמוכים יחסית למדינות השכנות .באירופה

שעות נוספות , לחקיקה בנושאים של הגנת השכר ותצרפת כפופבנלוקס ודלק דלק  -  דיני עבודה  )ז(

ומחייבים , רי עובדיםבצרפת מגבילים פיטובבנלוקס ודיני העבודה , בנוסף לכך. ותנאי עבודה

או , כגון בקשת אישור מוקדם מרשות ממשלתית(נקיטת פעולות שונות לסיום העסקה בטרם עת 

כי , יש לציין). הודעה מוקדמת החייבת להינתן פרק זמן ארוך יחסית לפני סיום ההעסקה בפועל

ושאים הכולל זכות לקבל מידע בנ, צרפת נהנים מכוח רב יחסיתבנלוקס ובועדי העובדים ב

ואף יכולים , )כגון מכירת פעילות או שעבודים(להיוועץ בהם בקשר להליכים מסוימים , מהותיים

נכון . צרפת באמצעות פנייה לבית המשפטבנלוקס או דלק למנוע פעולות מסוימות של דלק 

 . בדלק צרפת תקיניםבדלק בנלוקס ויחסי העבודה , דוחלמועד ה

קיימת , בבלגיה. ראות המחייבות מחירי מקסימום לדלקיםבהולנד אין הו –פיקוח על מחירים   )ח(

מערכת על פי חוק לקביעת מחיר מקסימום ובהתאם לו קובע משרד הכלכלה מחירי דלק 

בין משרד הכלכלה הבלגי לבין התאחדות , ישנו הסדר המתבסס על חוק זה, כן-כמו. מקסימליים

ים מנגנון דומה למנגנון קביעת בלוקסמבורג קי. בנוגע לפיקוח על המחירים, הדלק במדינה

יש במדינות בנלוקס , כן-כמו. אם כי הוא מבוסס על דינים אחרים, מחירי המקסימום בבלגיה

בצרפת לא קיים פיקוח . מגבלות על תיאום מחירים בין חברות דלק מכוח דיני הגבלים העסקיים

דיני הגבלים  אך קיימות מגבלות על תיאום מחירים בין חברות דלק מכוח, על המחירים

 .העסקיים
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 הסכמים מהותיים 1.9.28

, Nerefcoובהסכם אספקת הדלקים עם , Texacoדלק בנלוקס רואה בהסכם הזיכיון עם 

ובהסכם אספקת , Carrefour -ו BPדלק צרפת רואה בהסכמי הזיכיון עם ; הסכמים מהותיים

  . לעיל 1.9.21  -ו 1.9.19  ראו סעיפים ,נוספים לפרטים. הסכמים מהותיים, BPהדלקים עם 

 הליכים משפטיים 1.9.29

 דלק בנלוקס נמצאת בהליך בוררות מול חברת שברון בנוגע לתביעה של דלק בנלוקס כלפי שברון

של הכנסות ) כלפי הרשויות(לגבי אחריותה לדיווח היסטורי שגוי , מיליון אירו 11 -בסך של כ

חנויות נוחות בתחנות דלק לאורך כבישים מהירים בבלגיה וההשלכות של דיווח זה על  מצגים מ

   .שניתנו במסגרת רכישת פעילות הדלקים משברון

  יעדים ואסטרטגיה 1.9.30

דלק אירופה נוהגת לבחון את תוכניותיה ויעדיה האסטרטגיים מעת לעת ולעדכן אותם בהתאם 

פעילות דלק . התחרות ולהשפעות מאקרו כלכליותלמפת , להתפתחויות החלות בשוק הדלקים

 :אירופה בשנים הקרובות צפויה להתמקד בפעילויות הבאות

הזדמנויות  איתור – הגברת הנוכחות בשוק תחנות הדלק באירופה באמצעות רכישות מושכלות  )א(

גם ממגמת חברות הדלק הבינלאומיות למכור , בין היתר, הנובעות, עסקיות לרכישת תחנות דלק

בשוק תחנות הדלק  דלק אירופהנוכחותה של  במטרה להגביר את זקותיהן בתחנות דלקהח

  .פריסת תחנות התדלוק לשפר אתו האירופי

מאמינה כי באמצעות ניצול  דלק אירופה – בשוק הדלקים האירופי דלק אירופהחיזוק מעמד   )ב(

הקשרים עם  חיזוק, דלק אירופהידי - הגדלת היצע הדלקים המוצע על, הזדמנויות עסקיות

המודעות , הגברת המאמצים לשיווק מוצרי הדלקים, פעולות פרסום ,דלק אירופהלקוחות 

לשפר ולבסס את מעמדה ככח מוביל בשוק  דלק אירופה תוכל, ומכירות חנויות הנוחות, למותג

  .הדלק האירופי

פעילות ייעול אופן ניהול תחנות הדלק באמצעות צמצום ה– התייעלות באופן ניהול הפעילות  )ג(

והרחבת הפעילות ) CODO -ו CORO מודלניהול תחנה ב, כגון(בעלות רווחים נמוכים  שיטותב

סגירת פעילות באתרים בעלי  ;)COFO - ו COCO, RORO מודל, כגון(יותר  ותרווחישיטות ב

פיתוח  ,השגת מצוינות תפעולית דרך מיכון התהליכים והאדמיניסטרציה ;שיעור הכנסות נמוך

 ROROחיפוש אחר קמעונאים נוספים מסוג  ;ות של כרטיסי תדלוק למגזר העסקימערך המכיר

בין היתר על , חיסכון בעלויותושיפורים תפעוליים  ;תוך שימור המשווקים הקיימים DODOאו 

  .ידי מיקור מערכות התחזוקה וניהול חשבוניות אלקטרוני

ממכירת מוצרים הנמכרים הרווח הנוצר לחברה  – הגברת הפעילות במוצרים שאינם דלקים  )ד(

 חאשר נמכרים בתחנות הדלק גדול מהרוו, וכן מוצרים נוספים שאינם דלקים, בחנויות הנוחות

לרבות הצעת , דלק אירופה פועלת לשיפוץ רשת חנויות הנוחות ועיצובן מחדש. יםממכירת דלק

מלאי יעיל וניהול , סידור המוצרים באופן נבון, )התמקדות במוצרים טריים(מוצרים חדשים 

פועלת להגדיל את מספר חנויות הנוחות שבתחנות  דלק אירופה, כן-מוכ. במטרה להוריד עלויות

כגון , דלק אירופההדלק ולהוסיף מוצרים נוספים לחנויות הנוחות שיביאו לגידול נוסף ברווחי 

  .  מוצרים במיתוג עצמי ומתקני רחיצת מכוניות, מסעדות, מוצרי מאפה, מוצרי מזון
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לרבות , השקעה במערכת המחשוב של דלק בנלוקס ודלק צרפת – עה במערכות מחשובהשק  )ה(

 מערך ניהול התמחור מיזוגל ENVOYומערכת ניהול החנויות  CRMמערכת , ERP-מערכת ה

ההשקעה הצפויה תהא בסך , להערכת דלק אירופה .של דלק בנלוקס ודלק צרפת וניהול העבודה

 .2011-2012מיליוני אירו בשנים  3-4 -של כ

תוך , בהתבסס על הניסיון במדינות בנלוקס, יצירת סינרגיות בדלק צרפת - יצירת סינרגיה  )ו(

בין צרפת לבין  תהגיאוגרפיושימוש בסמיכות , הבאה לשיפורים בצמיחה וביעילות התפעולית

  ). של הפעילות בבנלוקס, ובדומה לכך(מדינות בנלוקס לשם הרחבת השוק של דלק צרפת 

 גורמי סיכון 1.9.31

דלק אירופה מעריכה כי גורמי הסיכון העיקריים הקשורים בפעילות מוצרי הדלקים באירופה 

  :  הינם

, שוק הדלקים במדינות בנלוקס ובצרפת הינו שוק הכולל מספר רב של מתחרים –תחרות   )א(

קידום , התחרות מתבטאת ברכישת תחנות תדלוק. הפועלים באופן קבוע להגדלת חלקם בשוק

, לרבות גידול בחלקם של היפרמרקטים, התעצמות התחרות. ועוד, חיריםהורדת מ, מכירות

, בנוסף לכך. עלולה לפגוע במרווחים בענף ובתוצאות העסקיות של דלק בנלוקס דלק צרפת

שמטרתן להגביל את כוחם של השחקנים המרכזיים בשוק , מגבלות רגולציה קיימות ועתידיות

יכולתן של דלק בנלוקס ודלק צרפת להרחיב את ולהגביר את התחרות בשוק עשויות לפגוע ב

 .או להגבילן בהתקשרויות עם צדדים אחרים, פעילותן

עבור  המחיר שמשלמות דלק בנלוקס ודלק צרפת – חשיפה לתנודות במחירי הדלקים בעולם  )ב(

ולפיכך הן חשופות לשינויים , מוצרי הדלקים שהן רוכשות נגזר ממחיר הנפט בשוק העולמי

שינויים : בין הגורמים המשפיעים על מחירי הדלקים ניתן למנות. שווקים אלהבמחירי הנפט ב

רמת הביקוש למוצרי דלק במדינות בנלוקס וצרפת ומחוצה ; במצב הכלכלי העולמי והמקומי

, המזרח התיכון, ב"ארה(המצב הפוליטי העולמי בכלל ושל אזורים מפיקי נפט בפרט ; להן

רמת ההפקה של נפט גולמי ושל ; )אפריקה ודרום אמריקה מערב, מדינות ברית המועצות לשעבר

וגורמים מקומיים ; הפרעות בקווי האספקה; פיתוח ושיווק תחליפי דלקים; תזקיקי נפט בעולם

עלייה במחירי הדלקים בעולם גוררת עלייה במחירי . לרבות תנאי השוק ותנאי מזג האויר

עשויה להביא לירידה בביקושים למוצרים ה, המוצרים הנמכרים על ידי דלק בנלוקס ודלק צרפת

לאור העובדה שמחירי הדלקים מבוטאים , בה בעת. מכל מוצר נמכר וכן לפגוע ברווחיהן, אלה

ולמרות האסטרטגיה של דלק בנלוקס ודלק צרפת לגדר את הפוזיציה , בדולרים אמריקאים

גם הוא להשפיע על  שער החליפין בין האירו לדולר האמריקאי עשוי, הפתוחה שלהן במטבע זר

  .מחירי הקנייה של דלק בנלוקס ודלק צרפת

הגם שהוראות החוק במדינות בנלוקס וצרפת ביחס לאיכות הסביבה  –דרישות איכות הסביבה   )ג(

הרי שתקנות וצווים עתידיים נוספים הנובעים מהמודעות ההולכת , הנן מחמירות יחסית כיום

ושל דלק בנלוקס ודלק , ת של חברות דלק בכללוגוברת לסכנות הנובעות מפעילות בלתי מבוקר

אי , בנוסף. עשויות להגדיל את ההוצאות הכספיות מצד דלק בנלוקס ודלק צרפת, צרפת בפרט

לחשוף את דלק בנלוקס ודלק צרפת , עמידה בהוראות הקיימות עשויה להביא להטלת סנקציות

 .לתביעות ולפגוע בתוצאות פעילויותיהן

דלק בנלוקס ודלק צרפת פועלות במסגרת הסכמי מימון ואשראי –ימון מגבלות אשראי וצרכי מ  )ד(

 כאמור בסעיף ערבויותלדלק בנלוקס הלוואות ו, ולמועד התשקיף 31.12.2010נכון ליום . שוטף
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לעיל במסגרתו התחייבה  1.9.24  צד להסכם המימון האמור בסעיף אדלק צרפת הי. לעיל 1.9.24 

התחייבויות אלה עשויות להגדיל את רגישות דלק . לעמידה באמות מידה פיננסיות שונות

לחייב אותן להפריש חלק משמעותי מהתזרים , בנלוקס ודלק צרפת לשינויים כלכליים שליליים

לבצע שינויים ולהגיב מהר לשינויים בתחום , כנןלהגביל את יכולתן לת, שלהן לטובת חובות

 .פעילותן ולהגביל את יכולתן ללוות כספים נוספים

מנועים , מעבר לשימוש במקורות אנרגיה חלופית כגון גז טבעי – מקורות אנרגיה חלופיים  )ה(

ידי דלק בנלוקס - עשוי להשפיע לרעה על כמויות הדלקים הנמכרות על, חשמליים וכיוצא באלו

, לחייב אותן בהתאמת תחנות התדלוק לדרישות חדשות של לקוחות, או לחלופין, רפתודלק צ

 .אשר תחייב ביצוע השקעות ניכרות

דחיפה ממשלתית להגברת השימוש בדלקי ביו עשויה לגרור השקעות נוספות כדי  –דלקי ביו   )ו(

 . לאפשר ערבוב והפצה של מוצרים אלה

אות הנמכרים בחנויות הנוחות של דלק בנלוקס מוצרי המזון והמשק – רגולציה בתחום המזון  )ז(

אי קיום הדרישות הרגולטוריות ונשיאה . ודלק צרפת כפופים לדרישות רגולטוריות שונות

עלולים לפגוע בתוצאות , או החמרתן של הדרישות הרגולטוריות, בנזקים הנובעים מכך

 .העסקיות של דלק בנלוקס ודלק צרפת

הקיים על דלקים במדינות בנלוקס ובצרפת עלולה לפגוע  העלאת שיעור המס – מיסוי דלקים  )ח(

 .בהיקף צריכת הדלקים במדינות אלו ולהשפיע לרעה על עסקיהן של דלק בנלוקס ודלק צרפת

המשך המשבר הכלכלי העולמי  – )מדינות בנלוקס וצרפת(האטה כלכלית בשווקים המקומיים   )ט(

עונאיים הנרכשים במתחמי התדלוק עלול להוביל לירידה מתמשכת בצריכת דלקים ומוצרים קמ

 .של דלק בנלוקס ודלק צרפת ולפגוע בתוצאותיהן העסקיות

דלק בנלוקס ודלק צרפת כפופות למגוון הוראות רגולטוריות בנושאים כגון רישוי  – ציהרגול  )י(

הפרת . ועוד, הגבלים עסקיים, פיקוח על מחירים, איכות סביבה, דיני עבודה, תחנות דלק

או החמרת הדרישות הרגולטוריות החלות עליהן עשויות לגרום לגידול , יותדרישות רגולטור

ולהשפיע לרעה על עסקיהן של , למנוע הרחבת הפעילות או לפגוע בפעילות קיימת, ניכר בהוצאות

 .דלק בנלוקס ודלק צרפת

בשני  דלק אירופהשינויים בהעדפות צרכנים עלולים לפגוע ברווחי  – שינויים בהעדפות צרכנים  )יא(

מודעות לאיכות הסביבה עלולה להביא לצמצום השימוש ברכבים וכפועל ישיר  )א: מישורים

, כגון העדפת מזון בריא יותר, שינויים בהרגלי התזונה )ב; להביא לצמצום ברכישת דלקים

כגון מזון מהיר ולקיטון בהכנסות חנויות , עלולה להביא לצמצום בצריכת סוגי מזון שונים

 .ופהדלק אירהנוחות של 

היקפי הפעילות משתנים בין  – הפסקת פעילות בתחנות תדלוק בהן יש פעילות גדולה יחסית  )יב(

. תחנה לתחנה כך שבחלק מתחנות התדלוק מרוכז היקף פעילות גדול מאשר בתחנות אחרות

בהן , או בתחנות תדלוק בכבישים המהירים, COCOהפסקת פעילות בתחנות תדלוק מסוג 

, מכל סיבה שהיא, או קיטון בפעילות בתחנות אלו, גדולים יחסיתמתבצעת פעילות בהיקפים 

 .דלק אירופהתשפיע לרעה על פעילות 
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דלק בנלוקס ודלק צרפת עושות  –זכיונות המשמשים את דלק בנלוקס ודלק צרפת בפעילותן   )יג(

מכל , הפסקת השימוש בזכיונות אלו. לקים וחנויות הנוחותדשימוש במספר זכיונות למיתוג ה

 .עלולה לפגוע בתוצאות העסקיות של דלק בנלוקס ודלק צרפת, היאסיבה ש

ת אועסק של ביצועןאפשרות  – נרכשות/חדשות תיופעילואינטגרציה של סיכונים הכרוכים ב  )יד(

בזו  נרכשתכרוכה בסיכונים כגון קשיים בשילוב הפעילות ה, חדשותת הכוללות פעילויו, שונות

, צורך בהשגת מימון, הפעילות בניגוד למצופהתוצאות עסקיות של , דלק אירופההקיימת ב

השלמת עסקת רכישת הפעילות בצרפת  .וכדומה, כפיפות לרגולציה נוספת בעקבות הרכישה

בזו  שיווק בצרפתקשיים בשילוב פעילות הוכוללת גם , המתוארים לעילכרוכה בסיכונים 

 .הקיימת במדינות בנלוקס וגידול בחוב של דלק אירופה

 שיווק בצרפת נעשית באופן בלעדי תחת שםהפעילות  – ים ופגיעה במוניטיןפרסומים שלילי  )טו(

גררה אחריה פרסומים שליליים בתקשורת ואף במפרץ מקסיקו  BPדליפת הנפט של . BP המותג

הישנותם של מקרים דומים וגידול  .ברחבי העולם מצד צרכנים עצמאיים BPחרמות על  הטלת

להביא לפרסומים שליליים נוספים ולפגיעה במוניטין של  במודעות הצרכנים למקרים אלו עלולה

BP למקרה האמור לעיל לא , כי בפועל, יצוין .וכתוצאה מכך לפגוע בהכנסותיה של דלק אירופה

 .הייתה השפעה על פעילות דלק צרפת

דלק  – דלק אירופהלמערכות המידע של  BPסיכונים הכרוכים בהעברת מערכות המידע של   )טז(

למערכות המידע של  BPהעביר במהלך השנה הקרובה את מערכות המידע של מתכוונת ל צרפת

במידה שיחולו תקלות בתהליך עצמו . מדובר בתהליך מורכב וארוך, כאמור לעיל. דלק אירופה

  .הפעילות התקינה של רשת תחנות התדלוק וחנויות הנוחות של דלק צרפת עלולה להיפגע

סיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדים , סיכוני מקרו(על פי טיבם להלן סיכום גורמי הסיכון שתוארו לעיל 

השפעה  - העל פי תנאי השפעתם על עסקי, דלק אירופהבהתאם להערכת הנהלת , אשר דורגו, )לחברה

  :בינונית וקטנה, גדולה

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי דלק צרפת
השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה  

ה כלכלית בשווקים האט•   
מדינות בנלוקס (המקומיים 

 )וצרפת

 סיכוני מקרו

  דרישות איכות סביבה• 
  מקורות אנרגיה חלופיים• 
  דלקי ביו• 
 רגולציה בתחום המזון• 

  תחרות• 
  מיסוי דלקים• 
 רגולציה• 

חשיפה לתנודות במחירי • 
 הדלקים בעולם

 שינויים בהעדפות צרכנים• 

 סיכונים ענפיים

אשראי וצרכי  מגבלות• 
  מימון

העברת מערכות המידע • 
למערכות המידע  BPשל 

  של דלק אירופה
  

הפסקת פעילות בתחנות • 
תדלוק בהן יש פעילות 

  גדולה יחסית
זכיונות המשמשים את • 

דלק בנלוקס ודלק צרפת 
 בפעילותן

סיכונים הכרוכים • 
באינטגרציה של פעילויות 

  נרכשות/חדשות

עה פרסומים שליליים ופגי• 
   במוניטין

סיכונים מיוחדים 
  לחברה

  

הינה על סמך ההערכה בלבד וייתכן כי בפועל  דלק אירופהגורמי הסיכון על עסקי  שלמידת ההשפעה 

  .מידת ההשפעה תהיה שונה
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 י הדרכים בבריטניהחום תחנות שירותת 1.10

 כללי 1.10.1

דלק : "להלן(מ "השלימה דלק פטרוליום עסקה עם דלק בלרון בינלאומי בע 2011בינואר  25ביום   )א(

מהון מניותיה המונפק  75% ישתלרכ, חברות בשליטת בעל השליטה בחברה, ן"ודלק נדל") בלרון

 100% - חברה המחזיקה ב, ")DMS": להלן( Motorway Services Limited   Delekוהנפרע של 

פעילותה היחידה הנה אשר , ")MSA: "להלן( MSA Acquisitions Co. Limitedמהון המניות של 

העסקה  לאחר"). רודשף: "להלן( Roadchef Limitedהחזקה במלוא הונה המונפק והנפרע של 

מהון  25% -ב עד למועד העסקהו 20071במרץ  30מיום אשר החזיקה , דלק פטרוליום, כאמור

מהונה המונפק והנפרע  100% -בנכון למועד הדוח מחזיקה , DMSמניותיה המונפק והנפרע של 

, ט"מיליון ליש 86.25השווה לסכום של , תמורת העסקה הינה סכום בשקלים חדשים . DMSשל 

ן בגין "קיזוז חוב דלק נדל: כדלקמן ששולמהט לרודשף "מיליון ליש 115 -המשקף שווי של כ

ותשלום ישירות  חברהן ל"ז שוטף דלק נדל"ויתרת חו החברהידי - לוואות שונות שניתנו לה עלה

מהתאגיד  רכשה במסגרת העסקה החברה, בנוסף. ן כלפיו"לתאגיד בנקאי בגין חוב של דלק נדל

 . ן כלפיו"הבנקאי חוב נוסף של דלק נדל

להלן (ן ודלק בלרון "נדל נקבע כי דלק, פי תנאי ההסכם שנחתם בקשר עם העסקה האמורה- על

מכח  ןוחובותיה ןאת כל זכויותיה גם ,DMS מניותלבנוסף , תעברנה לחברה") המוכרת: "ביחד

בגין  חברהאת ה ההמוכרת תשפנקבע כי , כן- כמו .)בדרך של המחאה( DMS - ל הלוואות הבעלים

למת שעילתם בגין התקופה שלפני מועד הש, DMSידי - עלשיבוצעו חלקים בתשלומי המס 

מכל סכום  75%המוכרת תשפה את הרוכשת בגין וכן כי , תנאים שנקבעו בהסכםבכפוף ל העסקה

לביצוע תשלום לחברת  DMS -תוגש תביעה או דרישה ל מקרה בולשלם ב חברהשתידרש ה

, .Country Estate Management (Services) Ltdאשר נחתם עם, הניהול מכח הסכם ניהול

דוח מיידי של ראו , ותנאיה אודות העסקה האמורהנוסף לפירוט .  הכל בכפוף לתנאי ההסכםו

אשר המידע המופיע בו מובא בזאת על , )2011-01-006393אסמכתא ' מס( 5.1.2011החברה מיום 

בינואר  10ביום ן "אסיפות הכלליות של החברה ושל דלק נדלב השרוא העסקה .דרך ההפניה

2011. 

כך , הועברו לדלק פטרוליום, ת העסקה המתוארת לעילאשר נרכשו במסגר, DMS -ההחזקות ב

בעוד שחוב דלק , DMSמחזיקה דלק פטרוליום במלוא הון המניות של , שלאחר סיום העסקה

תמורת העברת . ן מהתאגיד הבנקאי יהיה כלפי החברה"ן הנובע מרכישת חובות דלק נדל"נדל

 86.25 - סך בשקלים השווה לתגולם כהלוואה של החברה לדלק פטרוליום ב, ההחזקות כאמור

 .ט"מיליון ליש

הנה  MSAופעילותה היחידה של  MSAהנה אחזקות במניות  DMSהואיל ופעילותה היחידה של 

  .אחזקה במניות רודשף התיאור שיובא להלן יתייחס בעיקר לרודשף

                                                      

  .DMSידי -על MSAמועד רכישת    1 
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 .בבריטניה י הדרכיםומאותו מועד הינה פועלת בתחום תחנות שירות 1973שנת נוסדה ברודשף 

 19 - ב תחנות שירות 27 ,באמצעות חברות בנות וחברות נכדות בבעלותה המלאה, מפעילה רודשף

בסקוטלנד ובווילס , באנגליה) motorway service areas(כבישים מהירים  לצידי מיקומים שונים

הכוללים  מרכזייםמיקומן של התחנות הינו לצידי כבישים ). תחנות ממוקמות בשני צידי הדרך 8(

  .6M2 - ו M25  ,M5 ,1Mאת 

נרכשה השליטה  1998בשנת  .במהלך שנות השמונים הפעילה רודשף שמונה תחנות שירות

 Blueרכשה רודשף שתי חברות באותה שנה . .Nikko Principal Investments Ltd ידי -ברודשף על

Boar) ו-Take A Break (ותן שהפעילו בעצמן תחנות שירות והגדילה בכך את מספר התחנות א

, במהלך אותה שנה הליך איגוח )באמצעות חברה בת( השלימה רודשף ,כמו כן. היא מפעילה

ששימש להשקעות לצורך  ט"מליון ליש 210 -במסגרתו גויס בבורסה בלוקסמבורג סך של כ

נפתחו על ידה שלוש תחנות  2001 - ו 2000 יםובשנ 3רודשף פיתוח והגדלת נפח הפעילות של 

. שנים שלאחר מכן עבודות שיפוץ והרחבה משמעותיות בתחנות קיימותוכן בוצעו ב ,חדשות

רשתות מובילות התמקדה רודשף בהתקשרויות בהסכמי זכיינות עם במהלך השנים האחרונות 

ולאחרונה גם ) 2010ההסכם הסתיים במהלך שנת ( Costa Coffee ,WH Smith, Premier Innכמו 

  .McDonald's -ו )Premier Innחלף ההסכם שהסתיים עם ( Days Inn עם

 :להלן תרשים מבנה האחזקות

                                                      

 9.5- המכירה בוצעה בתמורה לסך של כ, מכרה רודשף תחנות שירות שהיו ממוקמות משני צידי דרך אחת 2008בחודש נובמבר    2 
ידי רודשף מכירות של תחנות -לא בוצעו על, שנים 10 -פרט למכירה האמורה ולמכירת תחנה נוספת לפני למעלה מ .ט"שמיליון לי
  .נוספות

  .להלן 1.10.15 ראו סעיף , להרחבה   3 
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Delek Motorway Services Ltd

RoadChef Developments 

Holdings Ltd.

RoadChef  Motorway 

Holdings Ltd. 

RoadChef Ltd.

Roadchef  

(Stafford) 

Ltd.  

  

Roadchef  

(Chesterfield) 

Ltd.   

Roadchef  

(Chasewater) 

Ltd.   

Roadchef 

(Winchester) Ltd.  

האתר נמכר בשנת (

2008(  

Blue Boar 

Motorways 

Ltd.

Takeabreak 

Motorway 

Services Ltd. 

Roadchef 

Finance Ltd.*  

 

Roadchef 

Motorways Ltd. 

  :ב שירות נותתח

Watford Gap 

Nothampton 

Annandale 

 -ב שירות נותתח

Strensham 

  :שירות ב נותתח

Hamilton/Bothwell 
Pont Abraham 
Sandbach 
Rownhams 
Sedgemoor 

 
Durham 
Taunton 
Clacket Lane 
Chester 
Maidstone 
Killington 

RoadChef Properties 

Ltd.

Trunk Road Service Area:

Nene Valley  

 - תחנת שירות ב

Norton Canes  

 - תחנת שירות ב

Tibshelf  

 -תחנת שירות ב

Stafford   

  : הערות

רות בשליטה מלאה של החב תכל החברות הינן חברות ב .1
  .המחזיקות בהן

הרשומה , דלק פטרוליום למעט, כל החברות רשומות באנגליה .2
רשומה באי ה, Delek Motorway Services Ltd -בישראל ו

  .רזי'ג

MSA Acquisitions Co. Ltd  

 1.10.15 ראו סעיף , לפירוט. גיוס חובצורך חברה ייעודית שהוקמה ל* 

מ"דלק פטרוליום בע
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כבת ממכירת מוצרי קמעונאות הכוללים מגוון מוצרים הפעילות במסגרת תחנות השירות מור  )ב(

מתנות ומוצרי עזר , מוצרי טבק, עיתונים ומגזינים ,מוצרי מזון, בין היתר(לנוסעים בכבישים 

בתי קפה ומסעדות , הכוללים מסעדות תחת מותג פרטי של רודשף, שירותי הסעדה, )לרכבים

תחנות התדלוק שבשטחי תחנות  ומכירת דלקים במסגרת, מזון מהיר תחת הסכמי זכיון

אשר חלקן מופעלות על ידי רודשף בעצמה ולגבי חלקן קשורה רודשף בהסכמים , השירות

או הפעלה /על פי הסכמי שכירות ו) Texaco-ו BP ,Esso, כגון(על ידי חברות דלק  עלתןפהל

מים הממוק, Days Innבחלק מתחנות השירות מפעילה רודשף בתי מלון תחת המותג  .שונים

במהלך פעילותה העסקית מתקשרת רודשף עם חברות מסחריות , כן-כמו .בשטח תחנות השירות

, או מוצרים שונים בשטחי תחנות השירות/ונותני שירותים שונים בהסכמים למכירת שירותים ו

  ").שירותים אחרים: "להלן(להלן  1.10.4 כמפורט בסעיף 

 חלוקת דיבידנדים ומגבלות על חלוקתם  )ג(

נכון ליום . או רודשף דיבידנדים/ו MSAאו /ו DMSבשנתיים שקדמו למועד הדוח לא חילקו 

  . יתרת עודפים הניתנים לחלוקה DMS -לא קיימת ב, 31.12.2010

באמצעות הנפקת אגרות חוב  1998במסגרת גיוסי חוב שביצעה חברת בת של רודשף במהלך שנת 

או חברות בנות של רודשף /ניתנה התחייבות של רודשף ו, )להלן )2)(ג(1.10.15 ראו סעיף , לפירוט(

כמו כן .  אשר עלולות למנוע בעתיד חלוקת דיבידנד, לשמירה על אמות מידה פיננסיות מסוימות

 )1)(ה(1.10.15 ראו סעיף , פירוטל. ניתנה  התחייבות להימנע מחלוקת דיבידנד במקרים מסוימים

 ).להלן

  :לגבי פעילות תחנות השירותמידע כספי  1.10.2

  :20104,5 - 2008אודות תחום הפעילות בשנים ) ט"באלפי ליש(נתונים להלן 

 20102009 2008 

 30,120 69,485  204,189)ט"באלפי ליש(הכנסות מחיצוניים 

סך העלויות 
וחסות המי

באלפי (
 )ט"ליש

עלויות המהוות הכנסות 
 של תחום פעילות אחר

-  
- - 

 32,182 11,46634,458עלויות אחרות
 32,182 11,46634,458  סך הכל

עלויות קבועות המיוחסות 
 *לתחום הפעילות

196,254
21,058 400 

עלויות משתנות המיוחסות 
 **לתחום הפעילות

1,166
34,397 1,533 

  34,115  89,913  208,886  הכלסך 

  )3,995(  )20,428(  )4,697(  סך הכל רווח תפעולי

הסכמי , דמי רישיונות, דמי אחזקה: כגון, כלל אינן תלויות במחזורי פעילות-אשר בדרך, עלויות קבועות הינן עלויות  * 
  .שכירות ותשלומים קבועים בהתאם לחוזה הפעלת המלונות

  .ות המשתנות בהתאם למחזור הפעילותעלויות משתנות הינן עלוי  **
  

                                                      
אשר היה בתוקף באותן , CEMאם להסכם הניהול עם משקפים את הנתונים בהת 2009 - ו 2008הנתונים המובאים בגין השנים    4

  .להלן )א(1.10.19 ראו סעיף , לפירוט .שנים
נכסי החברה והתחייבויותיה משמשים ביחד את כלל תחומי הפעילות של החברה ולא ניתן להקצותם באופן ספציפי כי , יצוין   5

 .המתייחס לסך הנכסים של כל תחום פעילות מופיע בטבלאות המידעולפיכך לא  יםלתחום פעילות מסו
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 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו 1.10.3

  בריטניה  )א(

והשלטון בה הינו  – סקוטלנד וצפון אירלנד, ויילס, אנגליה – בריטניה מורכבת מארבע מדינות

לגוש (אך טרם הצטרפה לאיחוד המוניטארי , בריטניה חברה באיחוד האירופי. מונרכיה חוקתית

  .הלירה שטרלינג –א שומרת על המטבע המקומי והי) האירו

 במונחי בעולם מהגדולות אחת הינה הוכלכלת תושבים מליון 60 - מ למעלה חיים בבריטניה

נפגעה  בריטניה ).החמישית בגודלה בעולם והשנייה בגודלה באירופה( גולמי לאומי תוצר

ות הכלכלית בבריטניה ובמהלכו הפעיל ,2008שחל בשנת  הגלובלי הכלכלי מהמשבר משמעותית

למרות , ן צנחו ושיעור האינפלציה ירד"מחירי הנדל, שיעור האבטלה עלה, התכווצה בשיעור חד

הרשויות בבריטניה נקטו במדיניות כלכלית אגרסיבית על מנת למגר . פיחות של הלירה שטרלינג

ים כי אשר הוכיחה את יעילותה בבלימת המשבר וישנם סימנים חיובי, את המשבר הכלכלי

למרות השיפור באווירה הכלכלית וציפיות להיפוך במגמת , עם זאת. הביטחון בשווקים חוזר

בעיקר בשל רמת החוב , שליליתנתוני המאקרו של בריטניה ממשיכים להציג תמונה , ההאטה

  . הגבוהה במגזר הציבורי ובמגזר משקי הבית

לראשונה לאחר שנה וחצי בה , ג"מבת 0.3%חלה עליה בשיעור של  2010ברבעון הראשון של שנת 

במהלך . במקביל לעליה גם בשיעורי הפעילות במגזרי המשק השונים, נרשם קיטון בתוצר

במהלך , עם זאת .1.2%ג ועמדה על שיעור של "התחזקה העלייה בתמ 2010הרבעון השני של שנת 

נבעה בעיקרה  אשר, ג"בשיעור התמ 0.6%חלה ירידה בשיעור של  2010הרבעון הרביעי של שנת 

כי השיפור בפרמטרים הכלכליים , יצוין .גם מתנאי מזג האויר הקשים במהלך חודש דצמבר

  .ג צפויים להתגבר בהדרגה בשנים הקרובות"והצמיחה בתמ

  בבריטניה י הדרכיםמבנה שוק תחנות שירות  )ב(

רים לצידי כבישים מהיאתרים שונים  19 -בתחנות שירות  27 -רודשף מחזיקה ב, כאמור לעיל

 אתרים שונים 89 -תחנות שירות ב פועלות כיוםכולה בבריטניה . בסקוטלנד ובווילס, הבאנגלי

בין שלושה  יםמהשוק נחלק 88%). כולל תחנות השירות של רודשף(לצד דרכים מהירות 

) תחנות 11(יתרת תחנות השירות . Welcome Break - ו, Moto, רודשף: מפעילים עיקריים

האתרים בהם בהתאם למספר (שוק בשל רודשף  חלקה. ילים קטניםמופעלות על ידי מפע

קיים פיקוח ממשלתי , להלן )ג( 1.10.3 כאמור בסעיף . 21%-הינו כ) תחנות השירותמופעלות 

לות האמורות הסיכון נוכח המגב. הדוק המטיל מגבלות שונות על הקמת והפעלת תחנות שירות

עיקר התחרות בין . קטןינו הוסף גורם מתחרה משמעותי נוסף לשוק תחנות השירות ושית

המפעילים השונים נוגעת להשגת הסכמי זכיינות עם מותגים מוכרים אשר ימשכו קהל 

  . פוטנציאלי המצוי בדרכים להיכנס לתחנות השירות

מגזר הדלקים . יות ביותר בתחנות השירותוההסעדה הנן הרווח ונאותעהקמפעילויות  ,כללכ

מניב בדרך כלל את מחזור ההכנסות הגבוה ביותר ואולם שיעורי הרווח הגולמי בו נמוכים 

  .משמעותית ממגזרי הקמעונאות וההסעדה
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  ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, תקינה , מגבלות חקיקה  )ג(

ת הדרכים המהירות במשרד התחבורה סוכנושוק תחנות השירות בבריטניה נמצא בפיקוח 

לעמידה בדרישות חקיקה  פהכפו הוהפעלת קבלת אישור להקמת תחנת שירות חדשה .הבריטי

 ,הקיימות מגבלות הנוגעות לפעילויות המותרות בכשגם לאחר הקמת תחנת שירות  ,משמעותיות

רות נועדו המגבלות האמו. וכן פיקוח על השילוט וההכוונה מהדרך המהירה לתחנת השירות

 באופן שיביא, בעיקרן להבטיח שתחנות השירות לא תהפוכנה ליעדי משיכת קהל בפני עצמן

הפיקוח על שוק תחנות השירות מתבטא . דרכים המהירותבלגידול במספר המכוניות שינועו 

או מספר  כגון מספר מקומות החניה(הקמת תחנת שירות לדרישות ) 1: בעיקרו בשני תחומים

  .מגבלות על הפעילויות המותרות בתחנות השירות) 2; )םתאי השירותי

גופים ממשלתיים  ותדרישעמידה בהליכי הקמת תחנות שירות הינם ארוכים ויקרים וכוללים 

המגבלה . ן מוקמות תחנות השירותיהרשויות מקומיות אשר בתחומבתכניות הפיתוח של הו

דקות זמן  30מייל או  28של  ינימאלהעיקרית נוגעת למרחק בין תחנות שירות וקובעת מרחק מי

  .קיימתה הקרובה שירותהנסיעה בין היעד המוצע להקמת תחנת שירות חדשה לתחנת 

ניתנים המגבלות על סוגי השירות , בין היתר, המגבלות באשר להפעלת תחנות השירות כוללות

ניה לטווח וכן שירותי ח, שעשוע ובידור ,דלקים ,קמעונאות, לינה, מותרים שירותי הסעדה(

לרבות  ,קיים איסור על מכירת אלכוהול –המוצרים שניתן למכור  לעגבלות מוכן  ,)ארוך

 24ימים בשנה ולספק  365שירות להיות פתוחות הבנוסף מחויבות תחנות . במסעדות ובמלונות

 .הסעדה וחניה לזמן קצר, שעות ביממה שירותי תדלוק

כך . ולים לשמש לסוגים שונים של שירותיםקיימת מגבלה לגבי גודל השטחים שיכ ,כן-כמו

גודל , ר"מ 500 - למשל מוגבל גודל השטחים בכל מתחם שיוכלו לשמש למסחר קמעונאי ל

וחדרי ישיבות מוגבלים למספר מקסימלי , ר"מ 100-מוגבל ל מכונות משחקהשטחים שישמשו ל

י הדרכים המהירות בנוסף קיימות מגבלות על היקף ותוכן השילוט שמוצב בציד. אנשים 15של 

  .לתחנות השירותאת הנהגים והמפנה 

, בדומה לעסקים אחרים בבריטניה, כל תחנת שירות זקוקה, כי במסגרת פעילותן, יצוין

לרישיונות שונים מטעם רשויות החוק הבריטיות לצורך הפעלת השירותים והמתקנים השונים 

  .'להפעלת מכונות הימורים וכורישיון , רישיון להפעלת תחנת דלק: כגון, שבתחנת השירות

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  )ד(

ההליכים להקמת תחנות שירות הנם יקרים וארוכים וקיימות מגבלות רגולציה , כמפורט לעיל

השנים הבאות  10במהלך , למיטב ידיעת רודשף. נכבדות המקשות על הקמת תחנות השירות

שינויים במספר תחנות , לפיכך. ות שירות נוספותתחנ 3הכל -צפויות להיות מוקמות בסך

מגוון המוצרים אותם ניתן למכור במסגרת תחנות , בנוסף. השירות המופעלות הנם מועטים

השירות מוגבל אף הוא ולפיכך גם בתחום זה לא צפויים שינויים משמעותיים לגבי סוגי 

  . המוצרים שימכרו במסגרת תחנות השירות

חנות השירות מושפע מהמספר הכולל של הנוהגים בדרכים המהירות תהיקף הפעילות בתחום 

 של החברות השונות הערכותהפי -על. ממוקמות תחנות השירות והיקף רכישותיהם ןבה

באתרי רודשף . מליון מבקרים בשנה 300 - ריטניה כפוקדים את תחנות השירות בב, תעשייהב
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, מהם רוכשים שירותי הסעדה 28% -כ אשר מוערך כי, מיליון מבקרים 60- מבקרים מדי שנה כ

  .מהם מבצעים רכישה קמעונאית 27% -וכ

יצוין כי , יתה מזעריתהעל פעילות רודשף  2008השפעת המשבר הכלכלי העולמי שחל בשנת ש ףא

, או שינוי במחירי הדלקים אשר יכולים להשפיע על כמות כלי הרכב בדרכים/משבר כלכלי ו

  .עילות והרווחיות של תחנות השירותעל היקף הפשפיע גם עלולים לה

  ות והשינויים החלים בהםרישה תונתחשוק ב עיקרייםגורמי ההצלחה ה  )ה(

סוג ותמהיל הרשתות הקמעונאיות והרשתות ) 1: גורמי ההצלחה העיקריים של רודשף הינם

כגון , מותגי רשתות ידועים(בתחום המזון אשר מוצריהן ושירותיהן מוצעים בתחנות השירות 

 ומושך קהל שילוט אפקטיבי) 2; )מושכים יותר קהל, WHSmith -ו Costa Coffee, לדסמקדונ

שירותים ומוצרים דרך שילוב סוגי  היצע רחב של) 3; מגבלות החוקשל תחנות השירות במסגרת 

מנת -על, שיפור מתמיד בניהול ובתפעול תחנות השירות) 4; בתחנות השירות חנויות חדשים

איתנות פיננסית הנדרשת לשם השקעות בשיפור ההיצע בתחנות ) 5; להביא להגדלת הרווחים

מציאת אתרים מתאימים להקמת תחנות שירות ) 6; קיימות ובהקמתן של תחנות השירות

  .תנאי ההתקשרות עם זכיינים וספקים) 7; שיעמדו במגבלות החוק הקיימות

 חסמי הכניסה העיקריים של שוק תחנות השירות  )ו(

: מאופיין במחסומי כניסה גבוהים הנובעים בעיקרם מסיבות אלו ריטניההשירות בב ותתחנ קוש

בפרט בהתחשב במגבלות החקיקה , צורך במציאת מיקום מתאים להקמת תחנות השירות) 1

) 3 ;תכנון ארוכים ויקרים לצורך הקמת כל תחנה הליכי) 2 ;לעיל )ג(  כאמור בסעיף הקיימות

  . לצורך הקמת כל תחנה בוההגהשקעה 

שוק תחנות השירות בכניסה ל בוההההשקעה הגמשוק תחנות השירות הינם  יציאהה מיחס

  .כלפי צדדים שלישייםקיימות התחייבויות ו

  השפעת גורמים חיצוניים על פעילות רודשף  )ז(

, בין היתר, וזאת בדרכים רכבים הנעיםע על מספר היהשפלעלול  – הכלכלי בבריטניההמצב 

  .בהתאם לחומרה ולמשך התקופה שבה יימשך

אשר , שינויים ושיפורים בהסדרי התחבורה הציבורית – שינויים בהסדרי התחבורה הציבורית

יביאו להיצע של אמצעי תחבורה חלופיים לרכבים פרטיים עלולים להביא להפחתת מספר 

  .הנהגים בכבישים המהירים ולפגיעה בהכנסות רודשף

המגבלות הקיימות בחקיקה הנוגעת להפעלת תחנות השירות  – יים בהמגבלות חקיקה ושינו

ביטול מגבלות חקיקה הנוגעות  )א: בשני מישורים רודשףבבריטניה עלולות להשפיע על 

אשר , למרחקים הנדרשים בין כל תחנת שירות עלול להביא להקמת תחנות שירות נוספות

אך מנגד יכולה להוות הזדמנות להרחבת , תפגענה בהכנסות תחנות השירות הקיימות של רודשף

החקיקה הקיימת בכל הנוגע להצבת תיקוני אי מתן הקלות במסגרת  )ב; פעילותה של רודשף

 .גידול בהכנסותאפשרות שילוט בצידי הדרכים ובמכירת מוצרים בתחנות השירות עלול לפגוע ב

משך , היקפם, ירועיםתלויה בעוצמת הא, אם בכלל, מידת ההשפעה של אירועים אלו על רודשף

  .להתמודד עימם בעתיד רודשףהתרחשותם וביכולת 
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  מוצרים ושירותים 1.10.4

ידי רודשף בתחום הפעילות כוללים בעיקר את המוצרים -המשווקים על והשירותים המוצרים

  :הבאיםוהשירותים 

 ןאותם ניתמגוון מוצרי הקמעונאות  ,הקיימותרגולטוריות ה המגבלותלפי   -  מוצרי קמעונאות  )א(

מוצרים אלו . מוגבל למוצרים הנדרשים לנוהגים בדרכים במסגרת תחנות השירות למכור

, מוצרי טבק, עיתונים ומגזינים, ספרים, )ב"חטיפים שונים כריכים וכיו( מזוןכוללים מוצרי 

במהלך . ובמסגרת חנויות הנוחות שבתחנות הדלק גם חומרי סיכה ומוצרי עזר לרכבים, מתנות

, אולם למרות זאת, ות מגוון המוצרים המותרים למכירה השתנה אך במעטהשנים האחרונ 30

  .היקף המכירות גדל באופן משמעותי

ממותגות של מכולת כי מתחריה של רודשף החלו להפעיל במסגרת תחנות השירות חנויות , יצוין

ביחד עם  ,חנויות אלו, רודשףלהערכת  .Waitrose - ו Simply Food, מרקס אנד ספנסר

 )חנויות בגדיםו מכשירים סלולריים ,בתי מרקחת כגון( מוצרי הקמעונאות שלריות אחרות קטגו

ככל , באופן משמעותי הקמעונאות תחוםההכנסות מפוטנציאל להגדלת  ןבחוב ותטומנ

  .שתתאפשר מכירתם

במסגרת תחנות השירות מפעילה רודשף מגוון רחב של מסעדות מזון בשירות עצמי   -  הסעדה  )ב(

, סלטים ,)המבורגרים ומוצרי עוף(מזון מהיר  ,וון רחב של ארוחות חמות או קרותהמציעות מג

שירותי ההסעדה כוללים מסעדות . וקינוחים עוגות ,כריכים, משקאות חמים וקרים, חטיפים

 Hot -ו The Burger Company ,RestBite(תחת מותג חיצוני או תחת מותגים של רודשף עצמה 

Food Company .(להגדיל את הפעלת שרותי ההסעדה תחת היא  ת רודשףחרונות מגמבשנים הא

קוסטה קפה וסוהו קפה , פיצה האט,  ס'מותגים מובילים המוכרים לציבור כמו מקדונלד

 .באמצעות הסכמי זכיינות

כלל מחירי המוצרים הנמכרים בתחנות השירות במסגרת פעילויות הקמעונאות -כי בדרך, יצוין

  .חיריהם בתוך העריםוהסעדה גבוהים יותר ממ

להוראות תחנות דלק כאשר בהתאם  27בתחנות השירות פועלות בסך הכל  - מוצרי דלקים  )ג(

בצמוד לתחנות הדלק . ימים בשנה 365שעות במשך  24נדרש מפעיל התחנה להפעילה  ציההרגול

 . קיימת חנות מוצרי נוחות

 : תחנות התדלוק מופעלות במספר דרכים

ר רודשף מפעילה בהתאם להסכמי אספקת דלקים עם חברות דלקים תחנות אש –הפעלה עצמית  )1(

 .תחנות מופעלות בדרך זו 6, נכון למועד הדוח). Shell -ו BP, Esso, Texaco(חיצוניות 

ורודשף , אשר חברות הדלק מחזיקות בזכויות הקנייניות בהן, תחנות – 16הסכמי סוכנות )2(

נכון . עם חברת הדלק הרלוונטית משמשת כסוכן ומוכרת דלקים ומוצרים בהתאם להסכם

 .  תחנות מופעלות בדרך זו 6, למועד הדוח

רודשף מקבלת רשיון להפעלת תחנת דלק כאשר הזכות הקניינית בתחנה היא של  - 6הסכם רשיון )3(

 .תחנות מופעלות בדרך זו 2 דוחנכון למועד ה. חברת הדלק

                                                      
- דרך ההתקשרות נקבעת על – הבמהות הכי הפעלת תחנות הדלק באמצעות הסכמי סוכנות ובאמצעות הסכמי רישיון דומ, יצוין   6

  .ידי חברות הדלק
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נכון . רות עם תחנות הדלקידי רודשף בהתאם להסכמי שכי-תחנות המופעלות על –בשכירות  )4(

 . תחנות מופעלות בדרך זו 2למועד הדוח 

בסוג זה של התקשרות רודשף מחזיקה בזכות הקניינית בתחנה  –בהשכרה למפעילים חיצוניים  )5(

ונותנת לאחת מחברות אספקת הדלקים זכות בלעדית להפעלת התחנה בתמורה לדמי שכירות 

תחנות מושכרות  6, נכון למועד הדוח. הדלקיםקבועים ודמי שכירות הנגזרים מכמות מכירת 

 .BP Oil UK Ltd הדלק לחברת

תחנות אלו . אשר מחזיקות גם בזכויות הקנייניות בהן, ידי חברות הדלק- תחנות המופעלות על )6(

מתוכן  2כאשר , תחנות פועלות בדרך זו 5נכון למועד הדוח . אינן מניבות הכנסה כלשהי לרודשף

 . BPידי - מופעלות על

בהדרגה  BP תחל לפיו, BPרודשף התקשרה בהסכם עם   2009כי במהלך חודש מאי , ויןיצ

נוחות הוחנויות התדלוק תחנות  14הניהול והתפעול של , זכויות החכירה מרודשף אתשכור ל

ידיה מכוח -שני מתחמים שכבר נשכרו עלכולל (הצמודות אליהן שבשטח מתחמי השירות 

 1.10.18 ראו סעיף , לפירוט נוסף אודות ההסכם האמור .)רהסכמים שנחתמו בין הצדדים בעב

  .להלן

 2010עד לשנת . הממוקמים בשטח תחנות השירות, בתי מלון 15רודשף מפעילה  – מלונאות  )ד(

הסכמים  15 -ב רודשף התקשרה 2010במהלך שנת .  Premier Innתחת המותג  הופעלו בתי המלון

, לתפעול בתי המלון במתחמי השירות של רודשףDays Inn (Wyndham Worldwide) נפרדים עם 

כאשר רודשף , 2010שנים החל מחודש ספטמבר  20לתקופה של , חדרים בסך הכל 593המכילים 

הניהול והתפעול היומיומי השוטף . שנים 10רשאית להביא כל אחד מההסכמים לסיומו לאחר 

חדרי המלון מצוידים ברמה נאותה ומספקים שירותים שונים כמקובל  .רודשף נעשה על ידי

התפוסה  שיעור 2010 - ו 2009, 2008ים שנהבמהלך כי , יצוין ".budget Hotel"במלונות מסוג 

 . 7בהתאמה, 53.9% -ו 46%, 60% הממוצע עמד על

ונותני שירותים במסגרת הסכמים בהם רודשף נקשרה עם חברות מסחריות  – שירותים אחרים  )ה(

: כגון, או מוצרים שונים בשטחי תחנות השירות/ידי האחרונים שירותים ו- שונים ניתנים על

מכונות צילום של , מכונות משחקי מזל, מכירת שטחי פרסום בתחנות, כספומטים, שטחי חניה

 ההסכמים .טלפונים ציבוריים ואביזרים לטלפונים ניידים, כורסאות עיסוי, תמונות פספורט

ובגין סכומים המהווים אחוז מסויים , האמורים יוצרים לרודשף הכנסה נוספת בגין דמי שכירות

  .והכל בהתאם לקבוע בהסכמים, נותן השירות/ מהרווח של המפעיל

                                                      
  .שלא להפחית מחירים למרות המיתון Premier Innאסטרטגיה בה נקטה מה, בין היתר, נבע 2009שיעור התפוסה בשנת    7
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 פילוח הכנסות ממוצרים ושירותים 1.10.5

 ,ט"באלפי ליש( 2010עד  2008לפי סוגי מוצרים ושירותים בשנים הכנסות רודשף  תפלגותלהלן ה

  :8)מהכנסות תחום תחנות השירות % -וב, מהכנסות הקבוצה נטו % -ב

 2008שנת  2009שנת 2010שנת  

אלפי 
 ט"ליש

 % -ב
מהכנסות 
 הקבוצה

 %-ב
מהכנסו

ת 
התחום

אלפי 
 ט"ליש

 % -ב
מהכנסות 
 *הקבוצה

 %-ב
מהכנסות 
 התחום

אלפי 
 ט"ליש

 % -ב
מהכנסות 
 *הקבוצה

 % -ב
מהכנסות 
 התחום

מוצרי 
 קמעונאות

46,273 
0.6% 

23.1%51,652
0.8% 

21.4% 57,281 
0.9% 

17.8% 

 18.6% 1.0% 60,051 24.4% 29%58,8980.9% 0.8% 58,095הסעדה

מוצרי 
  **דלקים

81,624  
1.1%  

40.7%  117,494  
1.9%  

48.7%  190,307  
3.0%  

59.1%  

  2.1%  0.1%  6,676  2.2%  0.1%  5,195  2.4%  0.1%  4,832  מלונאות

שירותים 
  אחרים

9,571  
0.1%  

4.8%  8,102  
0.1%  

3.3%  7,785  
0.1%  

2.4%  

  100%  5.1%  322,100  100%  3.8%  241,342  100% 2.6% 200,413  סך הכל

  

  .דלק פטרוליום בשנים אלוידי -על DMSמההון המונפק והנפרע של  25%הנתונים משקפים את ההכנסות בגין החזקת   * 
) להלן )ב(1.10.18 ראו סעיף , לפירוט( BP-לפיו יושכרו תחנות תדלוק ל  2009במהלך חודש מאי  BPלאחר חתימת הסכם   ** 

אינן  BPההכנסות מחנויות הנוחות בתחנות שבתפעול , ששכירת התחנות כוללת גם את השכרת תחנות הנוחותומאחר 
 - ו 2009בלות ממוצרי הקמעונאות ומוצרי הדלקים במהלך השנים כן קיימת ירידה בהכנסות המתק-שייכות לרודשף ועל

2010.  
  
  

 שיווק והפצה  1.10.6

  :להלן תיאור תמציתי של דרכי השיווק של רודשף

אשר נועדו למשוך קהל לתחנות השירות ומסייעות , של תחנות השירותפעילויות השיווק  – כללי  )א(

ת אמצעי שיווק המיועדים לגרום הפעל :נחלקות לשני שלבים לשיווק כלל הפעילויות של רודשף

שעצרו בתחנות  נוסעיםפעולות השיווק להניע ו, לקהל היעד לעצור בתחנות השירות של רודשף

 .השירות לבצע רכישות במהלך הביקור בתחנות השירות

קיימות מגבלות . הכוונה לתחנותעיקר המאמץ נעשה באמצעות שילוט  - לגבי השלב הראשון 

מגבילות את מוצב בצידי הדרכים ביחס לתחנות השירות שהשילוט הרגולטריות נוקשות על 

במסגרת המגבלות . חברות שנותנות שירותים בתוך תחנות השירותהרשתות או ה םפרסו יכולת

פועלת להכללת שמות ) וכן החברות האחרות המפעילות תחנות שירות(רודשף , הקיימות

עיקר  - לגבי השלב השני . ט ההכוונההמותגים מושכי הקהל הקיימים בכל תחנת שירות בשילו

 .  המאמץ מושקע במותגים מובילים אשר יגבירו את כמות הקניות שתבוצע בתחנות השירות

ארוחות עסקיות ומתן : כגון(בנוסף מבצעת רודשף באופן שוטף מבצעי קידום מכירות ומבצעים 

זרים בתחנות על מנת לעודד ביקורים חו) המסיעים מטיילים, הטבות לנהגי אוטובוסים

מנת לקדם את רודשף בקרב עובדיהן - וכן פועלת לשיתוף פעולה עם חברות שונות על, השירות

 .או לקוחותיהן/ו

                                                      
ידי רודשף  במסגרת הקטנת -מוצגים על BP - דמי השכירות מהשכרת תחנות תדלוק ל, 2009כי החל מחודש מאי , יצוין   8

 .לא מוצגים בטבלה המוצגת, כן-ההוצאות המשתנות של כל אתר ועל
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כ נמצאות חנויות הקמעונאות המופעלות תחת שם מותג במבנה "בד – שיווק מוצרי הקמעונאות  )ב(

ומרוחקות חנויות הנוחות נמצאות בצמוד לתחנות בדלק . המרכזי של מתחם תחנות השירות

 .מהמבנה המרכזי של תחנות השירות

 :נעשית בעיקר בשני אופנים הקמעונאות כירת מוצרימ

. ")WHS: "להלן( WH Smith תחת המותג י רודשףעל יד ותבאמצעות חנויות מכירה המופעל )1(

הקובע , WHSניהול ותפעול החנויות הללו מוסדר במסגרת הסכם זיכיון שנחתם בין רודשף לבין 

ובשמות המסחר הנלווים לו ואת התמורה שתשלם רודשף  WHSן השימוש במותג גם את אופ

המוצרים מ חלק בנוגע לאספקת WHSה בין רודשף לבין אספק באמצעות הסכמי, בגין הזיכיון

נמכרים בחנויות מוצריהם אשר , ובהסכמים עם ספקי מוצרים נוספים הנמכרים בחנויות

תוכל להתקשר בהסכמים דומים  WHS ,WHS עם פי ההסכם שנחתם-על כי, יצוין .האמורות

הסכמים קודמים עם שתיים  WHS -ל, בפועל( המפעילות מתחמי שירות, גם עם חברות אחרות

  .)ממתחרותיה של רודשף

פועלות המרוחקים מהמבנה המרכזי בתחנה במתחמי תחנות התדלוק  -  חותובאמצעות חנויות נ )2(

מזון , משקאות קרים וחמים, מוצרים ואביזרים לרכב: חנויות נוחות לממכר מוצרים שונים כגון

כ "בד יםנקבעאופן הפעלתן של חנויות הנוחות וניהולן . ועוד) 'כריכים וכד,  מאפים(מהיר 

, ובין היתר, במסגרת ההסכמים לממכר דלקים בהם התקשרה רודשף עם חברות הדלק השונות

נוחות ת אופן סידורם בחנויות הא, קובעים גם את הרכב המוצרים שיימכרו בחנויות הנוחות

קיימות עילות סטנדרטיות לסיום מוקדם של  בכל אחד מההסכמים. ואת שיטת התמחור שלהם

- אי, את הפעלתן של תחנות הדלק בניגוד להסכם, בין היתר, הכוללות(ידי הצדדים -ההסכם על

 ).'הפרה מהותית של תנאי ההסכם וכד, תשלום של הסכומים הקבועים בהסכם

שירותי ההסעדה מופעלים על ידי רודשף בעצמה תחת שמות מותגים  – הסעדהק מוצרי השיוו  )ג(

כאשר במקרים בהם מופעלים שירותי ) מזנוני מזון מהיר או מסעדות 44כ "סה(של רודשף 

 .Soho Coffee Shops Ltd -ו .McDonald's ,Costa Ltd: כגון(ההסעדה תחת שמות מותגי זכיינות 

אופן הפעילות מוכתב בהתאם לתנאי הזכיון והרשיון שנקבעו עם בעל , )מסעדות 34כ "סהוב

הפועלות תחת שמות מותג , כי בכל תחנה קיימות מספר מסעדות, יצוין. זכיון בהסכמי זיכיון

 .ידי רודשף-מופעלות על ןשונים וכול

ו תחת המותג עלפ אשר, להחלפת המותג במסעדותסיימה הליכים רודשף , דוחלמועד ה סמוך

Wimpy  במותג"The Burger Company" , מותג עצמאי של רודשף ותחת המותג של

McDonald's ,מסרה לרודשף וזאת לאחר ש- Wimpy  הודעה על סיום מוקדם של ההסכם

, McDonald'sלפירוט אודות ההסכם עם . ושילמה סכום מוסכם בגין סיום מוקדם של ההסכם

  .להלן 1.10.18 ראו סעיף 

משתמשת , Days Inn -שמקבלת רודשף מ, בנוסף לתמיכה המותגית – פעילות המלונאותשיווק   )ד(

באמצעות סוכני  והגדלת התפוסה בהםרודשף במנהל וביועץ מיוחד לקידום פעילות המלונת 

 .נסיעות ובאמצעות יוזמות פרסום ישיר
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  צבר הזמנות 1.10.7

 ,מתבצעות ללקוחות מזדמנים תכי עיקר המכירוהעובדה  לאורופעילותה של רודשף אופי לאור 

  .אין לרודשף צבר הזמנות

  לקוחות 1.10.8

ניתן לאפיין את כלי , עם זאת. נמנים כל מי שנוסעים בדרכים המהירות רודשףעל קהל היעד של 

) מטען קל ומען כבד(אוטובוסים משאיות , הרכב לפי מספר קטגוריות כמו מכוניות פרטיות

  .בהםשעוברים ים בלפי סוגי הרכלאפיון השירות ניתנות חלק מתחנות . ואופנועים

נופשים , אנשים בנסיעות עסקים, משפחות עם ילדים קטגוריות נוספות של קהל הנוסעים הנם

גדולה , אשר הסבירות שיבקר בתחנות השירות ויוציא בהן כסף, וקבוצות מטיילים מאורגנות

   .עסקים או נופש –בהתאם לסיבת הנסיעה כי רודשף נוהגת למפות את לקוחותיה , יצוין .יותר

  .תלות בלקוח בודד רודשףאין ל

  עונתיות 1.10.9

) יולי עד ספטמבר(כאשר עיקר הפעילות הינה בחודשי הקיץ , פעילות רודשף מתאפיינת בעונתיות

כאשר , קיימת שונות בין האתרים השונים בהתאם למאפייניהם. ותקופות חופשה בבתי הספר

, ירי תנועה למקומות נופש נרשמת פעילות גבוהה יותר בתקופות חופשבאתרים הנמצאים לצד צ

ובאתרים הנמצאים לצד צירי תנועה המובילים בין מרכזי עסקים נרשמת פעילות גבוהה יותר 

  .במהלך השבוע על פני סוף השבוע

   :2010 - ו 2009בשנים פי רבעונים - על) ט"באלפי ליש(פירוט אודות הכנסות רודשף להלן 

 הכל-סך 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1עון רב שנה

2010  42,376 53,427 58,994 46,616 200,413  

2009 61,414  73,934  59,968  46,026  241,342  

  

לבין נתוני הרבעונים המקבילים להם  2009הפער בין נתוני הרבעונים הראשון והשני של שנת 

במסגרת ההסכם האמור  BP –ק ל נובע בעיקרו מהעברת תפעול חלק מתחנות התדלו 2010בשנת 

  .להלן )ב(1.10.18 בסעיף 

  רכוש קבוע ומתקנים  1.10.10

  : ן עליהם פועלות תחנות השירות"להלן פירוט אודות תחנות השירות ונכסי הנדל

בסקוטלנד , כבישים מהירים באנגליה לצידי מיקומים שונים 19 - בנמצאות  תחנות השירות  )א(

שטח ). תחנות 27כ מפעילה רודשף "כך שבסה תחנות ממוקמות בשני צידי הדרך 8( ובווילס

בתחנות השירות קיימות . דונם 2,400-הקרקע הכולל עליו ממוקמות תחנות השירות הנו כ

 60,000 -בשטח בנוי כולל של כ ,חנויות קמעונאיות ודוכני קפה, מסעדות, מלונות, תחנות דלק

 .ר"מ

וקמת כל תחנה הוא בדרך כלל גדול יחסית הואיל והפעלת מכלול שטח המקרקעין עליו מ  )ב(

השטח משתנה לגבי כל תחנה בהתאם . השירותים הכלולים בתחנות השירות מצריך שטח גדול
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למועד הבניה ולהיקף התנועה בדרך המהירה שבצידה ממוקמת תחנת , למאפיינים התכנוניים

 .  השירות

, מבנה המרכזי בו מרוכזות חנויות הקמעונאותבכל תחנת שירות קיים מתחם שבו מצוי ה  )ג(

בצמוד למבנה המרכזי מצוי מגרש החניה . אולמות משחקים ושירותי נוחות, שירותי ההסעדה

כ "תחנת הדלק וחנות הנוחות הצמודה אליה מרוחקים בד). בחלק מהתחנות(ובית המלון 

 . מהמבנה המרכזי מרחק של מספר מאות מטרים

 5M ,Watfordהנמצאת על  Strenshamהמופעלות על ידי רודשף הנן תחנות השירות הבולטות   )ד(

Gap  1הנמצאת עלM ,Clacket Lane  25הנמצאת עלM ו- Norton Canes  הנמצאת עלM6 TOLL .

השוני בהכנסות תחנות השירות נובע מהיקף התנועה בדרכים בהן ממוקמות תחנות , כלל-בדרך

נהגים המשתמשים , לדוגמה(אותן דרכים וכן ממאפייני הנהגים המשתמשים ב, השירות

 ).בכבישים לצורך נסיעה לעבודה ובחזרה נוהגים לעצור פחות מאשר מטיילים בחופשה

רודשף מפעילה מערכות המאפשרות קבלת מידע אודות כמות האנשים המבקרים בתחנות   )ה(

יים סוג המוצרים הנרכשים ושינו, השירות וכמות האנשים שמבצעים רכישות בתחנות השירות

לשיפור  רודשףבעזרת הנתונים האמורים פועלת . בנתונים האמורים בהתאם לשעות היממה

 .  כמות הרכישות שתתבצענה במסגרת התחנות

 ,)נכסים 7(של רודשף  בבעלות מלאה םן בהם מופעלות תחנות השירות הינם בחלק"נכסי הנדל  )ו(

מתחת (חכירה לטווח בינוני ב םויתרת) נכסים 4(שנה  70בחכירה לטווח ארוך העולה על  םחלק

משרדי . ואחד בווילס נכסים בסקוטלנד 2כל הנכסים נמצאים באנגליה למעט . 9)שנה 70 -ל

במתחם תחנת השירות ) Roadchef House(ושל רודשף ממוקמים בבית רודשף  MSAההנהלה של 

פו עד אשר תוק, רודשף מחזיקה בנכס זה בהתאם להסכם שכירות. Norton Canes, Cannock -ב

 . 2029לשנת 

   :ידי רודשף-להלן פירוט אודות הזכויות הקנייניות בתחנות השירות המופעלות על

תהקנייניותיאור הזכויות   שם התחנה שנת הבניה 

1995 2093 –חכירה  Annandale Water
1984 2034 –חכירה  Bothwell
1998 2148 –חכירה  Chester
1993 2043 –חכירה  Clacket Lane*
1994 בעלות Durham

1984 2034 –חכירה  Hamilton
1972 בעלות Killington Lake

1997 2122 –חכירה  Maidstone
1982 2032 –חכירה  Northampton
2004 2029 –חכירה  Norton Canes*

1982 בעלות Pont Abraham
1976 בעלות Rownhams

                                                      
9   Norton Canes  ות של אחד מהבעלים של אחת מרשתות תחנות השירות המתחרות בבעל הינו 2029הנמצא בחכירה עד שנת

  .בחברה
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תהקנייניותיאור הזכויות   שם התחנה שנת הבניה 

1976 2031 –חכירה  Sandbach
1986 בעלות Sedgemoor

Stafford  1999 2124 –חכירה 

  2042–חכירה 
  

 2032 -חכירה 

2002  
  

1992  

Strensham 
(North)* 
Strensham 
(South)*

1977 בעלות Taunton Deane
1999 בעלות Tibshef 

*Watford Gap  1959 2032 –חכירה 

  .של רודשף EBITDA - מסך רווחי ה 10%מהווים מעל  אתרשל ה EBITDA - רווחי ה*   

 

הכולל ציוד הנדרש , לרודשף רכוש קבוע הכולל ציוד המצוי בתחנות השירות, בנוסף לאמור  )ז(

 . ריהוט ומחשבים, חנויות הקמעונאות וההסעדה, להפעלת תחנות הדלק

 Clacket Lane ,Taunton, )צפון ודרום ביחד( Strenshamהכנסותיה של כל אחת מתחנות השירות   )ח(

Deane ,Hamilton ו- Bothwell  בניכוי פעילות הדלקים; מכלל הכנסות רודשף 10%עולות על ,

 10%עולות על  Clacket Lane -ו) צפון ודרום ביחד( Strenshamהכנסותיה של כל אחת מתחנות 

 .מכלל הכנסות רודשף

 נכסים לא מוחשיים  1.10.11

ודשף הינה ר –סימני מסחר רשומים ) א: רודשף מחזיקה בזכויות קניין רוחני כמפורט להלן

כן מחזיקות רודשף וחברות -כמו. ושל הלוגו של רודשף" רודשף"הבעלים של סימן המסחר 

סימני מסחר ) ב; הרשומים אצל רשם סימני המסחר הבריטי, בבעלותה במספר סימני מסחר

, כן-כמו. שאינו רשום, Takeabreakרודשף הינה בעלת הזכויות בסימן המסחר  –שאינם רשומים 

שמות ) ג; הםאם כי היא אינה עושה שימוש ב, םמות מסחר נוספית לסחור תחת שרודשף רשאי

) ד; roadchef.net -ו roadchef.com, roadchef.co.ukרודשף מחזיקה בשמות המתחם –מתחם 

רודשף הינה הבעלים של כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתוכן אתר  –זכויות יוצרים 

לרודשף רישיונות שימוש בסימני מסחר  –ימוש בסימני מסחר רישיונות ש) ה; האינטרנט שלה

, קוסטה קפה, ס'מקדונלד: כגון, בהתאם להסכמי הזכיינות שנחתמו עם חברות ממותגות

WHSmith כי זכויות השימוש בסימני המסחר האמורים אינם מקנים לרודשף , יובהר. 'וכו

פעם לפעם נעשה שימוש בסימני מ –רישיונות לצדדים שלישיים ) ה; זכויות קנייניות בהם

ידי ספקים וצדדים שלישיים לצרכי שיווק ופרסום באמצעות קבלת - המסחר של רודשף על

  .רישיונות לא רשמיים מטעם רודשף
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 הון אנושי  1.10.12

 אשר, כמפורט להלן עובדים 1,936 -כ) כולל חברות בנות שלה( לרודשף, נכון למועד הדוח  )א(

   :עלות על ידהבתחנות השירות המופעובדים מרביתם 

עובדים ונותני ' מסמחלקה
שירותים נכון ליום 

31.12.2010  

עובדים ונותני ' מס
שירותים נכון ליום 

31.12.2009  

עובדים ונותני ' מס
שירותים נכון ליום 

31.12.2008  

  5  6  4  בכירה הנהלה

  48  49  49  הנהלה

  2,116  1,997  1,946  תחנות השירות עובדי

  2,169  2,052  2,000  כ"סה

  

 174, בפעילות ההסעדה עובדים 1,075 -מורכב מ 2010נכון לשנת , סך עובדי תחנות השירות

  .עובדי מנהלה והנהלה 697 -ו, בפעילויות הקמעונאות ותחנות התדלוק

הקיטון במספר עובדי . רודשףלא חל שינוי מהותי במספר עובדי  2010 -ו 2009במהלך השנים 

 BP -תחנות תדלוק ל 4נובע בעיקרו מהעברת התפעול של  2008לעומת שנת  2009בשנת  רודשף

  .רודשףגיוס כח אדם נוסף ב- איוכן בגין , בהתאם להסכם עימה

 הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה   )ב(

  :רודשף נחלקים לשלושה סוגים בהתאם להסכמי העבודה שלהםעובדי 

מועסקים ו)  עתייםעובדים ש(רוב עובדי תחנות השירות הינם עובדים בשכר  – עובדים בשכר

השירות עובדים  תחנותהעובדים ב  .ברודשף ימיםבועים הקיבהתאם להסכמי עבודה ק

הינו שכר המינימום הקבוע  רובםוהשכר המשולם ל, ולעתים גם שעות נוספות, במשמרות

כקבוע ) במידת הצורך(או עבודה בחגים ומועדים /בתוספת שכר בגין שעות נוספות ו בבריטניה

לתכנית וכן , חופשה שנתיתכל עובד זכאי ל, במסגרת הסכמי העבודה .דה הבריטיםבדיני העבו

העובדים , בהתאם לדיני העבודה הבריטיםכי , יצוין .תקופת עבודה מסויימתפנסיה לאחר 

   .ליחס שווה לעובדים הקבועים כאיםהינם עובדים זמניים זאשר , בשכר

עובדי ההנהלה – )Support Office Managers(עובדי הנהלת רודשף שירות והת תחנות הנהלעובדי 

זכאים לשכר גלובלי אשר יושבים במשרדי רודשף , וכן עובדי הנהלת רודשף, תחנת שירותשל כל 

, כי מבנה ההנהלה אינו קבוע, יצוין. סטנדרטיים הנהלההעסקתם מוסדרת באמצעות הסכמי ו

אשר , חם עומד מנהל המתחםבראש כל מת, כלל-בדרך(הרכב הנהלה עצמאי תחנת שירות ולכל 

עובדי זכאים , הסכמי ההנהלהמכח . )'תחנת התדלוק וכו, ההסעדה, כפופים לו מנהלי התפעול

, )רודשףידי העובד ו-ן הפנסיה נעשות עלרההפרשות לק(תכנית פנסיה , חופשה שנתיתההנהלה ל

די ההנהלה עובמענק שנתי ו, )במקרים מסוימים( החזר הוצאות, ביטוח רפואי, ביטוח חיים

לבצע  יםנזקקתפקידם הם באם במסגרת מילוי  שימוש ברכב של רודשףהבכירה זכאים גם ל

שמירה , כוללים הוראות בדבר אופן סיום יחסי העבודהההנהלה הסכמי , כן-כמו .נסיעה ארוכה

  .תחרות-על סודיות ותניית אי

לה הבכירה של רודשף עובדי ההנה – עובדי הנהלה בכירה ומנהלים ראשיים של תחנות השירות

והמנהלים הראשיים של תחנות השירות זכאים לשכר גלובלי והעסקתם מוסדרת באמצעות 

זכאים עובדים אלו גם להסדרי , במסגרת הסכמי ההעסקה שלהם. הסכמי העסקה אישיים

  .החזר הוצאות ומענק שנתי, רכב או זכות שימוש ברכב, חופשה שנתית, ביטוח רפואי, פנסיה
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מיליון  5.1 -קיים בהן גרעון בסך של כ 2010אשר נכון לסוף שנת , י תכניות פנסיהלרודשף שת

אשר יביאו למחיקת הגרעון , לרודשף קיימים הסדרי תשלום לטווח ארוך, עם זאת. ט"ליש

   .וליצירת עודף בתכניות האמורות

 תוכניות תגמול לעובדים  )ג(

לביצועיהם ולעמידה ביעדי  נהנים ממספר תכניות בונוסים ומענקים בהתאםהשכר עובדי 

  . המכירות

המנהלים הראשיים של תחנות השירות , עובדי הנהלת רודשף ,הנהלת תחנות השירותעובדי 

 עובדי הנהלת תחנות השירות :שנתי כדלקמןמענק זכאים ל ועובדי ההנהלה הבכירה של רודשף

ע כאחוז מסוים נקבאשר גובהו , למענק שנתי םזכאי והמנהלים הראשיים של תחנות השירות

, הוצאות הריבית יפנל הרלוונטית שירותהנת תחשל השנתי רווח התפעולי מהמשכורת בהתאם ל

כי גובה המענק לו זכאים מנהלי תחנות , יצוין. הסכם ההעסקהכאמור ב )EBITDA( הפחתוהמס 

הו אשר גוב, עובדי הנהלת רודשף וההנהלה הבכירה זכאים למענק שנתי ;השירות הינו גבוה יותר

הוצאות  יפנל רודשףשל השנתי רווח התפעולי מהמשכורת בהתאם לנקבע כאחוז מסוים 

כי גובה המענק לו זכאים , יצוין. כאמור בהסכם ההעסקה )EBITDA( הפחתוהמס , הריבית

  .עובדי ההנהלה הבכירה הינו גבוה יותר

 קבוצת נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירה בחברה  )ד(

נותני השירותים הכלולים בקבוצת נושאי המשרה ועובדי ההנהלה להלן פירוט מספר העובדים ו )1(

 : הבכירה בחברה

 מספר עובדים 

  1  ל"מנכ

  1מנהל פיתוח עסקי

  1  כספיםמנהל 

  1  מנהל תפעול

  4כ"סה

  

 הטבות וטיב הסכמי ההעסקה )2(

, פי הסכמי העסקה אישיים-נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה ברודשף מועסקים על

הסדרי כגון (בונוסים והטבות נלוות תכנית , הסדרים פנסיוניים במסלולים שוניםהכוללים 

   ).ביטוחים ורכב

  .לרודשף אין תלות בעובד מסויים

  חומרי גלם וספקים 1.10.13

הספקים העיקריים עמם . רודשף מתקשרת עם מספר ספקים בהתאם לפעילויותיה השונות

; WH Smith -ו Palmer & Harveyמתקשרת רודשף במסגרת פעילות הקמעונאות שלה הנם 

, התקשרה רודשף בהסכמי זכיינות עם רשתות מזון מהיר ובתי קפה במסגרת פעילות ההסעדה

אשר , ")הרשתות: "להלן ביחד בסעיף זה(' וכו McDonald's ,Soho Coffee ,Costa Coffeeכגון 

- מראש על או מספקים שאושרו/ו ןרודשף מחויבת לרכוש את רוב חומרי הגלם החיוניים מה

- חומרי הגלם למסעדות המופעלות תחת מותגים עצמאיים של רודשף מסופקים בעיקר על. הןידי

או שוכרות את התחנות /בפעילות מכירת בדלקים חברות הדלק המפעילות ו; Brakes Groupידי 
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רודשף קשורה בהסכמי , לגבי תחנות המופעלות בהפעלה עצמית. הן גם הספקיות של הדלקים

 .חברות הדלק הגדולות אספקה עם

 .לרודשף אין תלות בספק מסוים

   הון חוזר 1.10.14

מוחזק באופן שתתאפשרנה מכירות שוטפות מבלי שיווצר  – תחנות השירות פעילותל ש מלאי  )א(

בכל תחנת שירות מתנהל מעקב קבוע  .חוסר במוצרים אלו תוך שמירה על רמות מלאי סבירות

  .מלאי שניתן להחזיק בזמן נתוןבהתאם לסוג המלאי ולכמות ה רמות המלאיאחר 

, אשראי הלקוחות נוצר בדרך כלל עקב שימוש בכרטיסי אשראי בתחנות השירות – חייבים  )ב(

 .ימים 4או  3כלל תוך - אשראי זה משולם בדרך. מסך המכירות של רודשף 50% -המהווה כ

להלן פירוט אודות היקף האשראי הממוצע  .ימים 45 - ל 30 רך כלל ביןבדנע  – אשראי ספקים  )ג(

 :2010עד  2008בשנים ) חישוב על בסיס שנתי(וימי האשראי הממוצע לספקים 

היקף האשראי הממוצע  שנה
  )ט"באלפי ליש(

ימי האשראי הממוצע 
  )בימים(

2010  13,035 42  

2009  14,330 42  

2008  16,653 31  

ידי רודשף ואשר רודשף מאמינה -הנלקח על, ן קצרנובע מאשראי בנקאי לזמ – גרעון בהון החוזר  )ד(

ט "מיליוני ליש 37 - גרעון בהון החוזר בסך של כ DMS - ל 2010 בדצמבר 31ליום . שתוכל לחדשו

אשראי ) ח"מיליוני ש 152 -כ(ט "מיליוני ליש 25 -הכולל יתרה של כ, )ח"מיליוני ש 226 -כ(

מסגרת , DMSלהערכת הנהלת . ת לשנהמסגרת האשראי ניתנת לחידוש אח. מתאגידים בנקאים

יתרת גרעון בהון . האשראי תחודש השנה לאור נסיון העבר בכל אחת משלוש השנים האחרונות

הניתן , נובעת ברובה מאשראי ספקים) ח"ש מיליוני 73 -כ(ט "מיליוני ליש 12 -החוזר בסך של כ

 . מתמשך בעתיד הנראה לעין וצפוי כי ישמור על זמינותו באופן רודשףבמהלך הרגיל של פעילות 

  מימון 1.10.15

 כללי  )א(

הכנסות שוטפות מתחנות ) 1: מהמקורות הבאיםהשוטפות רודשף מממנת את פעילויותיה 

או /שקיבלה מספקים ו מקדמות )4; אשראי ספקים) 3; אשראי בנקאי לזמן קצר) 2; השירות

  .הלוואות בעלים )5; זכיינות מיהסכבה רקשתתם היבעלי זכיון א

רוכות הטווח של רודשף מומנו באמצעות גיוס חוב שביצעה רודשף במהלך שנת השקעותיה א

בסך  1999וכן באמצעות הלוואה שקיבלה מבנק ברקליס מהלך שנת , במסגרת הליך איגוח 1998

  . 2010בסוף חודש אוקטובר  אשר פירעונה הסופי נעשה, ט"ישלמיליוני  23.5של 

 אשראי לזמן קצר  )ב(

קיימות הלוואות לטווח קצר שקיבלה מבנק ברקליס בהיקף כולל  לרודשף – הלוואות מבנקים

ס על סך 'עם בנק ברקלילצורכי פיתוח אשראי ללרודשף הסכם , כן-כמו. ט"ליש מיליוני 21.7של 

 .ט"מיליון ליש 3של 
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 הלוואות לזמן ארוך  )ג(

 הלוואות בעלים )1(

דלק בלרון , דאז הלוואות מחברות בבעלות בעלי השליטה בה MSAקיבלה  2007 שנתהחל מ

 150הלוואה אחת בסך של , מתוכן ,ט"ליש מיליוני 162.1בהיקף כולל של  ,ודלק פטרוליום

ט "הינה בליש והיתרה) צמודת מדד( 6.5%יבית בשיעור של ר תנושא אשר, ט"מיליוני ליש

ניתנה התחייבות מהחברות המלוות  MSA - כי ל, יצוין .2.65%+ריבית בשיעור של ליבור ונושאת

 31.12.2010נכון ליום  .2012 בינואר 1לפני  לא יידרש עון ההלוואות והריבית שנצברה עליהןפר כי

 . ט"לישמיליוני  208.9 יתרת ההלוואות הינה

 גיוס בהליך איגוח  )2(

 RoadChef Finance רודשף הליך איגוח במסגרתו גויס על ידי הושלם על ידי 1998בחודש דצמבר 

Ltd., מטרה זו בת שהוקמה במיוחד ל החבר)SPV ()בבורסה ") החברה הייעודית: "להלן

הועמדה  ייעודיתהתמורה שהתקבלה בחברה ה .ט"מליון ליש 210 - בלוקסמבורג סך של כ

 .ליעודים שנקבעו במסגרת ההנפקה") הלוות: "להלן( רודשףקבוצת בברות לק מהחכהלוואות לח

- כסך של ב )A1סדרה ( רות חובאג) 1: אגרות החוב שהונפקו במסגרת הליך האיגוח היו כדלקמן

בסך  )A2סדרה ( אגרות חוב) 2; 2008בשנת אשר נפרעו  ,ט נושאות ריבית משתנה"מליון ליש 35

 31ביום  המשולמת אחת לשנה( 7.418%ט נושאות ריבית בשיעור של "מליון ליש 133של 

 )3; 2023שנת ועד  2009בתשלומים קבועים מראש החל משנת רעון ילפהעומדות  ,)באוקטובר

המשולמת ( 8.015%ט נושאות ריבית בשיעור של "מליון ליש 42בסך של  )Bסדרה ( אגרות חוב

 2024בתשלומים קבועים מראש החל משנת רעון ילפהעומדות , )באוקטובר 31ביום  אחת לשנה

יצוין כי במקרה בו לא יהיה לחברה המנפיקה הון מספיק לתשלומי הריבית  .2026שנת ועד 

יידחו תשלומים אלו למועד התשלום בו יהיה לחברה , )Bסדרה (אגרות החוב  והקרן בגין

לתשלומי הקרן והריבית בגין אגרות . המנפיקה הון מספק לתשלום ויישאו ריבית עד למועד זה

   ).Bסדרה (תהא עדיפות על תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב ) A2סדרה (החוב 

ידי חברת -על) Bסדרה (ואגרות החוב ) A2סדרה (החוב מדורגות אגרות , דוחנכון למועד ה )3(

 -ו Bבדירוג  Standards & Poorsידי -בהתאמה ועל, -B - ו +Bבדירוג  .Fitch Ratings Ltdהדירוג 

B- ,ללא ריבית צבורה ועודפי עלות שיוחסו בעת רכישת (יתרת קרן אגרות החוב . בהתאמהMSA 

  . בהתאמה, ט"מיליון ליש 164 -וכ  170 - כה תהי 31.12.2010וליום  31.12.09ליום ) 2007בשנת 

  כספים שהתקבלו במסגרת הסכמי זיכיון )4(

 יםמבעלי המותגרודשף  קיבלה ,בעלי מותגים הסכמי הזיכיון שחתמה עםחלק מבמסגרת 

   .מי הזיכיוןפי הסכ-אשר יינתנו על, הלוואות לצורך פיתוח ושיפור החנויות והשירותים

  דמי השכירות על חשבון BP -מקדמה מ )5(

ובתחילת  2009קיבלה רודשף במהלך שנת  ,להלן )ב(1.10.18  המתואר בסעיף ,BPבמסגרת הסכם 

במהלך  BPט כמקדמה על דמי השכירות אותם תשלם "מיליון ליש 10סכום של  2010שנת 

  .תקופת ההסכם
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 ריבית ממוצעת  )ד(

, הלוואות ממקורות בנקאיים וממקורות אשראי לא בנקאייםשיעור הריבית הממוצעת על להלן 

 : 10רודשףשהינם בתוקף במועד הדוח ושאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי 

 
  במהלך  שיעור ריבית ממוצעת

  2009שנת 
  במהלך  שיעור ריבית אפקטיבית

  2009שנת 

  ארוך הלוואות לזמן  הלוואות לזמן קצר  הלוואות לזמן ארוך  הלוואות לזמן קצר

מקורות 
  בנקאיים

6.66%-6.66%  -  

מקורות לא 
  בנקאיים

- 7.62%-  7.62%  

  

 
  שיעור ריבית ממוצעת במהלך 

  2010שנת 
  שיעור ריבית אפקטיבית במהלך 

  2010שנת 

  הלוואות לזמן ארוך  הלוואות לזמן קצר  הלוואות לזמן ארוך  הלוואות לזמן קצר

מקורות 
  בנקאיים

6.34%-6.34%  -  

רות לא מקו
  בנקאיים

- 7.69%-  7.69%  

  מגבלות החלות על רודשף בקבלת אשראי   )ה(

 :אמות מידה פיננסיות שנקבעו במסגרת הנפקת אגרות חוב שביצעה רודשף )1(

נקבעו מספר הנפקת אגרות החוב  םבהסכ, להלן )1)(י(  כאמור בסעיף, בנוסף לשעבוד נכסים

אשר עיקרן יפורט , לעמוד הלוותבהם מחויבות ) קובננטים(והתחייבויות ת אמות מידה פיננסיו

  :להלן

ח בתוספת "לגובה התשלום השנתי לבעלי האג) EBITDA(פחת ומס , הרווח לפני ריבית יחס  .א

העמידה ביחס האמור נבחנת מידי  .1.25:1 - לא יפחת מ") יחס רווח: "להלן( הוצאות ריבית

אשר , מבוקרים של רודשף לאותו רבעון המאוחדים והלאלדוחות הכספיים בהתאם  רבעון

העמידה ביחס , המסיים שנה פיננסית, בסיומו של רבעון .ימים מתום הרבעון 45מוגשים תוך 

 אשר, מבוקרים של רודשףההאמור נבחנת בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים 

  .ימים מסיום הרבעון 120מוגשים תוך 

ימים  120תוך  ניתנת לתיקון אמוראי עמידה ביחס ה, ח"י הסכם הנפקת האגפי תנא-עלכי , יצוין

באמצעות העמדת הון עצמי נוסף , בין היתר, ")תקופת הגרייס: "להלן( ממועד בדיקת היחס

   .ידי הבעלים או גורם אחר- על לוותל

- איריפאה  DMS - היו מקרים ש, ידי דלק בלרון-כי ממועד רכישת השליטה ברודשף על, יצוין

) כך שרודשף לא הייתה מצויה בהפרה(עמידה ביחס הרווח הנדרש בתוך תקופת הגרייס 

או הזרמת הלוואות /ו DMSאשר מקורו בפעולות , באמצעות הזרמת הון לחברה הייעודית

לצורך עמידה באמות המידה הפיננסיות הועמד הון  2007בשנת  .DMSבעלים מבעלי המניות של 

מליון  6.5סך של הועמד  2009-ו 2008ובשנים , ט לצורך זה"ליון לישמי 1.5 עצמי נוסף בסך של

   .בהתאמה, ט"מיליון ליש 5.9 -ט וכ"ליש

                                                      
 .ללא התאמות חשבונאיות, שיעורי הריבית מתייחסים לתשלומי הריבית בפועל 10
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  .בהתאמה, 1.28 - ו 1.25 עלעמד יחס הרווח וסמוך למועד הדוח  31.12.2010נכון ליום 

למעט הפעלתם של מתחמי שירות לצד דרכים , התחייבות שלא לעסוק בפעילויות אחרות  .ב

) לינה ומכירת דלקים, פנאי, קמעונאות, מתן שירותי הסעדה, לרבות(או מהירות /וראשיות 

  .ולבצע אך ורק עסקאות שהינן במהלך העסקים הרגיל של החברות בקבוצת רודשף

תחומי פעילותה ורכושה , רשאית להעביר מנכסיה) MSAלמעט (כל אחת מחברות קבוצת רודשף   .ג

מבלי לקבל את אישורו המוקדם של הנאמן ) MSAלרבות (לחברה אחרת בקבוצת רודשף 

 .לאגרות החוב ובתנאי שנכס אחר בעל מאפיינים דומים ישועבד לטובת הנאמן

מימוש נכס לא משועבד : ללא אישור הנאמן לאגרות החוב מגבלות על ביצוע הפעולות שלהלן  .ד

 - כה יותר מהתקשרות בחוזה חכירה או רישיון לתקופה ארו; ט"מיליוני ליש 5ששוויו עולה על 

שנים שאינה במהלך  25 -התקשרות בחוזה חכירה או רישיון לתקופה קצרה יותר מ; שנים 25

, מתן הלוואות לחברות שאינן נמנות על קבוצת רודשף או לגורם שלישי אחר; העסקים הרגיל

הרבעונים  4במשך  1:1.5 -עמדה ביחס רווח הגבוה מ רודשףאלא אם במועד מתן ההלוואה 

או שההלוואה , לפחות 90%ברבעון שלפני ההלוואה עומדת על  EBITDA - וואה וכי השקדמו להל

נעשתה במהלך העסקים הרגיל וגובה הסכום שטרם נפרע יעמוד בכל עת על פחות ממיליון 

אלא אם בעת החלוקה , חלוקת הון וכל חלוקה אחרת, החזרי הון, חלוקת דיבידנד; ט"ליש

 EBITDA -הרבעונים שקדמו לחלוקה וכי ה 4במשך  1:1.5 -עמדה ביחס רווח הגבוה מ רודשף

או שאחת מחברות הדירוג הודיעה כי החלוקה , לפחות 90%ברבעון שלפני החלוקה עומדת על 

וסך  1:1.5יחס הרווח הינו , או שאגרות החוב מדורגות בדירוג, לא תשפיע על דירוג אגרות החוב

פי הסכם - ך יתרת החובות שטרם נפרעו עללפחות מס 200% -שווי נכסי קבוצת רודשף גבוה ב

אלא אם יתרת החוב , מתן הלוואות לעובדים של אחת מחברות קבוצת רודשף; אגרות החוב

 .ט"שטרם נפרע תעמוד בעל עת על פחות ממיליון ליש

תוכלנה לממש נכסים  הלוותנקבעו בהסכם אגרות החוב מספר תניות מקלות לפיהן , כן-כמו

וכן תוכלנה , )חלקם דורשים את אישור הנאמן, אשר(ים מסוימים משועבדים בהתקיים תנא

ובתנאי שניתן אישורו של הנאמן לאגרות החוב כי התקיים , לרכוש פעילויות עסקיות נוספות

בהתאם , בנוסף. אחד מהתנאים הקבועים בהסכם אגרות החוב והנוגעים לאופן מימון הרכישה

כהגדרתם , פעול לפיתוח הנכסים המשועבדיםרשאיות ל הלוות, להוראות הסכם אגרות החוב

מבלי לקבל את אישורו המוקדם של הנאמן לאגרות החוב בהתאם  ,להלן )1)(י(קטן  בסעיף

  .ט"מיליוני ליש 20אף לקחת הלוואות עד לסך של , ובכלל זה, לתנאי אגרות החוב

 החברהל עשונות ומגבלות בשטר הנאמנות בגין אגרות החוב שהונפקו נקבעו התחייבויות 

, פעולות נוספותאיסור תשלום דיבידנד ו, איסור עיסוקים אחרים, כגון שעבוד שלילי ייעודיתה

   .ללא קבלת אישורו מראש של הנאמן לאגרות החוב אשר לא תיעשנה

  . רודשף עומדת בכל התניות כאמור, דוחנכון למועד ה

  וחאשראי שהתקבל בין תאריך הדוחות הכספיים ועד בסמוך לתאריך הד   )ו(

  .בתקופה שבין תאריך הדוחות ועד בסמוך למועד הדוח לא התקבל אשראי נוסף 

  מסגרות אשראי  )ז(

, ט"לישאלפי  24,735הינן  ח"וסמוך למועד הדו 31.12.2010ליום  רודשףסך מסגרות האשראי של 

 מיליוני 3מסך של , 31.10.2011אשר הינו בתוקף עד ליום , ט"אלפי ליש 10,500המורכבות מסך של 
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ינו האשר , ט"אלפי ליש 11,235ומסך של  ,2012אשר הינו בתוקף עד לחודש אוקטובר , ט"ליש

ליום סמוך ו 31.12.2010נוצלו ליום  ך מסגרות האשראי האמורותמתו .3.12.2011עד ליום בתוקף 

   .בהתאמה ט"לישאלפי  21,735 – כו ט"לישאלפי  19,770 - הדוח כ

 אשראי בריבית משתנה  )ח(

  : ודות האשראי בריבית משתנהלהלן פירוט א

שיעור הריבית 
סמוך למועד 

  ח"הד
) 1.3.2011ליום (

 )% -ב(

סכום האשראי 
 ט"לישבאלפי 

 31.12.2010ליום 

סכום האשראי 
  ט"לישבאלפי 

 31.12.2009ליום 

טווח הריבית 
 -ב( 2010שנת 

%(  

טווח הריבית 
 -ב( 2009שנת 

%( 

 מנגנון השינוי

4.87 7,000 -  פלוס ליבור 4.0  4.0

4.50 2,771 3,996 3.5 – 4.0 3.5 – 4.0 ריבית בסיס 
 פלוס

2.60 - 3,018.5 2.1 ריבית בסיס  2.1
 פלוס

2.72 11,235  11,235 2.1  ליבור פלוס 2.1

5.27 3,000  -  9.0 – 4.0   ליבור פלוס  -

 מקורות נוספים  )ט(

ידי -חודשו עללוואות לזמן קצר הקיימות יההבהנחה כי מסגרות האשראי ו, רודשףלהערכת 

  .היא לא תזדקק למקורות נוספים לצורך פעילותה השוטפת בשנה הקרובה, קאינהתאגיד הב

 השעבודים המוטלים על נכסי רודשף   )י(

 16 שלשעבוד קבוע ראשון בדרגה  ,בין היתר, וללשכ יםהובטח בשעבודהליך האיגוח החוב בגין  )1(

וכן מספר , 11")המשועבדותהתחנות ": להלן( ת השירות המופעלות על ידי רודשףומתחנ

על כל , שעבודים קבועים על זכויותיהן העכשוויות והעתידיות של הלוות בתחנות המשועבדות

על הונן המונפק של כל חברות הבנות שבבעלות , בסקוטלנד ובווילס, רכושן ונכסיהן באנגליה

ות והיתרים ורישיונ, זכויות מכוח הסכמים וחוזים, וכן על זכויות הקניין הרוחני, הלוות

כן שועבדו בשעבוד צף כל נכסיהן של הלוות אשר לא שועבדו בשעבוד -כמו. שבבעלות הלוות

  .")הנכסים המשועבדים"(ראשון 

שלוש שעבוד לעיל הובטחו ב )ז(  - ו )ב(  פיםהאשראי לזמן קצר כמפורט בסעי מסגרותהלוואות ו )2(

מיליון  11.235סך של  .בתחנות המשועבדות כהגדרתן לעיל ותנכלל ןאשר אינ, שירות נותתח

כן משועבדים לבנק - כמו .ט מובטח גם בשעבוד הנכסים המשועבדים לבעלי אגרות החוב"ליש

וכן , אמורותאשר מחזיקות בשלוש התחנות ה, ברקליס נכסי החברות הבנות של רודשף

   .החזקותיה של רודשף בחברות אלו

  מיסוי  1.10.16

 דיני המס החלים  )א(

DMS ,בעת מימוש מניות רודשף ובהתקיים . רסי'הינה תושבת האי ג, המחזיקה במניות רודשף

  .DMSלא יוטל מס רווחי הון על , תנאים מסוימים

                                                      
, לעיל 18.4.2המתוארת בסעיף , כי התחנות המשועבדות משמשות גם כבטוחה לחלק מההלוואה שנתקבלה מבנק ברקליס, יובהר   11

אגרות החוב כי במקרה בו ההלוואה מבנק ברקליס ואגרות החוב תעמודנה לפירעון באותו מועד ויהיה בהתאם להסכמת בעלי 
  . תהא לפירעון ההלוואה מבנק ברקליס עדיפות על פני פרעון אגרות החוב, צורך במימוש השעבוד על התחנות המשועבדות
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MSA המסים החלים להלן פירוט קצר אודות דיני . ורודשף הינן חברות המאוגדות בבריטניה

  : בבריטניה

לחברות בעלות רווחים  28%שיעור מס החברות בבריטניה הינו , נכון למועד הדוח: מס חברות

). בקבוצת חברות מגבלת הרווחים מחולקים במספר החברות בקבוצה(ט "מיליון ליש 1.5מעל 

בריטניה חברה שאינה תושבת . רווחים מתחת לסכום האמור יחובו במס בשיעורים נמוכים יותר

המפיקה הכנסות בבריטניה שלא דרך מוסד קבע צפויה להיות חייבת במס חברות , לצרכי מס

  .20%בשיעור של 

באפריל  1הודיע משרד האוצר הבריטי על רפורמה במס החברות החל מיום  2011מרץ בחודש 

2011.  

 - רות משינוי בשיעור מס החב) א :רודשףלשינויים הבאים ברפורמת המס קיימת השפעה על 

לרפורמה נוספת בשיעור מס  קיימת הצעה, כמו כן. 2011, באפריל 1החל מיום  26% -ל 28%

הורדת שיעורי ) ב; שנים שלושעל פני תקופה של   23%- החברות על פיה שיעור מס החברות ירד ל

המסתיימות  בהתאמה החל מתקופות חשבון ,8% -לו 18% - הפחת הרגיל והמיוחד על נכסים ל

  .2012אפריל ש חודאחרי 

  .חלים שיעורי מס החברות הרגילים: מס רווח הון

דיבידנד . הכנסה מדיבידנד המתקבלת מחברה תושבת בריטניה פטורה ממס: מס על דיבידנד

אולם יינתן זיכוי במידה , חייב במס בבריטניה ההמתקבל מחברה שאינה תושבת בריטניה יהי

ידי חברה תושבת -חלוקת דיבידנד על, ין הפנימיפי הוראות הד-על. ונוכה מס בחלוקת הדיבידנד

  .בריטניה אינה כפופה לניכוי מס במקור

 מס סופיות שומות  )ב(

 הבת שלה חברותרודשף ולמרבית ל. טרם הוצאו שומות מס סופיות מאז היווסדה DMS -ל

  .2007הפועלות בבריטניה שומות מס סופיות עד לשנת 

  הפסדים מועברים לצורכי מס   )ג(

הפסדים עסקיים והפסדי הון לצורכי מס המועברים לשנים הבאות  ףולרודש DMS -ל

בגינם , )ח"מליוני ש 342 -כ(ט "ליש יליוןמ 56 -לסך של כ 2010 בדצמבר 31המסתכמים ליום 

  ). ח"ש מיליוני 91 - כ(ט "לישמיליון  15 -נכסי מסים נדחים בסך של כ DMSיצרה 

 איכות הסביבה  1.10.17

אותן מסגרות רגולטריות הנוגעות לאיכות הסביבה כשאר רודשף נתונה ל, במסגרת פעילותה

. אשר עוסקים בתחומי פעילות הדומים לתחומי הפעילות של רודשף, החברות ובתי העסק

פליטת פחמן ושפכים מתחנות : כגון, פעילות רודשף חושפת אותה למספר סיכונים סביבתיים

רור גז ממערכות מיזוג האוויר וכן שח, אשר עלולים לזהם מאגרי מים, התדלוק ושטחי החניה

ואישורים להלן פירוט אודות הוראות מהותיות . מעבר לכמות המותרת בהוראות הרגולציה

  :במיוחד על רודשף יםאשר משפיע, לאיכות הסביבה יםהנוגעמיוחדים 

לצורך קבלת רישיון  – ידי חברות שאינן חברות דלק-הפעלת תחנות דלק עלרישיונות דלק ל

אופן , וד בתקנות ובהוראות רגולטריות בדבר הבטיחות בשטח תחנת הדלקכאמור יש לעמ

נכון . הפעלת אמצעים לזיהוי דליפות וטיפול בתקלות, מניעת שריפות, אחסון הדלק בתחנה

כי לרודשף מספר , יצוין. רודשף עומדת בכל התקנות וההוראות הרגולטריות, דוחלמועד ה
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שקעה כספית במהלך השנים הקרובות לצורך חידושן אשר דורשות ה, תחנות דלק וותיקות יותר

הנהלת רודשף טרם ביצעה הערכות לעניין גובה ההשקעה , נכון למועד הדוח .ועמידתן בתקנות

  .הכספית הנדרשת

הקטנת להביא ל נקבעו הוראות רגולטריות שמטרתןבשנים האחרונות  – פסולת פיקוח על 

פועלת לשיפור רודשף , דוחנכון למועד ה .השטח המשמש לפסולת ולהגברת מחזור הפסולת

 מכלל הפסולת למחזור 75% אשר צפויה להגיע לרמה של העברת , יכולת מחזרו הפסולת

  .בחודשים הקרובים

ידי - הנאכפת על, קיימת רגולציה ענפה בכל הקשור לייצור המזון ואחזקתו –מזון  תהיגיינ

ודשף מעסיקה מנהל בריאות ר. לשכות איכות סביבה מקומיות מטעם הממשל בכל איזור

רודשף , בנוסף. אשר אחראי מילוי כל ההוראות הרגולטריות בעניין הטיפול במזון, ובטיחות

פועלת בשיתוף פעולה עם משרד איכות הסביבה לקידום ולשיפור השמירה על הוראות 

  .הרגולציה

ת פליטת במהלך השנה האחרונה החלה לפעול בבריטניה תכנית להפחת –הפחתת פליטת פחמן 

כל חברה תפקיד , 2012בכל שנה החל משנת , לפיה, אשר רודשף הינה חברה בה, גזים פחמניים

מתחנות  –במקרה של רודשף (ממקורותיה  בהתאם לכמות הפחמן הנפלט חושבאשר י, פיקדון

, להערכת רודשף, על אף שטרם נקבע המנגנון המדוייק לקביעת סכומי הפיקדון .)השירות שלה

הסכום שיוחזר בסוף אותה  .ט"ליש 300,000 -ן שיהא עליה להפקיד הינו בסך של כסך הפיקדו

   .בהתאם לשיעורי פליטת הגזים הפחמניים שנפלטואף הוא שנה מתוך הפיקדון ייקבע 

רודשף אינה צד להליך משפטי או מנהלי מהותי בקשר עם איכות , נכון למועד הדוחכי , יצוין

וכן לא בוצעה , במסגרת הליכים הנוגעים לאיכות הסביבה לא נפסקו נגדה סכומים, הסביבה

  .הפרשה שהוכרה בדוחותיה הכספיים בגין הליכים כאמור

נוקטת בפעולות רודשף , בנוסף להוראות הרגולטריות שלעיל :שמירה על איכות הסביבה ברודשף

חסכון פועלת לקידום תהליכים לצורך רודשף : מנת להבטיח שמירה על סביבה נקיה-שונות על

ט "אלף ליש 100 –הוציאה רודשף סכום כולל של כ  2010במהלך שנת , לצורך כך. באנרגיה

  . ט במהלך השנתיים הבאות"אלף ליש 300 -ל 200ומתעתדת להוציא סכומים הנעים בין 

: אשר כוללת, רודשף פיתחה תכנית לשמירה ואכיפת הוראות איכות הסביבה במתקניה, בנוסף

מעקב רבעוני אחר העמידה ; לות על רודשף במסגרת הוראות הרגולציהפירוט כל החובות הח

זיהוי כל ; בכל ההוראות הרגולטוריות הנוגעות לאיכות הסביבה ובדיקת העמידה בתנאיהן

הפחתת פליטת פחמן : הכוללים, ההליכים הדרושים לצורך השמירה על הוראות איכות הסביבה

וכן הוראות , תפעול תחנות התדלוק, רי פסולתמעקב אחר תוצ, שימוש יעיל במים, דו חמצני

המגובה בביקורת חיצונית להבטחת העמידה בתכנית , מעקב שנתי של ההנהלה; כלליות נוספות

כל עובד ברודשף מתחייב לשמור על איכות הסביבה , כן- כמו. ועוד, שנקבעו במסגרתה, ובהליכים

    .ות הסביבה החלות על רודשףולאכוף את הוראות ההנהלה הנוגעות לשמירה על תקנות איכ
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  הסכמים מהותיים  1.10.18

  :שלא במהלך העסקים הרגיל הינה צד להסכמים מהותיים  רודשף

 ).עילל 1.10.15  סעיף ורא( 1998הסכם עם בעלי אגרות החוב במסגרת הליך האיגוח בשנת לעניין   )א(

 BPלפיו , BP בהסכם עם חברת הדלק רודשףהתקשרה  2009במהלך חודש מאי – BPהסכם   )ב(

נוחות הוחנויות התדלוק תחנות  14הניהול והתפעול של , זכויות החכירה תשכור מרודשף את

ידיה מכוח -שני מתחמים שכבר נשכרו על כולל(הצמודות אליהן שבשטח מתחמי השירות 

רודשף ל BPבתמורה לניהול ותפעול התחנות שילמה ). הסכמים שנחתמו בין הצדדים בעבר

סכום ראשוני ותשלם סכומים נוספים אשר ייגבו במשך תקופת ההסכם ויחושבו בהתאם 

מכפלת סכום שנקבע מראש עבור כל ליטר דלק שנמכר בכמות הדלק (למכירות הדלקים 

תקופת ההסכם ). אחוז קבוע מסך המכירות בשנה(ולמכירות בחנויות הנוחות ) שנמכרת בשנה

אשר תקופת החכירה בהם מסתיימת במועד , במתחמים, ם זאתע, 2032האמור הינה עד לשנת 

תסתיים , )לעיל 1.10.10  ראו סעיף, לפירוט תקופות החכירה של נכסי רודשף(מוקדם יותר 

כי מועד סיום תקופת החכירה הקרוב , יצוין(תקופת ההסכם לגביהם בסיום תקופת החכירה 

 ).2029ביותר הינו שנת 

במועד  BPידי - כולל שני המתחמים שכבר הופעלו על(המתחמים  14 -ניהול ותפעול התחנות ב

הועבר  BPידי - המתחמים שכבר הופעלו על 2ניהול : כדלקמן BP -ועבר למ) החתימה על ההסכם

מתחמים  6 -ב BP -הועבר הניהול ל 2009עד סוף שנת ; מיד לאחר החתימה על ההסכם BP -ל

שניים מהם מופעלים באמצעות הסכמי , אשר נכון למועד הדוח, מתחמים 4 -ול בהניה ;נוספים

המתחמים  2וניהול  2013במהלך שנת  BP - יועבר ל ,רישיון ושניים באמצעות הסכמי סוכנות

בשנת  BPיועבר לרשות  ,מופעלים באמצעות הסכמי סוכנות, אשר נכון למועד הדוח, האחרונים

ול והאספקה הקיימים במתחמים אלו בין רודשף לבין חברות לאחר סיום הסכמי התפע, 2017

  .הדלק השונות המפעילות אותם כיום

תחנות  14 -איפשר לרודשף להעביר את האחריות על שמירת איכות הסביבה ב ההסכם האמור

הואיל ועובדי , וכן לצמצם מצבת כח האדם, BP -הדלק וההוצאות הכספיות בגינה מרודשף ל

  .ידי רודשף- ולא על BPידי - ות הנוחות הצמודות להם יהיו מועסקים עלתחנות הדלק וחנוי

 Mcdonald'sחתמה רודשף על הסכם זכיינות עם  2010במהלך שנת  – McDonald'sהסכם עם   )ג(

ק "להלן בס(ס 'ס והפעלת מסעדות תחת המותג מקדונלד'לקבלת זכות שימוש במותג מקדונלד

עם אפשרות ( 1.1.2010שנים החל מיום  20שך אשר הינו בתוקף למ, ההסכם"). ההסכם: "זה

מסעדות  4לפיה רודשף פתחה , תכנית פיתוח, בין היתר, כולל, )שנים 10סיום מוקדם לאחר 

באם . 2011מסעדות עד לחודש יוני  2 תידה לפתוחוע  2010שנת בבמתחמי שירות שונים 

ים האמורים בהסכם תוצאותיהן העסקיות של המסעדות המוזכרות לעיל תהיינה בהתאם לתנא

ס נוספות עד 'מסעדות מקדונלד 3רודשף תפתח , 2011במועד הבדיקה שיחול בחודש אוגוסט 

תיערך  2012במהלך חודש ספטמבר . 201212מסעדות עד לסוף חודש מרץ  2ועוד  2011לסוף שנת 

בדיקה נוספת של תוצאותיהן העסקיות של המסעדות ובהתאם להן יוחלט אם רודשף תפתח 

                                                      
וכן , 2011מהמסעדות שאמורות להיפתח עד סוף שנת  2תן של ס מנהלות משא ומתן להאצת פתיח'רודשף ומקדונלד, נכון למועד הדוח   12

  .2011מסעדות נוספות שלא נכללו בהסכם עד לסוף חודש אוגוסט  2לפתיחת 
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ההסכם קובע כי יושקעו כספים לפיתוח המסעדות בהתאם לתנאים של  .ת נוספותמסעדו

. ס ערבויות להבטחת קיום התחייבויותיה לפי ההסכם'ס וכי רודשף תיתן למקדונלד'מקדונלד

, וכן סכומים נוספים, ס סכום קבוע לכל פתיחת מסעדה תחת המותג'רודשף תשלם למקדונלד

 .אשר ייגזרו מסך המכירות

ס בתחום המזון 'רודשף לא תתקשר עם מתחרים למקדונלד, תניית התחרות שבהסכםפי - על

  .ס'למעט ההסכמים שהינם בתוקף במועד החתימה על ההסכם עם מקדונלד, המהיר

: להלן(או בהרכב ההנהלה שלה /כי באם חל שינוי בשליטה ברודשף וגם בהסכם נקבע 

ס רשאית למנות 'מקדונלד, עול המסעדותוקיים חשש כי כתוצאה מהשינוי ייפגע תפ") השינוי"

, כן-כמו. חודשים ממועד השינוי 6מנהל פיתוח מטעמה שיפקח על תפעול המסעדות למשך 

ס למנות מנהל פיתוח מטעמה במקרה שהיא הודיעה על סיום מוקדם של 'רשאית מקדונלד

  .פי ההסכם-ההסכם או כשכוח עליון מונע מרודשף לעמוד בהתחייבויותיה על

- שהוחזקו על DMSבעקבות רכישת מניות  נקטה בפעולות האמורותס לא 'כי מקדונלד, יובהר

  . ידי דלק בלרון

מתקשרת , ס המתואר לעיל'פרט להסכם עם מקדונלד – ת שירותי ההסעדהוליפעבהסכמי זיכיון   )ד(

הסכמים אלו ). כגון קוסטה קפה וסוהו קפה(רודשף עם בעלי מותגים נוספים בתחום ההסעדה 

, אופן ניהול מתחמי ההסעדה, בדרך כלל הוראות המסדירות את השימוש במותגיםכוללים 

מתן , שימוש בציוד, דרכי הכשרת עובדים, העמידה במדיניות הזכיין ובתקניו, הפעלתם, עיצובם

אספקת המוצרים , חומרי הגלם המותרים, תמחור המוצרים הנמכרים ללקוח, השירות ללקוחות

כל אחד מהסכמי הזיכיון , כן- כמו. את השמירה על המותג ואיכותו וכן, ואמצעי התשלום בגינם

תחרות ופירוט המקרים -תניות אי, מכיל הוראות בדבר שמירה על קניינו הרוחני של בעל המותג

ידי מתן הודעה - בהם כל אחד מהצדדים רשאי להביא את הסכם הזיכיון לסיום מוקדם על

פגיעה , תשלום לפי הוראות הסכם הזיכיון-אימקרים של , מקרים אלו כוללים בעיקר. בכתב

מצבים של חדלות פרעון , או בזכויות הקניין הרוחני של הזכיין/או במוניטין ו/ו, בסימני המסחר

ידי רודשף - סגירת סניפים על, או כניסה להליכי פירוק או מינוי כונס נכסים או ביצוע הסדרי חוב

, הפרה יסודית של אחד מתנאי הסכם הזיכיון, עיסוק בעסק מתחרה, ללא אישור הזכיין מראש

מיד עם סיומו של כל הסכם זכיינות . אשר לא תוקנה במשך מספר ימים כקבוע בהסכם הזכיינות

תחדל למכור את מוצריו והצדדים ישלמו , תחדל רודשף להשתמש בסימניו המסחרים של הזכיין

חלק . ם של הסכם הזכיינותזה לזה את הסכומים הקבועים בהסכם הזכיינות בגין סיום מוקד

מההסכמים כוללים גם התחייבות להשקעות כספיות של הצדדים לצורך התאמת המתחמים 

 .ידי מותגי הזכיינות-לקריטריונים שנקבעו על

 הליכים משפטיים  1.10.19

להלן יפורטו הליכים שטרם התגבשו  .רודשף אינה צד להליך משפטי מהותי, דוחנכון למועד ה

  : עלולים להשפיע על רודשףאך , לכדי הליך משפטי
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כפי שעודכן בימים ( 29.6.07נכנס לתוקפו הסכם ניהול מיום  2008בינואר  – CEMהסכם עם   )א(

 .Country Estate Management (Services) Ltd, לבין צד שלישי MSAבין , )5.3.09-ו 15.5.08

  . 13)בהתאמה, "הסכם הניהול"ו" CEM: "להלן(

את התפקידים והפעילויות  MSAיבה לבצע בשם דירקטוריון התחי CEM, פי הסכם הניהול- על

- כמו. ברודשף ובחברות הבת שלה MSAשל מימוש השליטה על התפעול וקבלת ההחלטות בשם 

שנתית מינימלית של רודשף וחברות הבת שלה בסכום   EBITDA - ל CEMהתחייבה , כן

פי - על. )ט"מיליון ליש 30 - כאשר הממוצע השנתי עבור חמש השנים הינו כ(המשתנה כל שנה 

אליה  EBITDA -בפועל מה EBITDA-הסכם הניהול אם וככל שבשנה מסוימת פחתה ה

בהתאם לתוספת מיום . לקבל את ההפרש MSAתהא זכאית , בגין אותה שנה CEMהתחייבה 

חלף (יבוצע בתום תקופת הסכם הניהול , ככל שקיים, ל"נקבע כי תשלום ההפרש הנ 5.3.2009

  ). שבנות מדי שנה שנכלל בהסכם המקורימנגנון התח

שמייצג החזר של (ט לשנה "אלפי ליש 400לסך של  CEMבתמורה לשירותיה הייתה זכאית 

 EBITDA -הנוגעים לעלייה ב, וכן לתשלומים נוספים, )CEMהסכום הצפוי של הוצאות ועלויות 

נמוכות מהתוצאות כפי  תוצאות רודשף היו, בפועל ).אם אלו אכן יתרחשו(של רודשף או בשוויה 

  . שהובטחו בהסכם הניהול

והחל מאותו  CEMעל סיום ההתקשרות עם  MSAהחליט דירקטוריון  2010בחודש אפריל 

בוחנת חלופות   MSA, נכון למועד הדוח. את תפעול וניהול נכסי הקבוצה CEMמועד הפסיקה 

זה לא ניתן לאמוד את בשלב . CEMובכלל זה מנהלת משא ומתן עם , כלפיה CEMלגביית חוב 

 MSAהחליט דירקטוריון  2009כי בחודש ספטמבר , יצוין. סיכויי גביית החוב והמשא ומתן

 CEMאשר נוצרה בשל ההסכם עם , ט"מיליון ליש 14 -להפריש את מלוא יתרת החוב בסך של כ

  .CEMלאור בחינת האפשרות להפסיק את הסכם ההתקשרות עם 

פתחה רשות ניירות ערך בישראל בחקירה  2009בדצמבר  3ם ביו – חקירת רשות ניירות ערך  )ב(

אשר הייתה באותה , ן"ידי דלק נדל- גלויה בעניינים הקשורים בדוחות שפורסמו בישראל על

חקירת רשות ניירות  DMSלמיטב ידיעת . DMS - ב) באמצעות דלק בלרון(תקופה בעלת השליטה 

הודיעה  2010באוגוסט  31ביום . CEMן לבי MSAאת בדיקת ההסכם בין  ,בין היתר ,הערך כלל

כדי , היא סיימה את החקירה והעבירה את תיק החקירה לידי הפרקליטותרשות ניירות ערך כי 

אין , בהתבסס על ידיעותיה בשלב זה, ן"לדעת דלק נדל .שזו תחליט לגבי המשך הטיפול בו

להעריך מה  DMSת אין באפשרו, עם זאת. DMSבאמור כדי להשפיע על הדוחות הכספיים של 

להחלטות ) ככל שיהיו(תהיה החלטת הפרקליטות בתיק החקירה האמור ומה ההשלכות שיהיו 

להעריך מה תהיינה התוצאות של בדיקות  DMSאין באפשרות , כן- כמו. ל"הפרקליטות הנ

בכל הקשור לטיפול ) אם וככל שהיו או יהיו כאלו(או שיערכו על ידי רשות ניירות ערך /שנערכו ו

 DMSעל הדוחות הכספיים של , )ככל שתהיה(חשבונאי בנושאים האמורים ומה תהא ההשלכה ה

  .לדוחות הכספיים 14ראו ביאור , לפירוט נוסף .ל"בנושאים הנ

                                                      
הינה חברה ייעודית שהוקמה בקשר עם ההתקשרות בהסכם הניהול ולמיטב ידיעת החברה הינה  CEM, למיטב ידיעת החברה   13

 .ן ונכסים תפעוליים באנגליה"סיון בתחום התפעול והניהול של נכסי נדלבבעלות צד שלישי שהינו בעל ידע וני
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 יעדים ואסטרטגיה עסקית  1.10.20

יכול ויעדי , בשל מגוון רחב של סיבות. המפורט להלן כולל תחזיות עסקיות ומידע צופה פני עתיד

ידי -או ישונו בהתאם להחלטות שיתקבלו על/גיה העסקית שלה לא ימומשו ווהאסטרט רודשף

  .רודשףדירקטוריון 

לשיפור פעול במהלך השנים הקרובות בכוונת הנהלת רודשף ל - שיפור הרווחיות והרחבת ההיצע  )א(

מהמבקרים באתרים  40%-כ, דוחנכון למועד ה. הרווחיות בדרך של שיפור היעילות התפעולית

בכוונת הנהלת רודשף לנקוט בצעדים שיווקיים על מנת להעלות . רכישה כלשהי אינם מבצעים

בכוונת הנהלת רודשף לפעול להרחבת היצע , כמו כן. את שיעור המבקרים המבצעים רכישה

וכן נבחנת הרחבת היצע המוצרים , הרשתות הממותגות שמוצריהן יוצעו בתחנות השירות

להלן פירוט אודות הצעדים המתוכננים לצורך  ).ולתכגון בדרך של הוספת מוצרי מכ(בתחנות 

  :השגת היעדים שלעיל

הנהלת רודשף מאמינה כי שימוש במותגים ידועים ומתן שירות איכותי  –מותגים ושירותים  )1(

רודשף פועלת . במיוחד בתחום ההסעדה, יכולים להביא להגדלת המכירות בתחנות השירות

פעלה רודשף בהחלפת המותג ווימפי במותג של , למשלכך (באופן תמידי לשיפור מיתוג מוצריה 

פועלת רודשף לחידוש , כן-כמו. מתן השירותים ללקוחות ואת איכות) ס ובמותג עצמאי'מקדונלד

כך שימשכו קהל ויהיו ערוכים לקליטתו וכל זאת בהנחה שהדבר , ולשיפוץ מתחמי ההסעדה

 . יביא לגידול בהיקף מכירותיה

תן של פעילויות הקמעונאות וההסעדה מושתתת על קיום מתחמים הצלח –מתן שירות מהיר  )2(

על זמינות תמידית של , ידי צוות עובדים זמין לקליטת לקוחות- המאוכלסים על, פתוחים

בכדי לענות לצרכי . מנת לקצר את משך ההמתנה-מוצרים ועל מספר מספק של קופות על

מצעות הגדלת מספר הקופות לפעול לשיפור הנגישות בא נסההנהלת רודשף מ, לקוחותיה

הדרכות לעובדים לשיפור יכולות השירות שלהם והרחבת שעות הפעילות של מתחמי , במתחמים

 .הקמעונאות וההסעדה

מיליון איש בשנה יש צורך להרחיב את  60עם קהל מבקרים של  – הרחבת המוצרים המוצעים )3(

ל רודשף החלו להפעיל מתחרותיה ש, כך למשל. מגוון המוצרים הנמכרים בתחנות השירות

במטרה להגדיל את מכירותיה . Waitrose - בתחנות השירות חנויות של מרקס אנד ספנסר ו

רודשף פועלת להרחבת היצע המוצרים הנמכרים בתחנות , ולעמוד בתנאי התחרות הקיימים

 .השירות והכנסת מותגים קמעונאיים מוכרים בתחומים שונים

. ת השירות בבריטניה מורכב משלושה מתחרים עיקרייםשוק תחנו, כאמור –תמחור תחרותי  )4(

אשר , פועלת רודשף לקביעת מחירים, מנת לעמוד בתחרות הקיימת בשוק תחנות השירות- על

ויתאימו יותר למחירי המוצרים כפי שהם נמכרים בשווקים  יהיו תחרותיים למחירי מתחרותיה

  .הרגילים

, מזלמשחקי גם שיפורים בהכנסות ממכונות בכוונת הנהלת רודשף לבחון  –הכנסות נוספות  )5(

 .חניה והכנסות מחניה לזמן ארוך בשטח תחנות השירות ,מכונות הימורים

סבירות הנמוכה כי תחנות שירות נוספות  תפותחנה במהלך על אף ה – רכישת אתרים נוספים  )ב(

רות ידי חב-ישנן מספר תחנות שירות המופעלות על, השנים הקרובות עקב הרגולציה הנוקשה

  .ןרכישתאת  הנהלת רודשף תבחן, אשר באם הן תוצענה למכירה, קטנות
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 צפי להתפתחות בשנה הקרובה  1.10.21

ט לצורך פיתוח "מיליוני ליש 12שנתית בסך של - רודשף הודיעה על השקעה דו, 2010במהלך שנת 

אשר יכלול פתיחת מסעדות של , תחנות השירות הרווחיות ביותר 10 - פעילות ההסעדה ב

מימון , להערכת רודשף .ושיפוץ מסעדות קיימות, Hot Food Company, קוסטה קפה, ס'מקדונלד

כאמור וכן מתזרים רודשף , ומשותפיםס 'ייעשה מסכום מסגרת האשראי מבנק ברקליהשקעה ה

  .)ב(1.10.15 לעיל בסעיף 

יד וכי יתכנו בתוכנית האמורה שינויים מובהר כי האמור בסעיף זה הינו בגדר מידע צופה פני עת

בהתחשב בזמינות מקורות , בין היתר, בהתאם להחלטות הנהלת רודשף כפי שיהיו מעת לעת

  .ההון לביצוע ההשקעות

 גורמי סיכון  1.10.22

  : ןבמסגרת פעילות ורודשף MSAת וניתן לציין מספר גורמי סיכון איתם מתמודד

עלייה במחירי ). חשמל ודלק(בגין צריכת אנרגיה  לרודשף עלויות משמעותיות – מחירי האנרגיה  )א(

- כמו. רווחיותההחשמל והדלק עלולה להביא להגדלת הוצאותיה התפעוליות של רודשף ולפגוע ב

עלייה במחירי הדלקים עלולה להביא לירידה במספר הנוסעים בדרכים המהירות וכתוצאה , כן

 .רודשף רווחיבמכך להביא לקיטון 

שכר  להמבוסס ע, רודשף מעסיקה רבים מעובדיה על בסיס שכר – מינימום כרשהעלאת   )ב(

עלייה בשכר המינימום בבריטניה עלולה לגרום לגידול בהוצאותיה . המינימום הקבוע בבריטניה

  .ולקיטון ברווחיה של רודשף

, בריבית משתנההינם  MSA התקשרה םחלק מהסכמי ההלוואות בה – רי הריביתועישינויים בש  )ג(

לשינויים בשיעורי הריבית יכולות להיות , כן-כמו. לשינויים בשיעור הריבית MSAכן חשופה -ועל

  .ידה- והחברות המוחזקות על MSA השפעות על תוצאותיה העסקיות של

האחראיות על תפעול  העבירה רודשף את פעילויות היחידות 2005במהלך שנת  –מיקור חוץ   )ד(

 במהלך המעבר האמור. IBMשף לחברת ואת תפעול מערכות המידע ברוד) אופיס-באק( הארגון

ישנן עדיין , דוחנכון למועד ה, עם זאת. טופלו ברובםאשר , הקשורים למעברקשיים קמו מספר 

 .שטרם נפתרו, IBMידי -על םהנוגעות למתן השירותי, מספר סוגיות

במסגרת תכניות הממשלה  ותתבצעמאשר , עבודות הסלילה – M6 - ו M1עבודות בכבישים   )ה(

עלולות להשפיע לרעה על פעילות תחנות השירות של רודשף  M6 -ו M1ת כבישים להרחיב א

הודיע משרד התחבורה הבריטי כי העבודות , 2010במהלך המחצית השניה של  .באותם כבישים

 .משכנהית

מאלצים אנשים רבים  בבריטניההציבורית שירותי התחבורה  –שיפורים בתחבורה הציבורית   )ו(

אשר יביא , שיפור בתחבורה הציבורית. להשתמש בדרכים המהירותלנסוע ברכבים פרטיים ו

המשתמשים בשירותי התחבורה הציבורית ולהקטנת הנוהגים בדרכים , לגידול בכמות האנשים

 . עלול לפגוע בהכנסותיה של רודשף

המגבלות הקיימות בחקיקה הנוגעת להפעלת תחנות השירות  – מגבלות חקיקה ושינויים בה  )ז(

ביטול מגבלות חקיקה הנוגעות למרחקים הנדרשים כך ש רודשףות להשפיע על בבריטניה עלול
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אשר תפגענה בהכנסות תחנות , בין כל תחנת שירות עלול להביא להקמת תחנות שירות נוספות

 .השירות הקיימות של רודשף

לרודשף הסכמי זכיינות עם מותגים שונים בקשר , דוחנכון למועד ה – השגת הסכמי זכיינות-אי  )ח(

, כך למשל .ההסעדה ומכירת הדלקים בתחנות השירות, הפעילות בתחומי הקמעונאות עם

, שנים 20 -שנים ו 10הסכמי הזכיינות של רודשף עם קוסטה ועם מקדונלד הינם למשך 

הארכתם של הסכמי הזכיינות הקיימים - וכן אי, אי השגת הסכמי זכיינות חדשים .בהתאמה

  .לת התחרות שלה מול מפעילים אחרים של תחנות השירותוביכו רודשףעלולים לפגוע בהכנסות 

ה של רודשף רווחיידי הרשויות עלולה לפגוע ב-מ על"עליה בשיעור המע –מ "עלייה בשיעור המע  )ט(

ידה ניתן להעלות מחירים בהתאם לשיעור העלייה -הנמכרים על, מפני שלא בכל המוצרים

ויעמוד על שיעור של  2.5% -מ ב"המע יעלה שיעור 2011יצוין כי החל מחודש ינואר  .מ"במע

20%. 

 הכלכלי מהמשבר משמעותי באופן הנפגע בריטניהכלכלת  –חולשתה של כלכלת בריטניה   )י(

. וגם התחזיות צופות כי כלכלת בריטניה תמשיך לסבול מחולשה 2008הגלובלי שחל בשנת 

ג מביאה "מצמיחת הת. נסמכת בעיקרה על הסביבה הכלכלית בבריטניה פעילותה של רודשף

עם . עימה גם גידול במספר הנוסעים בכבישים המהירים ומגדיל את פוטנציאל הרווח של רודשף

ג בבריטניה וצמצום במספר "האטה בצמיחת התמ, לאור מצבה של כלכלת בריטניה, זאת

   .עלולים לפגוע בהכנסותיה של רודשף וברווחיה, הנוסעים בכבישים

סיכונים ענפיים וסיכונים , סיכוני מקרו - פי טיבם - על, ן דלעילבטבלה דלהלן מוצגים גורמי הסיכו

פי מידת השפעתם - על רודשףכאשר הינם מדורגים בהתאם להערכת הנהלת , רודשףול MSA -מיוחדים ל

  : רודשףעל עסקי 

 רודשףמידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי  
 השפעה קטנה השפעה בינוניתהשפעה גדולה

לאת שכר הע   סיכוני מקרו
 המינימום

  חולשתה של כלכלת
  בריטניה

 
 

  שינויים בשיעורי
 הריבית

  עלייה בשיעור
  מ"המע

ביטול מגבלות   סיכונים ענפיים
 חקיקה

  שיפורים בתחבורה
 הציבורית

 מחירי האנרגיה 
  עבודות בכבישים

M1 ו- M6 
  

 
  

סיכונים מיוחדים 
 לחברה

  
  
 

 השגת הסכמי -אי
  זכיינות

 
 

 מיקור חוץ 

  

וייתכן כי בפועל , הינה על סמך ההערכה בלבד רודשףו MSAפעה של גורמי הסיכון על פעילות מידת ההש

  .מידת ההשפעה תהיה שונה
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  1תחום האנרגיה 1.11

  מידע כללי 1.11.1

חברה ציבורית שמניותיה רשומות , מ"תחת דלק מערכות אנרגיה בעמרוכז החברה תחום האנרגיה של  .א

  ").דלק אנרגיה: "להלן( 1982מ החל משנת "למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע

. 2ב"ישראל ובארהבעיקר ב –דלק אנרגיה עוסקת בתחום פעילות של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי  .ב

הפועלת ברוסיה ") Matra: "להלן( Matra Petroleum Plcמחזיקה החברה במניות של חברת , כמו כן

 .Nexus Energy Ltdובמניות של חברת חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי ציבורית אוסטרלית בשם 

  .")Nexus: "להלן(

, "פרוייקט ים תטיס"הוא , דלק אנרגיה הפרוייקט המניב את עיקר הכנסותיה של, נכון למועד הדוח .ג

ואשר  ,"אשקלון" I/10חזקת בשטח  2000 בחודש פברוארתגלה האשר , "B- מרי"הכולל את מאגר הגז 

פרוייקט הפיתוח של מאגר  –פרוייקטים מרכזיים נוספים הינם . ממנו מופק גז טבעי ונמכר ללקוחות

אשר  ,"לויתן"ופעילות הערכה במאגר , "תמר" I/12בשטח חזקת  2009תגלה בשנת האשר , "תמר"הגז 

בפעילות  דלק אנרגיהעוסקת , בנוסף. "רחל/"349בשטח רשיון  2010התגלה בחודש דצמבר 

 .אקספלורציה בנכסי נפט אחרים בים מול חופי ישראל

ת יושותפואחזקותיה ב בישראל מבוצעת על ידי דלק אנרגיה באמצעות הפעילות: הפעילות בישראל .ד

 ")אבנרשותפות : "להלן(פושי נפט יואבנר ח") שותפות דלק קידוחים: "להלן(לק קידוחים ת דוהמוגבל

או " השותפויות: "זה 1.11 להלן ביחד בסעיף ייקראו שותפות דלק קידוחים ושותפות אבנר (

, מ"בע) 1993(דלק ניהול קידוחים , חיםדלק קידוהשותף הכללי בשותפות  ").השותפויות המוגבלות"

 החבר ואה, מ"אבנר נפט וגז בע, אבנרשותפות השותף הכללי ב .של דלק אנרגיה) 100%(הוא חברה בת 

ויתרת מניותיו מוחזקות על ידי החברה הציבורית כהן פיתוח ומבני תעשיה , דלק אנרגיהשל ) 50%(בת 

  .מ"בע

ידי -ביחידות השתתפות שהונפקו עלנכון למועד הדוח יה מלבד ניהול השותפויות מחזיקה דלק אנרג

  :השותפים המוגבלים בשותפויות כדלקמן

  מיחידות ההשתתפות שהונפקו על ידי השותף המוגבל  62.73% - כשל במישרין ובעקיפין החזקה

השותף המוגבל והנאמן בשותפות זו הוא דלק . ")יחידות דלק: "להלן( בשותפות דלק קידוחים

החזקות אלו בשותף המוגבל . ממניותיו 100%שדלק אנרגיה מחזיקה , מ"קידוחים בענאמנויות 

  .אינן מקנות לדלק אנרגיה זכויות ניהול או זכויות לקבלת רווחים

 השותף המוגבל מיחידות ההשתתפות שהונפקו על ידי  47.3% -כשל  ובעקיפין במישרין החזקה

אבנר וגבל והנאמן בשותפות הזו הוא השותף המ. ")יחידות אבנר: "להלן(בשותפות אבנר 

החזקות אלו בשותף המוגבל אינן מקנות . ממניותיו 50%שדלק אנרגיה מחזיקה , מ"נאמנויות בע

  . לדלק אנרגיה זכויות ניהול או זכויות לקבלת רווחים

                                                      
  .להגדרות מורחבות של חלק מהמונחים המקצועיים הכלולים בפרק זה ראה נספח הגדרות בסוף הפרק  1
 .  ב"נכון למועד הדוח נמצאת דלק אנרגיה בהליך מכירת של נכסי הנפט בארה   2
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 14.23% -מיחידות שותפות דלק קידוחים ובכ 8.7% - מחזיקה החברה בכ ,יצוין כי נכון למועד הדוח

  .ידות שותפות אבנרמיח

מאגר (עיקר פעילותן של השותפויות מתרכזת כיום באספקת גז טבעי מחזקת אשקלון , כאמור לעיל

וכן בפעילות  ,ובפעילות הערכה בתגלית לויתן, "תמר"בקידום תוכנית הפיתוח בחזקת , ")B-מרי"

  .אקספלורציה ברשיונות בהם מחזיקות השותפויות

, בהתאמה, 4.441%-ו 23%, 25.5%אבנר ודלק השקעות מחזיקות  שותפות, שותפות דלק קידוחים

. שהיא בעלת רשיון הקמה והפעלה של צינור הולכת גז, מ"בפרוייקט ים תטיס וכן בחברת ים תטיס בע

, 8.39%- ו 43.44%, 48.17%-שותפות אבנר ודלק השקעות ב, מחזיקות שותפות דלק קידוחים, כמו כן

שהוקמה על ידם לצורך הנפקת אגרות חוב למשקיעים , מ"ם תטיס בעי –בחברת דלק ואבנר , בהתאמה

לצורך קבלת  )SPC( חברה ייעודיתהמוגבלות ת יוהשותפוכל אחת מ ההקימ ,בנוסף. ב"מוסדיים בארה

ומימון פרויקט לפרטים נוספים אודות פרויקט ים תטיס . לפרויקט תמרNon-Recourse מימון ביניים 

במסגרתו נתגלו תגליות הגז המסחריות , בפרוייקט תמר. להלן 1.11.4   -ו 1.11.3 תמר ראו סעיפים 

בפרויקט רציו ). להלן 1.11.4 ראו סעיף ( 15.625% -בהשותפויות כל אחת מ מחזיקה, "דלית"ו" תמר"

בנוסף  .22.67% - בהשותפויות מחזיקה כל אחת מ" לויתן"ים במסגרתו נתגלתה תגלית הגז הטבעי 

פעילויות חיפושי נפט וגז נוספות בישראל כמפורט בסעיף בהשותפויות המוגבלות עוסקות , לאמור לעיל

   .3להלן 1.11.6 

חברת בת בבעלות , מ"דלק אנרגיה בינלאומית בע עותל מבוצעת באמצ"הפעילות בחו: ל"בחו הפעילות .ה

ל החזקות "לדלק אנרגיה בינ"). ל"דלק אנרגיה בינ: "להלן(מלאה של דלק אנרגיה הרשומה בישראל 

  :בחברות ובפרויקטים הבאים

דלק : "להלן(ב "ל הרשומה בארה"של דלק בינחברה בבעלות מלאה , .Delek Energy Systems US Inc )א(

 Delek Energy Systems (Rockies)וזאת באמצעות   ,ב"המרכזת את פעילות החברה בארה, ")ב"ארה

LLC, של  המחזיקה במלוא הון המניותElk Resources LLC )להלן" :Elk(" , שהינה בעלת זכויות הפקה

 . ב"ו בארהוחיפושים של נפט וגז במדינות יוטה וניו מקסיק

 .קט חיפושים והפקה ברוסיהלה זכויות בפרוי, הרשומה באנגליהחברה ציבורית , Matraממניות  29.3% )ב(

  . Nexusממניות חברת האנרגיה האוסטרלית  2.77% )ג(

ל הרשומה "חברה בבעלות מלאה של דלק אנרגיה בינ, Delek Energy Systems (Gibraltar) Limited )ד(

 .בים הצפוניבפרויקט חיפושים לה זכויות , ")טרדלק גיברל: "להלן(בגיברלטר 

                                                      
או גז לקחת חלק  השותפויות פועלות לשינוי תקנון הבורסה באופן שיאפשר לשותפויות מוגבלת שתחום פעילותן הינו חיפושי נפט   3

  ).להלן 1.11.7 ראו סעיף (בפעולות חיפוש גם בקפריסין 
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 : 1להלן תרשים המתאר את מבנה ההחזקות של החברות העיקריות בתחום פעילות זה .ו

   .שיעורי ההחזקות בשותפויות המוגבלות הם של יחידות השתתפות בשותף המוגבל* 

  

                                                      
בבעלות מלאה של דלק אנרגיה עד למכירתה  וכן את דלק וייטנאם שהייתה, Matraאו  Elk ,VOGILוכן אינו כולל חברות בנות של , מ"מ ואבנר נאמנויות בע"התרשים אינו כולל את דלק נאמנויות קידוחים בע   1

  .26.2.2010אשר הסכם ההעברה בגין ההחזקות בה הושלם בתאריך  AriesOneואת  20.7.2009ביום 
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  ריכוז נתונים אודות פעילות דלק אנרגיה .ז

  ישראלנכסי נפט בזכויות ב .1

סוג   שם נכסי הנפט  הפרויקטשם 
  הזכות

זכויות שותפות 
דלק קידוחים 
  בנכסי הנפט

זכויות שותפות 
אבנר בנכסי 

  הנפט

  נועה I/7  פרוייקט ים תטיס
10/I אשקלון  

  חזקה
  

25.50%  23%  

  תמר I/12  פרוייקט תמר
13/I דלית  

  חזקה
  

15.625%  15.625%  

  רחל/349  פרויקט רציו ים
  עמית/350
  חנה/351
  דוד/352
  ערן/353

  22.67%  22.67%  רשיון

  Aרות /358  רשיונות רות
 Bרות /359
 Cרות /360
D5רות /361

  

  25.106%  27.835%  רשיון

 Aאלון /364  רשיונות אלון
 Bאלון /365
  Cאלון /366
 Dאלון /367
E6אלון /368

  

  Fאלון /369

  26.4705%  26.4705%  רשיון

  אביה/337  7אביה רשיון
  

  50%  50%  רשיון

  50%  50%  רשיון  קרן/338  3רשיון קרן

מובלעת (זרח /321 מובלעת צוק תמרור

)צוק תמרור
8

  

  25%  25%  רשיון

 

המשאבים הפרוספקטיביים בהן מחזיקות / המשאבים המותנים / להלן ריכוז הרזרבות 

: להלן(  .Netherland and Sewell & Associates, Incפי דוחות שנתקבלו מחברת -על, השותפויות

"NSAI(" ,פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום -שר הוכנו עלוא)SPE-PRMS ( ביחס

 :נכון למועד הדוח, לנכסים הבאים

 Bמאגר הגז הטבעי מרי  -חזקת אשקלון 

 - ב) 100%(כ "סה BCF -ב) 100%(כ "סה  קטגוריה
BCM  

  P1  359.48  10.18מוכחות  רזרבות

                                                      
  .לעיל יב1.11.29 ראו סעיף , לעניין הסכם למכירת חלק מהזכויות ברישיון   5
  .לעיל יב1.11.29 ראו סעיף , רת חלק מהזכויות ברישיוןלעניין הסכם למכי   6
  .לעיל יב1.11.29 ראו סעיף , לעניין הסכם למכירת חלק מהזכויות ברשיון   7
. ישו בקשה לחזקה חלף הרישיון אולם בקשה זו נדחתה על ידי הממונההשותפויות הג. 31.12.2010רשיון זרח פקע ביום    8

 .להלן )3(ג1.11.6הגישו השותפויות ערעור על החלטת הממונה כמפורט בסעיף , בעקבות כך
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 - ב) 100%(כ "סה BCF -ב) 100%(כ "סה  קטגוריה
BCM  

)Proved reserves(   

  P2רזרבות מסוג 
)Proved+Probable Reserves(  

381.48   10.80  

  P3רזרבות מסוג 
)Proved+Probable+Possible Reserves(  

403.48  11.43  

  

  מאגרי הגז נועה ונועה דרום - חזקת נועה 

 -ב) 100%(כ "סה BCF -ב) 100%(כ "סה  קטגוריה
BCM  

  האומדן הנמוך  –משאבים מותנים 
)1C-Low Estimate(  

115.2  3.26  

  האומדן הטוב ביותר -משאבים מותנים 
)2C-Best Estimate(  

124.4  3.52  

  האומדן הגבוה -משאבים מותנים 
)3C-High Estimate(  

132.4  3.74  

  

  מאגר תמר -חזקת תמר 

 -ב) 100%(כ "סה BCF -ב) 100%(כ "סה  קטגוריה
BCM  

  האומדן הנמוך  –משאבים מותנים 
)1C-Low Estimate(  

6,479.4  183.49  

  האומדן הטוב ביותר -משאבים מותנים 
)2C-Best Estimate(  

8,699.1  246.35  

  האומדן הגבוה -משאבים מותנים 
)3C-High Estimate(  

10,402.1  294.58  

  

  משאבים מותנים –חזקת דלית 

 -ב) 100%(כ "סה BCF -ב) 100%(כ "סה  קטגוריה
BCM  

  האומדן הנמוך  –משאבים מותנים 
)1C-Low Estimate(  

216.9  6.14  

  האומדן הטוב ביותר -בים מותנים משא
)2C-Best Estimate(  

270.7  7.66  

  האומדן הגבוה -משאבים מותנים 
)3C-High Estimate(  

334.8  9.48  

  

  משאבים פרוספקטיביים –חזקת דלית 

 -ב) 100%(כ "סה BCF -ב) 100%(כ "סה  קטגוריה
BCM  

  6.01  212.2  האומדן הנמוך -משאבים פרוספקטיביים 
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 -ב) 100%(כ "סה BCF -ב) 100%(כ "סה  קטגוריה
BCM  

)Low Estimate(  

  האומדן הטוב ביותר -משאבים פרוספקטיביים 
)Best Estimate(  

267.6  7.57  

  האומדן הגבוה -משאבים פרוספקטיביים 
)High Estimate(  

334.3  9.46  

  

  מאגר הגז הטבעי לויתן -רשיונות רחל ועמית 

 -ב) 100%(כ "סה  קטגוריה
BCF 

כ "סה
)100% (

 -ב
BCM 

   האומדן הנמוך –משאבים מותנים 
)1C-Low Estimate(  

11,356.2  321.61  

  האומדן הטוב ביותר -משאבים מותנים 
)2C-Best Estimate(  

15,899.30  450.26  

  האומדן הגבוה -משאבים מותנים 
)3C-High Estimate(  

21,079.00  596.95  

 

 .הינם מידע צופה פני עתיד, המובאת לעיל NSAI הערכות –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

שנתקבל מהקידוחים , גיאופיסי ואחר, על מידע גיאולוגי, בין היתר, ההערכות לעיל מבוססות

ומאת המפעילה בנכסי הנפט בהן שותפות השותפויות והינם בגדר הערכות והשערות מקצועיות 

עשויות , שיופקו בפועל, כמויות הגז הטבעי. ואשר לגביהם לא קיימת כל וודאות NSAIבלבד של 

או /כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו, בין היתר, ל"ות מההערכות וההשערות הנלהיות שונ

או מהביצועים בפועל של /או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/משינויים רגולטוריים ו

אולם לאור , כאמורשנמסרו החברה לא ביצעה הערכה או בדיקה עצמאית של הנתונים . המאגר

בתחום ביצוע הערכת משאבים ורזרבות של מאגרי נפט המובילות שהינה מ, NSAIמעמדה של 

ל "ההערכות וההשערות הנ. ותסיבה לערער על נכונות מסקנות הדוחלחברה אין , וגז טבעי

או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים /עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו

אם , פעולות לפיתוח השדהכתוצאה מ לרבות, בפרוייקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי

.או תנאים רגולטוריים/או תנאי שוק ו/יבוצעו וכתוצאה מתנאים תפעוליים ו
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  ל"בחובנכסי נפט זכויות  .2

נכון למועד הדוח מחזיקות חברות המוחזקות על ידי דלק אנרגיה זכויות בנכסי הנפט הבאים 

  9:מחוץ לישראל

שטח   השם
 ר"בקמ

יבשתי 
  ימי/ 

  שם 
החברה 

מחזיקהה

  מפעיל  שותפים נוספים חלק בנכס

Elk 215 -כ 
)נטו(

 - Elk 32.5%  יבשתי
100%10

 Elk11 משתנה מנכס לנכס

הים הצפוני 
Block 
21/20f12  

דלק אנרגיה   ימי  22 -כ
  גיברלטר

25%  Noble Energy (Oilex) 
Limited; Dana 
Petroleum 

Noble Energy 
(Oilex) 
Limited 

 

  – יירות ערך של דלק אנרגיההשקעות בהון ועסקאות בנ .ח

-או עסקאות מהותיות על/בשנתיים האחרונות לא בוצעו השקעות בהון ו, למיטב ידיעת החברה

  :למעט כמפורט להלן, בעלי ענין בדלק אנרגיה במניות דלק אנרגיה מחוץ לבורסהידי 

ל דלק מניות רגילות ש 107,750מכרה דלק השקעות בעסקאות מחוץ לבורסה  23.11.2009ביום  .1

נכון למועד הדוח מחזיקות החברה ודלק השקעות . ח"ש 872.4אנרגיה לפי שער מניה ממוצע של 

 .מהון המניות המונפק והנפרע בדלק אנרגיה ומזכויות ההצבעה) בדילול מלא( 75.3% -בכ

 5.11.2009ביום . 5.11.2009כפי שתוקן ביום , פרסמה דלק אנרגיה תשקיף מדף 31.8.2009ביום  .2

לרכישת ) 17.11.2009אשר תוקנה ביום (דלק אנרגיה דוח הצעת מדף והצעת רכש חליפין פרסמה 

למעט (ההצעה הופנתה לכל מחזיקי יחידות ההשתתפות . יחידות השתתפות של שותפות אבנר

כמות יחידות ההשתתפות בגינם ניתנו הודעות ). מ"דלק השקעות ואבנר נפט וגז בע, דלק אנרגיה

יחידות השתתפות רשומות על שם  247,926,781ידי דלק אנרגיה היתה  קיבול ואשר נרכשו על

 1מניות רגילות בנות  393,535, 23.11.2009תמורתם הנפיקה דלק אנרגיה ביום , ח"ש 0.01בנות 

ח בעקבות השלמת "מיליון ש 200 - החברה רשמה רווח של כ. א של דלק אנרגיה"כ. נ.ח ע"ש

 .הצעת הרכש

 ילותמידע כללי על תחום הפע 1.11.2

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .א

הכרוכה בעלויות , פעילות חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי היא פעילות מורכבת ודינאמית

, לוחות הזמנים שלהם, משמעותיות ובחוסר ודאות גדולים ביותר לגבי עלויות החיפושים

חרף , כתוצאה מכך. כלכליתהימצאות נפט או גז טבעי והיכולת להפיקם תוך שמירה על כדאיות 

                                                      
  .Nexus -וב VOGIL - ב ,Matra - ב חברה מניותל, בנוסף לאמור לעיל  9

  ).לפני תמלוגים(מהזכויות  100%לבין  32.5%משתנה בנכסים השונים והוא נע בין   Elkחלקה של   10
11             Elk ביתרת הנכסים ישנם שני מפעילים אחרים, משטחי הנכסים 75% -משמשת כמפעילה בכ.  
  .להלן 1.11.10 ראו סעיף    12



  

  193- א

 

לעתים קרובות הקידוחים אינם משיגים תוצאות חיוביות ואינם מביאים , ההשקעות הניכרות

פעולות חיפושים והפקה של נפט וגז . או מביאים לאובדן רוב ההשקעה או כולה, להכנסות כלשהן

ם על הסכם טבעי מבוצעות בדרך כלל במסגרת של עסקאות משותפות בין מספר שותפים החותמי

לתיאור הסכם (השותפים כמפעיל העסקה המשותפת על פיו מתמנה אחד , )JOA(תפעול משותף 

 ). להלן ז1.11.3 ראו לדוגמא הסכם תפעול ים תטיס המתואר בסעיף , תפעול משותף

וי לכלול בין היתר את השלבים עש, תהליך החיפוש וההפקה של נפט וגז טבעי בשטח כלשהו

  :הבאים

ניתוח ראשוני של נתונים גיאולוגיים וגיאופיזיים קיימים לבחירת אזורים בהם יש פוטנציאל  .1

 .לחיפושי נפט וגז

 .(Lead)גיבוש רעיון ראשוני לקידוח  .2

המסייעים לאיתור מבנים גיאולוגיים העשויים להכיל הידרוקרבונים , ביצוע סקרים סייסמיים .3

 .ועיבוד ופענוח של הנתונים) או גז/ונפט (

 . בחינת המבנים הגאולוגיים והכנת פרוספקטים ראויים לאקספלורציה .4

 .וביצוע פעולות הכנה לקראת קידוח, החלטה על ביצוע קידוח האקספלורציה .5

 .התקשרות עם קבלנים לביצוע הקידוח ולקבלת שירותים נלווים .6

 .ם ובדיקות נוספותביצוע קידוח האקספלורציה כולל ביצוע לוגי .7

 ). במקרים מסוימים(ביצוע מבחני הפקה  .8

על בסיס הערכה ראשונית של מאפייני , ובמקרה של תגלית, ניתוח סופי של תוצאות הקידוח .9

כולל הערכת (מבוצע ניתוח של נתונים כלכליים , או הגז הטבעי/המאגר ושל כמות רזרבות הנפט ו

יתכן ויבוצעו לפי . שונית של מתכונת ועלות הפיתוחונתונים פיסקליים ומבוצעת הערכה רא) שוק

 appraisal(וקידוחי הערכה  )confirmation(קידוחי אימות , הצורך סקרים סייסמים נוספים

wells( , וזאת לצורך גיבוש הערכה טובה יותר של מאפייני המאגרים ושל כמות רזרבות הנפט

 . או הגז הטבעי/ו

 .ית כלכלית מפורטת לפרויקטגיבוש תכנית פיתוח וכן הכנת תכנ .10

 . ניתוח סופי של הנתונים וקבלת החלטה האם התגלית היא מסחרית .11

 .ביצוע עבודות הפיתוח וההפקה של התגלית המסחרית .12

 .הפקת התגלית המסחרית .13

אינם ממצים את כל השלבים של תהליך החיפוש וההפקה בפרוייקט , השלבים המפורטים לעיל

או /או שלבים נוספים ו/ל ו"עשוי לכלול רק חלק מהשלבים הנאשר בשל טיבו ומהותו , מסוים

  .13שלבים בסדר אחר

                                                      

ע המפעיל על מסחריות התגלית לפני ביצוע קידוח הערכה וגיבוש הודי" דלית"ו" תמר"כך לדוגמא במקרה של הקידוחים   13  
  .תוכנית הפיתוח
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, לעיתים לא נמצאים מבנים הראויים לקדיחה כך שאין כל כדאיות להכין פרוספקט לקדיחה

או גז טבעי מתבררת כתגלית /לעיתים תגלית נפט ו, כמו כן. ולפיכך התהליך נעצר קודם לכך

פרקי הזמן לביצוע כל אחד , בנוסף. אויה לפיתוח ולהפקהכן אינה ר-שאינה מסחרית ועל

פיתוח והפקה בו , משתנים על פי אופי הפרוייקט וקשה להצביע על פרוייקט חיפוש, מהשלבים

מתבצעים כל השלבים האמורים באופן רציף בסדר המתואר לעיל וללא שינויים ואירועים בלתי 

  . צפויים

, בהקשר זה. או גז מורכבת ותלויה בגורמים רבים ושונים/יצויין כי מסחריותן של תגליות נפט ו

וכן , לבין תגלית ביבשה, קיים הבדל מהותי בין תגלית בים המחייבת עלויות פיתוח גבוהות ביותר

, בין תגליות נפט לתגליות גז אשר כלכליותן תלויה ביכולת למכור את הגז לשוק יעד אטרקטיבי

אינו סחורה הנמכרת במחירים דומים בכל העולם , נפטלהבדיל מה, וזאת בשל העובדה כי הגז

)Commodity( .יצוין כי מסחריותה של תגלית נפט מושפעת מאוד ממחירי הנפט בעולם, כמו כן ,

דולר עשויה להפוך  20אשר אינה מסחרית כאשר מחיר חבית נפט הינו , תגלית –כך לדוגמא 

מובן כי תגליות נפט , ל"לאור הנ. יפךדולר ולה 80 -למסחרית כאשר מחיר חבית הנפט עולה ל

בקרות שינויים מהותיים , אשר אינן מסחריות בתנאי שוק מסויימים יכולות להפוך, או גז/ו

  .וכן להיפך, לתגליות מסחריות, בתנאי השוק

חיפושים והפקה של נפט וגז כפופים לרגולציה ענפה  - תקינה ואילוצים מיוחדים, מגבלות חקיקה .ב

לפרטים בדבר הרגולציה החלה על פעילות דלק . יהן מתבצעת הפעילותשל המדינות בשטח

 .להלן 1.11.27 אנרגיה ראו סעיף 

חלו שינויים טכנולוגיים בתחום החיפושים , בעשורים האחרונים - מהותייםשינויים טכנולוגיים  .ג

שינויים אלו . דיקות והן בשיטות הקידוח וההפקההן בתחום הב, וההפקה של נפט וגז טבעי

ומאפשרים זיהוי מתקדם יותר , שיפרו את איכות הנתונים העומדים לרשות מחפשי הנפט והגז

, כמו כן. של מאגרי נפט וגז פוטנציאליים אשר עשוי גם להקטין את הסיכונים בביצוע הקידוחים

ניתן כיום , ולאור השיפורים הטכנולוגיים שינויים אלו ייעלו את ביצוע עבודות הקידוח וההפקה

יכולות , בהתאם לאמור. לבצע פעילויות בתנאים קשים יותר מבעבר ובעומקי מים גדולים מאוד

להשקיע מאמצי חיפוש בשטחים בהם בעבר לא ניתן היה לבצע קידוחים , חברות המחפשות נפט

  .והים יותראו שניתן היה לבצעם אולם בעלויות גבוהות מאוד ובסיכונים גב

רכישה או (איתור וקבלת זכויות לחיפושים  - גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות .ד

יכולת גיוס משאבים כספיים ; בשטחים בהם קיים פוטנציאל לתגלית מסחרית) הצטרפות

ותהליכי עיבוד מידע  3Dכגון סקרים סיסמיים (שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ; ניכרים

; איתור והכנת פרוספקטים לקדיחה וכן לצורך גיבוש תכנית פיתוח בים וזאת לצורך) מתקדמים

הסתייעות בידע , חבירה לגופים עתירי נסיון הפועלים בתחום לצורך ביצוע קידוחים מורכבים

; הצלחת פעילות האקספלורציה והפיתוח; והשתתפותם בעלות ההשקעות, המקצועי שברשותם

  .סכמים למכירת הגז בכמויות ובמחירים טוביםהתקשרות בה –במקרה של מציאת גז טבעי 
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הם הצורך בהיתרים , מחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות – מחסומי כניסה ויציאה .ה

עמידה בהנחיות ובקריטריונים שקבע , ורשיונות לביצוע חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי

לרבות הוכחת איתנות  רכישת זכויות השתתפות בנכסי נפט/הממונה על ענייני הנפט להעברת

הכרוכות בביצוע , פיננסית לצורך קבלתם וכן ההשקעות הגדולות וברמת סיכון גבוהה יחסית

למעט הסכמי אספקת גז , לא קיימים חסמי יציאה משמעותיים מתחום הפעילות. פעולות אלו

ארוכי טווח בהם התקשרו השותפויות וכן חובת פירוק מתקני ההפקה לפני נטישת שטחי 

הם הוראות הבורסה , קיימים חסמי יציאה ביחס לשותפויות המוגבלות, כמו כן. קותהחז

המגבילים את , מ והסכמי השותפות המוגבלת של השותפויות"לניירות ערך בתל אביב בע

 .השותפויות מביצוע פעולות שאינן חיפושי נפט וגז כמוגדר בהסכמים

ים כחומרי בעירה ונמכרים ללקוחות גז טבעי ונפט משמש -תחליפים למוצרי תחום הפעילות  .ו

השותפויות מוכרת בישראל גז טבעי בעיקר לחברת חשמל וללקוחות . תעשייתיים ופרטיים

, פחם, מזוט, ישנם תחליפים לגז טבעי ונפט כגון סולר). להלןראו לעניין זה (תעשייתיים נוספים 

מהחומרים האמורים  לכל אחד. ביו וכדומה-דלקי, אנרגיה סולרית, אנרגיה הידרואלקטרית

המעבר בשימוש מסוג אנרגיה אחד לסוג . והוא כפוף לתנודתיות מחירים, יתרונות וחסרונות

יתרונותיו העיקריים של גז טבעי לעומת פחם . כרוך בדרך כלל בהשקעות גדולות, אנרגיה אחר

  .הם ניצולת גבוהה וזיהום נמוך באופן יחסי, ודלקים נוזליים

 .להלן א1.11.17 ראו סעיף  – מבנה התחרות בתחום .ז

  
  פרויקט ים תטיס 1.11.3

פעילותן של השותפויות המוגבלות בתחום הפקת הגז הטבעי מתבצעת במסגרת נכסי נפט ימיים 

כולל פרויקט ים תטיס בעיקר את חזקות , נכון למועד הדוח". פרויקט ים תטיס"המוכרים בשם 

"10/I 7"-ו" קלוןאש/I נועה ."  

 כללי .א

  חזקת אשקלון

  פרטים כלליים אודות נכס הנפט

  14אשקלון I/10  :שם נכס הנפט

  מ מערבית לחופי אשקלון"ק 25 -כ  :מיקום

  ר"קמ 250 -כ  :שטח

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות 
  :לפי סוג זה 

  חזקה
חיפוש  –פי חוק הנפט -פעולות מותרות על

  והפקה 

  11.6.2002  :ענקה מקורי של נכס הנפטתאריך ה

  10.6.2032  :תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט

  -תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של 
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  :תקופת נכס הנפט

  10.6.2032  :תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת 
אם אפשרות כאמור ; תקופת נכס הנפט

ופת ההארכה יש לציין את תק –קיימת 
  :האפשרית

: להלן( 1952- ב"התשי, בכפוף לחוק הנפט
  שנים נוספות 20-ב") חוק הנפט"

  נובל  ):Operator(ציון שם המפעיל 

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט 
למיטב , וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן

שמות בעלי השליטה , ידיעת החברה
  :בשותפים האמורים 

)1(Noble Energy Mediterranean Ltd. 
למיטב ידיעת ). 47.059%") (נובל: "להלן(

נובל הינה חברה בת בבעלות מלאה , החברה
: להלן( .Noble Energy Incשל 

"Noble(" , חברה ציבורית שמניותיה
פי דיווחיה של - על. NYSE - נסחרות ב

Noble , אין בעל מניות המחזיק בלמעלה
  ; מהונה המונפק 10% - מ
  ;)25.5%(ידוחים שותפות דלק ק) 2(
  ;)23.00%(שותפות אבנר ) 3(
: להלן(מ "דלק השקעות ונכסים בע) 4(
  ).4.441%(  ")דלק השקעות"

  

  פרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכס הנפט

ציון  –עבור החזקה בנכס נפט שנרכש 
  :תאריך הרכישה

-  

תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה 
  :בנכס הנפט

אחזקותיה שירה ואחזקה יבאמצעות 
ביחידות ההשתתפות של שותפות דלק 

  קידוחים ושותפות אבנר 

ציון החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי 
  :הזכויות ההוניות של החברה בנכס הנפט 

30.81%  

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
החברה בהשקעה המצטברת בנכס הנפט 

במהלך חמש השנים שקדמו ליום האחרון 
בין אם הוכרה כהוצאה או (הדיווח  של שנת

  ):כנכס בדוחות הכספיים

  15אלפי דולר 87,774

  

  חזקת נועה

  פרטים כלליים אודות נכס הנפט

  16נועה I/7  :שם נכס הנפט

  מ מערבית לחופי אשקלון"ק 25 -כ  :מיקום

  ר"קמ 250 -כ  :שטח

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות 
  :לפי סוג זה 

  חזקה
חיפוש  –פי חוק הנפט -תרות עלפעולות מו
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  והפקה 

  1.2.2000  :תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט

  31.1.2030  :תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של 
  :תקופת נכס הנפט

-  

  31.1.2020  :תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת 
אם אפשרות כאמור ; פטתקופת נכס הנ

יש לציין את תקופת ההארכה  –קיימת 
  :האפשרית

  בכפוף לחוק הנפט

  נובל  ):Operator(ציון שם המפעיל 

ציון שמות השותפים הישירים בנכס 
, הנפט וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן

שמות בעלי , למיטב ידיעת החברה
  :השליטה בשותפים האמורים 

  ; 17נובל) 1(
  קידוחיםשותפות דלק ) 2(
  ;שותפות אבנר) 3(
  .דלק השקעותמ) 4(

  

  פרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכס הנפט

ציון  –עבור החזקה בנכס נפט שנרכש 
  :תאריך הרכישה

-  

תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה 
  :בנכס הנפט

אחזקותיה אחזקה ישירה ובאמצעות 
ביחידות ההשתתפות של שותפות דלק 

  ות אבנר קידוחים ושותפ

ציון החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי 
  :הזכויות ההוניות של החברה בנכס הנפט 

30.81%  

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
החברה בהשקעה המצטברת בנכס הנפט 

במהלך חמש השנים שקדמו ליום האחרון 
בין אם הוכרה כהוצאה או (של שנת הדיווח 

  ):כנכס בדוחות הכספיים

  18לפי דולרא 165
  

  

  פעולות עיקריות שבוצעו בפרוייקט ים תטיס ופעולות מתוכננות .ב

להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל בחזקת נועה ובחזקת אשקלון מיום 

  :וכן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות, ועד ליום מועד הדוח 1.1.2008

 חזקת אשקלון -פרויקט ים תטיס 

ר תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל תיאו  תקופה
תיאור תמציתי של תוכנית / לתקופה 

 העבודה המתוכננת

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 )אלפי דולר(הנפט 

האפקטיבי של  החלק
תקציב / עלות בהחברה 

 )אלפי דולר(

סיום הקמת מתקן הקבלה הקבוע בחוף  2008
תחילת ביצוע פעולות הכנה לקראת ; אשדוד

 קנת מתקני דחיסההת

22,713  6,998  

                                                      
  .ת אשקלוןלפרטים בדבר בעלי השליטה ראו פרטים לעיל בחזק   17
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  10,681  34,668 המשך ההכנות להתקנת מערכת הדחיסה  2009

מרי "ו" B-9מרי "ביצוע שני קידוחי הפקה   2010
B-10 "והמשך התקנה של מערכת הדחיסה  

108,936  33,563 

השלמת התקנה  -פעולות מתוכננות שאושרו   2011
 *של מערכת הדחיסה   

15,072  4,644 

      אין השקעות מתוכננות לתקופה זוואילך -2012

שהושקעו מיום ) אלפי דולר 1,657חלק התאגיד (אלפי דולר  5,377 -סך של כנאמד מתוכו  *
 . 28.2.2011ועד  1.1.2011

  

 חזקת נועה -פרויקט ים תטיס 

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל   תקופה
תיאור תמציתי של תוכנית / לתקופה 

 המתוכננתהעבודה 

/ עלות כוללת בפועל 
תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 )אלפי דולר(הנפט 

האפקטיבי של  החלק
תקציב / עלות בהחברה 

 )אלפי דולר(

  99  322 בחינת חלופות שונות של פיתוח מאגר נועה   2008

  67  216 בחינת חלופות שונות של פיתוח מאגר נועה  2009

 -  -תיות במהלך תקופה זולא בוצעו פעולות מהו  2010

-2013  
 2011ואילך 

 -  - בחינת חלופות שונות לפיתוח המאגר

  

כאמור לעיל לעניין עלויות ולוחות זמנים של  החברההערכת  – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

המבוסס על הערכות , הינה מידע צופה פני עתיד, הפעולות המתוכננות בפרויקט ים תטיס

המתבססת על ותפים הכלליים בשותפויות לגבי עלויות מרכיבי הפרויקט ראשונות של הש

לוחות הזמנים והעלויות בפועל עשויים להיות שונים מההערכות . הערכות שקיבלו מהמפעילה

, בהשלמת התכנון המפורט של מרכיבי הפרויקט אשר טרם בוצעו, בין היתר, לעיל והם מותנים

אם , ובביצוע, מתכותק הספקים וחומר הגלם בעולם כגון בשינויים בשו, בקבלת הצעות מקבלנים

 .ב"של פיתוח משותף עם גורמים נוספים וכיו, בכלל

 תטיס יםגילוי לעניין שיעור ההשתתפות האפקטיבי בהוצאות ובהכנסות בפרויקט 

 חזקת אשקלון

  אחוז  שיעור ההשתתפות
 

שיעור מגולם  
אחרי  100%-ל

 החזר השקעה

 הסברים

בנכס  חברהי המיוחס להחלק האפקטיב
 הנפט

30.81% 
 

 100%  

 חברההחלק האפקטיבי המיוחס ל
 בהכנסות מנכס הנפט

27.55% 
 

ראו תחשיב  89.42% 
 .להלן ג בסעיף 

 חברההחלק האפקטיבי המיוחס ל
בהוצאות הכרוכות בפעילות חיפוש 

 פיתוח או הפקה בנכס הנפט

31.07%-31.12% 
 

 100.85%-
101% 

ראו תחשיב 
 .להלן ד בסעיף 
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  חזקת נועה

אחרי החזר -לפני אחוז  שיעור ההשתתפות
 השקעה

 

שיעור מגולם 
לפני  100%-ל

 החזר השקעה

שיעור מגולם 
אחרי  100%-ל

 החזר השקעה

 הסברים

בנכס  חברההחלק האפקטיבי המיוחס ל
 הנפט

30.81% 
 

100% 100%  

 חברההחלק האפקטיבי המיוחס ל
 בהכנסות מנכס הנפט

26.91%-27.52% 
 

ראו תחשיב  89.32% 87.34%
 .להלן ג בסעיף 

 חברההחלק האפקטיבי המיוחס ל
בהוצאות הכרוכות בפעילות חיפוש 

 פיתוח או הפקה בנכס הנפט

31.07%-31.12% 
 

100.85%-
101% 

100.85%-
101.00% 

ראו תחשיב 
 .להלן ד בסעיף 

  

ביאור לחישוב החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהכנסות  .ג

 מפרויקט ים תטיס

  חזקת אשקלון

 מחושבים כיצד תמציתי הסבר  אחוז  פריט
 התשלומים או תמלוגיםה
)  ואחרים הוצאות ניכוי לרבות(
  )ההסכם לתיאור הפניה וכן(

 הנפט נכס של תיאורטיות שנתיות הכנסות
  (%) התגלית לאחר

100%    

  *:הנפט נכס ברמת) תגלית לאחר מההכנסות הנגזרים( התשלום או התמלוגים פירוט

 בפי" המחיר פי על מחושב  11.21%  המדינה
 12.5%-תוךמ כלומר" הבאר

 ההולכה הוצאות מופחתים
 נקודת ועד מהפלטפורמה

  אשדוד בחוף הגז של המסירה

 השקעות דלק בין  הסכם פ"ע -  הנפט זכות מוכר
 של על תמלוג מגיע RB עם-ל

 גז,נפט מכל 0.7%
 שיופקו אחרים דרוקרבוניםיוה

 כהגדרתן חדשות מתגליות
 שותפות אבנר . הסכם באותו

- רכשו דלק קידוחים ושותפות
, בהתאמה 1.61% -  ו  1.89%

 4.41%ודלק השקעות רכשה 
  RB-מ שנרכשו 15%-מזכויות

    11.21%  כ"סה

    88.79%  הנפט נכס ברמת מנוטרלות הכנסות

 של ההוניות הזכויות למחזיקי המיוחס החלק
 הנפט נכס בהכנסות המדווח התאגיד

  )בשרשור( המנוטרלות

30.81%    
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 של ההוניות ותהזכוי מחזיקי של חלקם, כ"סה
 ההכנסות בשיעור, המדווח התאגיד

 תשלומים ולפני[ הנפט נכס ברמת, האפקטיבי
  ]המדווח התאגיד ברמת אחרים

27.36%    

 של ההוניות הזכויות מחזיקי של חלקם
 קבלת עקב בהכנסות המדווח התאגיד
  מהנכס נוספים תמלוגים

2.572%    

  :המדווח התאגיד ברמת הנפט נכס עם בקשר) תגלית לאחר מההכנסות הנגזרים( תשלומים או תמלוגים פירוט

  :המדווח התאגיד ברמת

 של ההוניות הזכויות מחזיקי של חלקם
 אחר שירות נותן[- ל בתשלום המדווח התאגיד
  ]המדווח התאגיד ברמת התשלום את הגוזר

 0.25% של בשיעור על תמלוג  0.04070%
 כלולה שותפות מחלק

 לבעלי משולם, בפרוייקט
 בפי" הוצאות בניכוי מלוגהת

 המחושב השיעור לפי" הבאר
  למדינה לתמלוג

 של ההוניות הזכויות מחזיקי של חלקם
 נותן/ כללי שותף[- ל בתשלום המדווח התאגיד
 התאגיד ברמת התשלום את הגוזר אחר שירות
  ]המדווח

 - דלק קידוחים בשותפות  2.3372%
עד  3% של בשיעור על תמלוג

 13% להחזר ההשקעה ושל
 משולם השקעה החזר לאחר
 הוצאות בניכוי התמלוג לבעלי

 השיעור לפי" הבאר בפי"
  .למדינה לתמלוג המחושב
 על תמלוג - אבנר בשותפות
 לבעלי משולם 6% של בשיעור
 בפי" הוצאות בניכוי התמלוג
 המחושב השיעור לפי" הבאר

  למדינה לתמלוג

  ============    

 זכויותה למחזיקי המיוחס האפקטיבי החלק
 מנכס בהכנסות המדווח התאגיד של ההוניות
  הנפט

27.55%   

   

  חזקת נועה

  אחוז  פריט
עד החזר 
  השקעה

לאחר החזר 
  השקעה

 מחושבים כיצד תמציתי הסבר
 התשלומים או התמלוגים

)  ואחרים הוצאות ניכוי לרבות(
  )ההסכם לתיאור הפניה וכן(

 של תיאורטיות שנתיות הכנסות
  (%) גליתהת לאחר הנפט נכס

100%  100%    

  *:הנפט נכס ברמת) תגלית לאחר מההכנסות הנגזרים( התשלום או התמלוגים פירוט

 בפי" המחיר פי על מחושב  11.21%  11.21%  המדינה
 12.5%-מתוך כלומר" הבאר

 ההולכה הוצאות מופחתים
 נקודת ועד מהפלטפורמה

  אשדוד בחוף הגז של המסירה

 השקעות דלק בין  הסכם פ"ע  -  -  הנפט זכות מוכר
 של על תמלוג מגיע RB עם-ל

 גז,נפט מכל 0.7%
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 שיופקו אחרים דרוקרבוניםיוה
 כהגדרתן חדשות מתגליות
שותפות  דלק . הסכם באותו

 רכשו קידוחים ושותפות אבנר
, בהתאמה 1.61% - ו  1.89%-

 4.441%ודלק השקעות רכשה 
  RB-מ שנרכשו 15%-מזכויות

    11.21%  11.21%  כ"סה

 נכס ברמת מנוטרלות סותהכנ
  הנפט

88.79%88.79%  

 הזכויות למחזיקי המיוחס החלק
 המדווח התאגיד של ההוניות
 המנוטרלות הנפט נכס בהכנסות

  )בשרשור(

30.81%  30.81    

 הזכויות מחזיקי של חלקם, כ"סה
, המדווח התאגיד של ההוניות
, האפקטיבי ההכנסות בשיעור
 תשלומים ולפני[ הנפט נכס ברמת
  ]המדווח התאגיד ברמת אחרים

27.36%  27.36%    

 הזכויות מחזיקי של חלקם
 המדווח התאגיד של ההוניות
 תמלוגים קבלת עקב בהכנסות
  מהנכס נוספים

0.5776%  2.503%    

  :המדווח התאגיד ברמת הנפט נכס עם בקשר) תגלית לאחר מההכנסות הנגזרים( תשלומים או תמלוגים פירוט
  

  

  :וחהמדו התאגיד ברמת

 הזכויות מחזיקי של חלקם
 המדווח התאגיד של ההוניות
 נותן/ כללי שותף[- ל בתשלום
 התשלום את הגוזר אחר שירות
  ]המדווח התאגיד ברמת

 - דלק קידוחים בשותפות  2.3359%  1.0258%
עד  3% של בשיעור על תמלוג

 13%להחזר ההשקעה ושל 
 משולם השקעה החזר לאחר
 תהוצאו בניכוי התמלוג לבעלי

 השיעור לפי" הבאר בפי"
  .למדינה לתמלוג המחושב
 על תמלוג - אבנר בשותפות
 לבעלי משולם 6% של בשיעור
 בפי" הוצאות בניכוי התמלוג
 המחושב השיעור לפי" הבאר

  למדינה לתמלוג

  ====================   

 המיוחס האפקטיבי החלק
 של ההוניות הזכויות למחזיקי
 נכסמ בהכנסות המדווח התאגיד
  הנפט

26.91%27.52%  
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ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות האפקטיבית של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה  .ד

 הפיתוח וההפקה בפרויקט ים תטיס, בהוצאות החיפוש

  חזקת אשקלון

  אחוז  פריט

 

הסבר תמציתי כיצד מחושב התמלוגים 
וכן הפניה לתיאור (או התשלום 

 )ההסכם

במסגרת תוכנית  הוצאות תיאורטיות
ללא תמלוגים (העבודה של נכס הנפט 

 )האמורים

100% 
 

 

 :ברמת נכס הנפט) הנגזרים מההוצאות(ם מיפירוט התשלו

 0.85%-1% המפעיל
 

סכומים אלה הינם בגין הוצאות 
עקיפות והם בנוסף להחזר הוצאות 

שיעור . ישירות המשולמות למפעיל
התשלום למפעיל יורד עם עליית 

-1%והוא נע בין יתוח הוצאות הפ
בטבלה זו  שיעור שנלקחה. 0.85%

לצורך חישוב שיעור ההוצאות 
 1%הינו האפקטיבי 

כ שיעור ההוצאות האפקטיבי "סה
 ברמת נכס נפט

101%- 100.85% 
 

 

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות 
בהוצאות נכס הנפט  החברהשל 

 )בשרשור(

30.81% 
 

 

כ חלקם של מחזיקי הזכויות "סה
בשיעור , החברההוניות של ה

ברמת נכס , ההוצאות האפקטיבי
ולפני תשלומים אחרים ברמת (הנפט 
 )החברה

31.12%-31.07% 
 

 

  ברמת החברה
  :החברהבקשר עם נכס הנפט וברמת ) הנגזרים מההוצאות(ם מיפירוט תשלו

 פ הסכם השותפות זכאי השותף"ע  השותף הכללי בשותפות אבנר
וצאות מסך ה 7.5% -הכללי ל 

ולא הכלולה החיפושים של השותפות 
אלפי דולר בחודש בחישוב  40 -פחות מ

  .רבעוני והגבוה שבהם

, שותפותהמיוחס להאפקטיבי החלק 
חיפוש  בהוצאות הכרוכות בפעילות

 .נכס הנפטב ופיתוח

31.12%-31.07% 
 

 

  

  חזקת נועה

  אחוז  פריט

 

הסבר תמציתי כיצד מחושב התמלוגים 

הפניה לתיאור  וכן(או התשלום 
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Max Min ההסכם( 

הוצאות תיאורטיות במסגרת תוכנית 
ללא תמלוגים (העבודה של נכס הנפט 

 )האמורים

100% 
 

 

 :ברמת נכס הנפט) הנגזרים מההוצאות(ם מיפירוט התשלו

 1% המפעיל
 

סכומים אלה הינם בגין הוצאות 
עקיפות והם בנוסף להחזר הוצאות 

שיעור . ישירות המשולמות למפעיל
התשלום למפעיל יורד עם עליית 

-1%והוא נע בין הוצאות הפיתוח 
בטבלה זו  שיעור שנלקחה. 0.85%

לצורך חישוב שיעור ההוצאות 
 1%הינו האפקטיבי 

כ שיעור ההוצאות האפקטיבי "סה
 ברמת נכס נפט

101% -100.85% 
 

 

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות 
בהוצאות נכס הנפט  החברהשל 

 )ורבשרש(

30.81% 
 

 

כ חלקם של מחזיקי הזכויות "סה
בשיעור , החברהההוניות של 

ברמת נכס , ההוצאות האפקטיבי
ולפני תשלומים אחרים ברמת (הנפט 
 )החברה

31.12%-31.07% 
 

 

  ברמת החברה
  :החברהבקשר עם נכס הנפט וברמת ) הנגזרים מההוצאות(ם מיפירוט תשלו

 סכם השותפות זכאי השותףפ ה"ע  השותף הכללי בשותפות אבנר
מסך הוצאות  7.5% -הכללי ל 

ולא הכלולה החיפושים של השותפות 
אלפי דולר בחודש בחישוב  40 -פחות מ

 .רבעוני והגבוה שבהם

, שותפותהמיוחס להאפקטיבי החלק 
חיפוש  בהוצאות הכרוכות בפעילות

 .נכס הנפטב ופיתוח

31.12%-31.07% 
 

 

  

  פיתוח והפקה בנכס הנפט, מהלך פעילות חיפושתגמולים ותשלומים ששולמו ב .ה

חזקת אשקלון

 חלקםכ"סהפריט
 מחזיקי של

 הזכויות
 של ההוניות
 החברה

בהשקעה

 של חלקם ,מתוכו
 הזכויות מחזיקי
 של ההוניות
 החברה

 בתשלומים
  לשותף הכללי

 של חלקם ,מתוכו
 הזכויות מחזיקי
 של ההוניות
 החברה

 בתשלומים
  למפעיל
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זובתקופה
 19הנפט בנכס

 שהושקע תקציב
 2008ת בשנ בפועל

 התשלומים לרבות(
 )האמורים

11,934 28  160  

 שהושקע תקציב
 2009ת בשנ בפועל

 התשלומים לרבות(
 )האמורים

15,736 28  198  

 שהושקע תקציב
 2010ת בשנ בפועל

 התשלומים לרבות(
 )האמורים

39,506 28  378  

  

חזקת נועה

 חלקםכ"סהפריט
 מחזיקי של
 יותהזכו

 של ההוניות
 החברה

 בהשקעה
 זו בתקופה
 הנפטבנכס

 חלקם, מתוכו
 מחזיקי של

 הזכויות
 של ההוניות
 החברה

 בתשלומים
  לשותף הכללי

 של חלקם, מתוכו
 הזכויות מחזיקי
 של ההוניות
 החברה

 בתשלומים
 למפעיל

 שהושקע תקציב
 2008ת בשנ בפועל

 התשלומים לרבות(
 )האמורים

102 0  0  

 שהושקע תקציב
 2009ת בשנ בפועל

 התשלומים לרבות(
 )האמורים

67 0  0  

 שהושקע תקציב
 2010ת בשנ בפועל

 התשלומים לרבות(
  )האמורים

0  0  0  
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 רזרבות בפרויקט ים תטיס .ו

  B-מאגר מרי .1

  נתוני כמויות .2

ואשר , ")NSAI: "להלן(  .Netherland and Sewell & Associates, Incפי דוח שהתקבל מחברת - על

רזרבות הגז הטבעי בשדה , )SPE-PRMS(פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום -הוכן על

  : הינן כמפורט להלן, 31.12.2010ונכון ליום ) On Production(מסווגות כרזרבות בהפקה , "Bמרי "

  

  

א

ז

ה

ר

  ה

  

  

  

  

  

הן הרזרבות הנוספות אשר אינן צפויות להיות מופקות ) Possible Reserves(רזרבות אפשריות 

שהכמויות  10%ישנו סיכוי של ). Probable Reserves(באותה מידה כמו הרזרבות הצפויות 

בצירוף כמות , )Proved Reserves(שיופקו בפועל יהיו שוות או גבוהות מכמות הרזרבות המוכחות 

  ).Possible Reserves(ובצירוף כמות הרזרבות האפשריות ) Probable Reserves(הרזרבות הצפויות 

ההערכות לא הותאמו ) 1: (מספר הנחות והסתייגויות ובכלל זה כי, בין היתר, NSAI ציינהבדוח 

תפעולי של  היא לא ביצעה ביקור בשדה הנפט וכן לא בדקה את מצבם המכני) 2(;לשקף סיכון

היא לא בחנה חשיפה אפשרית הנובעת מענייני איכות הסביבה ולפיכך ) 3(; המתקנים והבארות

ההערכה אינה לוקחת בחשבון שווי של ) 4(וכן ; לא כללה בהערכה עלויות בקשר לחשיפה כאמור

ציינה , כמו כן ביחס לחישוב התזרים המהוון. המתקנים בפרוק או את עלויות נטישת השדה

NSAI ,החישוב הוכן על בסיס מחירים שסופקו להם על ידי השותפות ) 1(כי , בין היתר

המבוססים על ממוצע משוקלל של מחירי גז חוזיים המחושבים על בסיס נוסחה עם תקרה 

                                                                                                                                                      
  .שבגינן משולמים תשלומים למפעיל) 'חיפושים הפקה וכו(לרבות עלויות    19
חישוב חלק החברה המשורשר לא נכלל בדוח הרזרבות והוא חושב לפי החלק המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של         20

  .לפני תשלום תמלוגים, 30.81% –החברה בנכס הנפט 

  הנפט בנכס כ"סה  רזרבות קטגוריית
)Gross(  

)MMCF( 

חלק החברה נטו 

בשרשור
20
 

)MMCF(  

  P1מוכחות  רזרבות
)Proved reserves(  

359,481  110,720 

רזרבות צפויות 
)Probable Reserves(  

22,000  6,766 

  P2כ רזרבות מסוג "סה
)Proved+Probable 

Reserves(  

381,481  117,450 

 Possible(רזרבות אפשריות 
Reserves(  

22,000  6,766  

 P3כ רזרבות מסוג "סה
)Proved+Probable+Possible 

Reserves(  

403,481  124,272 
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. 31.12.2010כפי שהיו ביום , ומחירים חוזיים המחושבים לפי נוסחה שאינה כוללת תקרה

, ותפות שבחוזים בהם נוסחת המחיר כוללת מחיר תקרהבחישוב הממוצע המשוקלל הניחה הש

, מחיר הגז שיתקבל יהיה מחיר התקרה ובמחוזים בהם נוסחת המחיר אינה כוללת מחיר תקרה

עלויות ההפעלה שנלקחו בחשבון חושבו על בסיס ) 2(; המחיר יהיה המחיר הצפוי בעיסקת גידור

ות ואינן כוללות הוצאות תקורה והוצאות דוח עלויות הפעלה של נובל הכוללות רק עלויות ישיר

 (workover)השקעות נכללו בהתאם לצפוי לביצוע שיפוץ בארות ) 3(; הנהלה וכלליות של נובל

 BCM 3.2: כדלקמן 2010הכמויות חושבו על בסיס אותן כמויות שנמכרו בשנת ) 4(; וציוד הפקה

  .2014שנת ב BCM 0.8 - ו 2013בשנת  BCM 3, 2011-2012בכל אחת מהשנים 

הינם , בדבר רזרבות הגז הטבעי בשדה מרי NSAI הערכות –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

, גיאופיסי ואחר, על מידע גיאולוגי, בין היתר, ההערכות לעיל מבוססות. מידע צופה פני עתיד

שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה בחזקה והינם בגדר הערכות והשערות מקצועיות בלבד של 

NSAI עשויות להיות , שיופקו בפועל, כמויות הגז הטבעי. ואשר לגביהם לא קיימת כל וודאות

או /כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו, בין היתר, ל"שונות מההערכות וההשערות הנ

או מהביצועים בפועל של /או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/משינויים רגולטוריים ו

אולם לאור כאמור שנמסרו יצעה הערכה או בדיקה עצמאית של הנתונים החברה לא ב. המאגר

שהינה מהמובילות בתחום ביצוע הערכת משאבים ורזרבות של מאגרי נפט וגז  NSAIמעמדה של 

ל עשויות "ההערכות וההשערות הנ. סיבה לערער על נכונות מסקנות הדוחלחברה אין , טבעי

וצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרוייקטים של או כת/להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו

ההפקה מהמאגר וכתוצאה מתנאים לרבות כתוצאה מהמשך , חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי

  . או תנאים רגולטוריים/או תנאי שוק ו/תפעוליים ו

לניהול משאבי פטרוליום  למערכת התואם החברה מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן

)SPE-PRMS.(  

  נתוני תזרים מהוון 

המיוחס לחלק של דלק קידוחים בלבד מן ) לאחר מסים(להלן התזרים המהוון באלפי דולר 

  : לכל אחת מקטגוריות הרזרבות המפורטות לעיל, "Bמרי "הרזרבות שבשדה 

  רזרבות קטגוריית
  

  0% -מהוון ב
 לפני מס

  5% -מהוון ב
 לפני מס

 10% -מהוון ב
  לפני מס

  15% -מהוון ב
  לפני מס

  20% -מהוון ב
  לפני מס

 10% -מהוון ב
  לאחר מס

  P1מוכחות  רזרבות
)Proved reserves( ) בהפקה)On 

Production((  

269,522.4  249,799.7  232,754.7  217,906.9  204,879.5  185,916.1  

 Probable(רזרבות צפויות 
Reserves(  

13,790.7  11,786.5  10,150.0  8,800.7  7,679.0  8,227.4  

  P2כ רזרבות מסוג "סה
)Proved+Probable Reserves(  

283,313.1  261,586.2  242,904.7  226,707.6  212,558.5  194,143.5  

 Possible(רזרבות אפשריות 
Reserves(  

11,385.4  9,503.7  8,002.3  6,791.9  5,806.5  6,531.6  
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 P3כ רזרבות מסוג "סה
)Proved+Probable+Possible 

Reserves(  

294,698.5  271,089.9  250,907.0  233,499.5  218,365.0  200,675.1  

  

המיוחס לדלק קידוחים בלבד לכל אחת מקטגוריות ) באלפי דולר(להלן פירוט התזרים המהוון 

  :10%הרזרבות המפורטות לעיל בשיעור היוון של 
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  31.12.2010ליום ) Proved Reserves(כ תזרים מהוון מרזרבות מוכחות "סה

  התזריםרכיבי   

עלויות   תמלוגים  הכנסות  
  הפעלה

עלויות 
  פיתוח

עלויות 
נטישה 
  ושיקום

כ "סה
תזרים 

מהוון לפני 
  מס

כ "סה  מסים
תזרים 

מהוון אחרי 
  מס

  הערות

2011  124,184.8  28,314.1  6,375.0  5,100  -  80,305.5  17,656.0  63,072.6  -  

2012  124,935.2  28,485.2  6,375.1  -  -  78,090.1  17,031.3  62,661.1  -  

2013  114,540.0  26,115.1  6,374.8  -  -  64,828.3  14,818.5  52,344.5  -  

2014  22,891.1  5,219.2  4,670.0  -  -21  9,530  2,112.7  7,837.9  -  

  -  185,916.1  51,618.5  232,753.9  -  5,100  23,794.9  88,133.6  386,551.1  כ"סה

  

  31.12.2010ליום ) Probable Reserves(כ תזרים מהוון מרזרבות צפויות "סה

  רכיבי התזרים  

עלויות   תמלוגים  הכנסות  
  הפעלה

עלויות 
  פיתוח

עלויות 
נטישה 
  ושיקום

כ "סה
תזרים 

מהוון לפני 
  מס

כ "סה  מסים
תזרים 

מהוון אחרי 
  מס

  ותהער

2011  0  0  0  0  0  0  0  0  -  

2012  0  0  0  0  0  0  0  0  -  

2013  6,166.3  1,405.9  0  0  0  3,613.5  873.4  2,902.1  -  

2014  13,487.2  3,073.7  1,377.1  0  0  6,536.5  1,533.0  5,325.3  -  

  -  8,227.4  2,406.4  10,150  0  0  1,377.1  4,479.6  19,653.5  כ"סה

                                                      
  .ולכן בשנים אלה לא צפוי תזרים בגין נטישה, היות שתכנית הפיתוח של תמר מבוססת על שימוש במתקני ים תטיס 0עלויות שיקום ונטישה חושבו לפי    21
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  31.12.2010ליום ) Possible Reserves(כ תזרים מהוון מרזרבות אפשריות "סה

  רכיבי התזרים  

רזרבות 
מוכחות 

)Possible 
Reserves( 

עלויות   תמלוגים  הכנסות
  הפעלה

עלויות 
  פיתוח

עלויות 
נטישה 
  ושיקום

כ "סה
 תזרים

מהוון לפני 
  מס

כ "סה  מסים
תזרים 

מהוון לפני 
  מס

  הערות

2011  0  0  0  0  0  0  0  0  -  

2012  0  0  0  0  0  0  0  0  -  

2013  263.5  60.1  0  0  0  153.5  37.3  123.2  -  

2014  10,892.2  2,483.4  327.8  0  0  5,763.8  1,403.8  4,671.1  -  

2015  7,109.2  1,620.9  2,387.5  0  0  2,085.2  459.8  1,737.2  -  
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 היוון שיעור או ללא מסוים היוון בשיעור חושבו אם בין, יובהר כי נתוני תזרים מהוונים –אזהרה 

  .הוגן שווי מייצגים דווקא לאו אך נוכחי ערך מייצגים

  נתוני הפקה

  :1המיוחסים לדלק קידוחים בלבד" Bמרי "הפקה בשדה  להלן נתוני

  

  2008לשנת   2009שנת   2010שנת   
  

  MMCF(  22,400  19,600  23,900-ב( תקופהב כ תפוקה"סה

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה 
  )המיוחס חלק השותפות(
   )MMCF -באלפי דולר ל( 

4.03  3.47  3.1  

כל תשלום שנגזר מתפוקת ( תמלוגים
הנכס המפיק לרבות מההכנסה 

ממוצעים ) ברוטו מנכס הנפט
המיוחסים (ליחידת תפוקה  ששולמו

  )לחלק השותפות
  )MMCF -ל באלפי דולר(

1.21  1.05  0.87  

עלויות הפקה ממוצעות ליחידת 
) המיוחסות לחלק השותפות(תפוקה 

  )MMCF -באלפי דולר ל(

0.33  0.30  0.23  

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת 
  )המיוחסים לחלק השותפות(תפוקה 

  ) MMCF -באלפי דולר ל(

5.27  3.99  4.07  

שיעור אזילה בתקופה המדווחת 
 -ב(ת הגז במאגר ביחס לסך כמויו

%(2  

23.0  16.7  16.9  

  

בדרך של הפניה לדוח הרזרבות  31.12.2010ליום  NSAIידי - מצורף לדוח זה דוח רזרבות שהוכן על

' מס( 31.3.2011שפורסם ביום  2010לדוח התקופתי של שותפות דלק קידוחים לשנת ' המצורף כנספח א

  ). 2011-01-101625אסמכתא 

  ועה ונועה דרוםמשאבים מותנים בשדה נ

-SPE(פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום -ואשר הוכן על, NSAIפי דוח שהתקבל מחברת - על

PRMS( ,הינם כמפורט להלן , 31.12.2010נכון ליום , המשאבים המותנים בחזקת נועה) דוחNSAI 

  "):  נעה דרום"ו" נעה"מבחין בחזקת נעה בין שני מאגרים המכונים 

                                                      
    . ללא פחת ופחתות והנהלה וכלליות     1
  .שנה שיעור האזילה הינו שיעור הגז המופק בשנה מתוך הרזרבות המוכחות והצפויות בתחילת אותה   2
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  נועה

  

  הנפט בנכס כ"סה משאבים המותנים ייתקטגור
)Gross(  

)MMCF( 

חלק החברה 
נטו 

בשרשור
1
 

)MMCF(  

  אומדן הכמויות הנמוך
)1C-Low Estimate(  

77,500  23,870 

 2C-Best(האומדן הטוב ביותר 
Estimate(  

83,600  25,748 

  האומדן הגבוה
)3C-High Estimate(  

88,900  27,386 

  

  מאגר נועה דרום

  

המשאבים  קטגוריית
  המותנים

  הנפט בנכס כ"סה
)Gross(  

)MMCF( 

חלק החברה 
נטו 

בשרשור
2
 

)MMCF(  

  אומדן הכמויות הנמוך
)1C-Low Estimate(  

37,700  11,396 

-2C(האומדן הטוב ביותר 
Best Estimate(  

40,800  12,566 

  האומדן הגבוה
)3C-High Estimate(  

43,500  13,398 

והם מותנים באישור הפרוייקט , Development on Holdים בשלב של המשאבים המותנים דלעיל מסווג

יצוין כי היות שבשלב זה אין תכנית . תכנית פיתוח מאושרת ובציפיות סבירות למכירות גז, הכולל

) SPE-PRMS(בהתאם לכללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום , פיתוח מאושרת לחזקת נעה

יצוין , כמו כן. 2001ת כפי שסווגו בדוח הרזרבות שנערך בשנת המשאבים מסווגים כמותנים ולא כרזרבו

וזאת בעיקר בשל הנחות שונות , נמוכה מזו של דוח הרזרבות הקודם NSAIפי -כי הערכת המשאבים על

  .בדבר עובי השכבות וגודל המאגר הכולל

  .מותניםה כלשהו מהמשאבים שיעור להפיק מסחרית מבחינה אפשרי זה יהא כי ודאות אין - אזהרה 

ההערכות לא הותאמו לשקף ) 1: (מספר הנחות והסתייגויות ובכלל זה כי, בין היתר, NSAI ציינהבדוח 

היא לא בחנה חשיפה אפשרית הנובעת ) 3(; היא לא ביצעה ביקור בשדה הנפט) 2(;סיכונים מסחריים

מבוססים על  המשאבים הינם באיזורים לא מפותחים ועל כן הם) 4(וכן ; מענייני איכות הסביבה

                                                      
חישוב חלק החברה המשורשר לא נכלל בדוח הרזרבות והוא חושב לפי החלק המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה    1

  .לפני תשלום תמלוגים, 30.81% –בנכס הנפט 
ברה חישוב חלק החברה המשורשר לא נכלל בדוח הרזרבות והוא חושב לפי החלק המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של הח   2

  .לפני תשלום תמלוגים, 30.81% –בנכס הנפט 
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תוך אנלוגיה למאגרים עם מאפיינים  (recovery efficiencies)הערכות של גודל מאגר ויעילות ההפקה 

  .גאולוגים ומאפייני מאגר דומים

בדבר המשאבים המותנים של גז טבעי בשדה נועה  NSAI הערכות – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

, על מידע גיאולוגי, בין היתר, הערכות לעיל מבוססותה. הינם מידע צופה פני עתיד, ונועה דרום

שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה בחזקה והינם בגדר הערכות והשערות מקצועיות , גיאופיסי ואחר

עשויות להיות , שיופקו בפועל, כמויות הגז הטבעי. ואשר לגביהם לא קיימת כל וודאות NSAIבלבד של 

או משינויים /כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו, ין היתרב, ל"שונות מההערכות וההשערות הנ

החברה לא . או מהביצועים בפועל של המאגר/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/רגולטוריים ו

שהינה , NSAIאולם לאור מעמדה של כאמור שנמסרו ביצעה הערכה או בדיקה עצמאית של הנתונים 

סיבה לערער לחברה אין , אבים ורזרבות של מאגרי נפט וגז טבעימהמובילות בתחום ביצוע הערכת מש

או /ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו"ההערכות וההשערות הנ. על נכונות מסקנות הדוח

לרבות , כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרוייקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי

או תנאים /או תנאי שוק ו/יבוצעו וכתוצאה מתנאים תפעוליים ו אם, פעולות לפיתוח השדהכתוצאה מ

  .רגולטוריים

נועה ונועה דרום במטרה לאפשר , השותפות בחזקת נועה בוחנות את האפשרות לפתח את שדות הגז

   . הטבעי מתמר אספקת גז טבעי נוספת  למשק הישראלי עד אשר תתחיל הפקת הגז

של  sub-sea completion)(אמור צפוי לכלול השלמה תת ימית פיתוח כ, להערכת שותפות דלק קידוחים

 100%בגין (נועה ונועה דרום וחיבורם לפלטפורמת ההפקה של פרויקט תטיס ועלותו הכוללת 

בהנחה שלא תהיה השתתפות בעלויות מצד גורמים (מיליון דולר  200 -עשויה להסתכם בכ) מהזכויות

בקשר עם פיתוח , BGלשיתוף פעולה עם קבוצת  נים אפשרותהשותפים בפרויקט ים תטיס בוח). נוספים

, BGהמשתרע ככל הנראה בחלקו מעבר לגבול הימי עם רצועת עזה ואשר " נועה דרום"משותף של שדה 

  1.הינה המפעילה שלו בשטח זה

הערכת שותפות דלק קידוחים כאמור לעיל לעניין עלויות ולוחות  – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

הינה מידע צופה פני עתיד המבוססת על הערכות ראשונות של השותפות לגבי עלויות מרכיבי , יםזמנ

לוחות הזמנים והעלויות בפועל . הפרויקט וזאת בהתבסס על הערכות שקיבלה השותפות מהמפעילה

בהשלמת התכנון המפורט של מרכיבי , בין היתר, עשויים להיות שונים מההערכות לעיל והם מותנים

בשינויים בשוק הספקים וחומר הגלם בעולם כגון , בקבלת הצעות מקבלנים, ויקט אשר טרם בוצעוהפר

  .ב"של פיתוח משותף עם אחרים כאמור לעיל וכיו, אם בכלל, מתכות ובביצוע

-SPE(לניהול משאבי פטרוליום  למערכת התואם החברה מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן

PRMS.(  

                                                      
וזאת , למערכת ההפקה שתחבר את נועה ונועה דרום לפלטפורמת ההפקה" אור"כן תיתכן בחינת האפשרות לחיבור שדה -כמו   1

  .במידה ובעלי השדה יגיעו למסקנה כי יש הצדקה כלכלית לפיתוחו
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בדרך של הפניה לדוח הרזרבות  31.12.2010ליום  NSAIידי - דוח רזרבות שהוכן על מצורף לדוח זה

' מס( 31.3.2011שפורסם ביום  2010לשנת לדוח התקופתי של שותפות דלק קידוחים ' המצורף כנספח ב

 ).2011-01-101625אסמכתא 

ס נעשית פעילות החיפושים וההפקה במסגרת החזקות בפרויקט ים תטי: סכם התפעול המשותףה .ז

אשר הצדדים לו  24.2.1999מיום  )JOAאו  Joint Operating Agreement (במסגרת הסכם תפעול משותף 

על פי הסכם התפעול . הינם השותפויות המוגבלות ויתר השותפים בפרויקט ים תטיס כמפורט להלן

של ) לתי ישירהב(נובל הינה חברת בת . של פרויקט ים תטיס )Operator(המשותף מונתה נובל כמפעיל 

. י אינק אשר הינה חברת נפט אמריקאית הפעילה בתחום חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי'נובל אנרג

תחת  )NYSE(יורק -הינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה של ניו. י אינק'נובל אנרג

 ."NBL"הסימול 

 :הוראות הסכם התפעול המשותף עוסקות בין היתר בנושאים הבאים .ח

נובל תהיה המפעיל על פי הסכם התפעול המשותף ותהיה אחראית באופן בלעדי לניהול הפעולות  .1

קיום הוראות ועד , מוטלות על נובל חובות שעניינן בין היתרבניהול הפעולות המשותפות . המשותפות

  . הסכמים רשיונות ודין, התפעול

ודתם ואת התמורה שתשולם להם יבחר אותם ויקבע את שעות עב, המפעיל יקבע את מספר העובדים .2

  . בקשר לפעולות המשותפות

נושאי משרה וחברות קשורות שלו לגבי מילוי , מפעילנקבעו הוראות בנוגע לשיפוי והגבלת אחריות של ה .3

הוצאה או אחריות שתוטל עליו בקשר עם , תפקידיו כמפעיל על פיהן זכאי המפעיל לשיפוי על כל נזק

במקרים חריגים של רשלנות רבתי של עובדיו הבכירים אשר בהם השיפוי למעט (מיליו תפקידו כמפעיל 

כמפורט בהסכם התפעול , )הוצאות או אחריות בהיקף של למעלה ממיליון דולר, יחול על נזקים

  .המשותף

המפעיל זכאי להחזר כל ההוצאות הישירות שיוציא בקשר למילוי תפקידו כמפעיל וכן להחזר הוצאותיו  .4

מהוצאות  1%גזרות משיעור ההוצאות של העסקה המשותפת הנעים בטווח שבין הבלתי ישירות הנ

מהוצאות העסקה כאשר  4%מיליון דולר ועד  12העסקה כאשר הוצאות העסקה בחישוב שנתי הן מעל 

בקשר להוצאות הקשורות בפעולות הפיתוח וההפקה של . מיליון דולר 4ההוצאות בחישוב שנתי הן עד 

ישולם  2004בינואר  1בין הצדדים כי לגבי הוצאות פיתוח והפקה שיחולו מיום  פרויקט ים תטיס סוכם

מליון דולר ומעבר  20עד להיקף הוצאות של  1%-למפעיל בגין הוצאותיו הבלתי ישירות סכום השווה ל

  .מההוצאות 0.85%לסכום זה ישולם לו 

התאם לשיעורי השתתפותם מצד הצדדים להסכם התפעול המשותף בלמפעיל נקבעה חובת הגנה ושיפוי  .5

  . רשלנות רבתיאחריות המפעיל מסויגת למקרים מסוימים כגון מקרים בהם פעל ב. ברשיונות ים תטיס

פונקציות ותפקידים ושירותים בישראל , מ מונתה כמפעיל הישראלי למילוי מטלות"אבנר נפט וגז בע .6

  .בגין שירותים אלו אינה מהותיתהתמורה . וזאת בכפוף ובתאום עם נובל, לתועלת הפעולות המשותפות

במסגרת ההסכם הקימו הצדדים ועדת תפעול אשר בסמכותה ותפקידה לאשר ולפקח על : ועדת תפעול .7

. הפעולות המשותפות הדרושות או נחוצות למילוי תנאי הרשיונות שהסכם התפעול המשותף חל עליהם
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בשיעור הזכויות של הצד אותו הוא  ועדת התפעול מורכבת מנציגי הצדדים כאשר לכל נציג זכות הצבעה

אישורים ופעולות אחרות של , כל ההחלטות, אלא אם נקבע אחרת בהסכם התפעול המשותף. מייצג

יוכרעו על ידי הצבעה חיובית של שני צדדים או יותר , ועדת התפעול לגבי כל הצעה המובאת בפניה

מסך כל זכויות  51%חות המחזיקים יחד בעת ההצבעה לפ) מסונפים/שאינם צדדים קשורים(

 .ההשתתפות בשטח הרשיון לגביו נוגעת ההחלטה

 

 פרויקט תמר 1.11.4

 כללי .א

  חזקת תמר

  פרטים כלליים אודות נכס הנפט

  1תמר I/12  :שם נכס הנפט
  

  מ מערבית לחופי חיפה"ק 100 - נכס ימי כ  :מיקום

  ר"קמ 250 -כ  :שטח

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות 
  :לפי סוג זה 

  זקהח
חיפוש  –פי חוק הנפט -פעולות מותרות על

  והפקה

  2.12.2009  :תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט

  1.12.2038  :תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של 
  :תקופת נכס הנפט

-  

  1.12.2038  :תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט

 ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת
אם אפשרות כאמור ; תקופת נכס הנפט

יש לציין את תקופת ההארכה  –קיימת 
  :האפשרית

  שנים נוספות 20-בכפוף לחוק הנפט ב

  נובל  ):Operator(ציון שם המפעיל 

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט 
למיטב , וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן

שמות בעלי השליטה , ידיעת דלק אנרגיה
  :מוריםבשותפים הא

   2)36%(נובל ) 1(
שותפות מוגבלת , 2ישראמקו נגב ) 2(

למיטב ידיעת ). 28.75%") (ישראמקו("
, השותף הכללי בישראמקו, החברה

הינו חברה , מ"ישראמקו אויל אנד גז בע
ידי מר חיים -פרטית הנשלטת בעקיפין על

  .3צוף
  4)15.625%(שותפות דלק קידוחים ) 3(
  5)15.625%(שותפות אבנר ) 4(
). 4%(שותפות מוגבלת , דור חיפושי גז) 5(

                                                      
  .מאגר הגז תמר 2009בשטח חזקת תמר התגלה בשנת    1
 .)א(1.11.3בסעיף  לשמות בעלי השליטה ראו לעיל   2
מיחידות ההשתתפות של ישראמקו  3,670,628,344 -ידי מר חיים צוף מחזיקים ב-תאגידים הנשלטים על 10.1.2011נכון ליום    3

מיחידות  49,102,115 -יצוין כי מר חיים צוף מחזיק במישרין ב, כמו כן. מסך יחידות ההשתתפות המונפקות 32.35%המהוות 
  .מסך יחידות ההשתתפות המונפקות 0.43%ההשתתפות של ישראמקו המהוות 

 .)ד(1.11.1בסעיף  לשמות בעלי השליטה ראו לעיל   4
 .)ד(1.11.1בסעיף  לשמות בעלי השליטה ראו לעיל   5
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השותף הכללי בדור , החברהלמיטב ידיעת 
הינו , מ"אלון חיפושי גז טבעי בע, חיפושי גז

חברה פרטית אשר בעל השליטה בה הוא 
  .מ"אלון חברת הדלק לישראל בע

  

  

  בנכס הנפט החברהפרטים כלליים אודות חלקה של 

ציון  –עבור החזקה בנכס נפט שנרכש 
  :תאריך הרכישה

-1  

תיאור מהות ואופן ההחזקה של התאגיד 
  :בנכס הנפט

באמצעות אחזקותיה ביחידות ההשתתפות 
  של שותפות דלק קידוחים ושותפות אבנר 

ציון החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי 
  :הזכויות ההוניות של התאגיד בנכס הנפט

16.941%  

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
התאגיד בהשקעה המצטברת בנכס הנפט 
במהלך חמש השנים שקדמו ליום האחרון 

בין אם הוכרה כהוצאה או (של שנת הדיווח 
  ):כנכס בדוחות הכספיים

  2אלפי דולר 116,055

  

  דלית

  פרטים כלליים אודות נכס הנפט

  3דלית I/13  :שם נכס הנפט

  מ מערבית לחופי חיפה"ק 50 - נכס ימי כ  :מיקום

  ר"קמ 250 -כ  :שטח

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות 
  :לפי סוג זה 

  חזקה
חיפוש  –פי חוק הנפט -פעולות מותרות על

  והפקה

  2.12.2009  :תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט

  1.12.2038  :תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של 
  :תקופת נכס הנפט

-  

  1.12.2038  :לפקיעת נכס הנפטתאריך נוכחי 

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת 
אם אפשרות כאמור ; תקופת נכס הנפט

יש לציין את תקופת ההארכה  –קיימת 
  :האפשרית

  שנים נוספות 20-בכפוף לחוק הנפט ב

  נובל  ):Operator(ציון שם המפעיל 

                                                      
ברשיונות  2009בשנת שנתגלו " דלית" - ו" תמר"בעקבות תגליות הגז הטבעי  2.12.2009החזקות הוענקו לשותפות ביום    1

 .מצדדים שלישיים ללא תמורה 2006מרבית הזכויות ברישונות נרכשו על ידי השותפות בשנת  ".מיכל/"308 - ו" מתן/"309
  .31.12.2010ליום  נכון   2
  .מאגר הגז דלית 2009בשטח חזקת דלית התגלה בשנת    3
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ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט 

למיטב , הנפט וכן וחלקם הישיר בנכס

שמות בעלי השליטה , ידיעת השותפות

  :בשותפים האמורים

   1)36%(נובל ) 1(
  2ישראמקו) 2(
  3)15.625%(אבנר ) 3(
  4)15.625%(שותפות דלק קידוחים ) 4(
  5)4%(שותפות מוגבלת , דור חיפושי גז) 5(

  

  פרטים כלליים אודות חלק התאגיד בנכס הנפט

ציון  –ש עבור החזקה בנכס נפט שנרכ
  :תאריך הרכישה

-6  

תיאור מהות ואופן ההחזקה של התאגיד 
  :בנכס הנפט

באמצעות אחזקותיה ביחידות ההשתתפות 
  של שותפות דלק קידוחים ושותפות אבנר 

ציון החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי 
  :הזכויות ההוניות של התאגיד בנכס הנפט

16.941%  

של  סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות
התאגיד בהשקעה המצטברת בנכס הנפט 
במהלך חמש השנים שקדמו ליום האחרון 

בין אם הוכרה כהוצאה או (של שנת הדיווח 
  ):כנכס בדוחות הכספיים

 7אלפי דולר 9,726

  

  

  

הוראות בנושאים העיקריים , בין היתר, התנאים שנקבעו בחזקות תמר ודלית כמעט זהים וכוללים .ב

קביעה כי בעלי החזקות לא ; יעור החזקתם בכל אחת מהחזקות כמפורט לעילבעלי החזקות וש: הבאים

שטח כל אחת מהחזקות הינו ; מראש ובכתב, ידי הממונה- יחליפו את המפעיל אלא בחברה שאושרה על

; היקף החזקה וחובותיו של בעל החזקה; ר שנבחרו מתוך שטחי הרשיונות בהן ניתנו החזקות"קמ 250

במהלכה יבצע , ומחולקת לתקופת הפיתוח, 1.12.2038ועד יום  2.12.2009ום תקופת החזקה הינה מי

שהינה , ותקופת ההפקה המסחרית, בעל החזקה את כל הפעולות לצורך הגעה לשלב ההפקה המסחרית

במהלכה יבצע בעל החזקה הפקה מסחרית משטח , התקופה מסיום הפיתוח ועד לתום תקופת החזקה

חובות בעל החזקה בהקמת מערכת ; מכירה לצרכנים בישראל; חזקההחזקה בכפוף להוראות שטר ה

ההפקה ומערכת ההולכה באופן שיאפשר יכולת הפקה מסחרית כוללת משטח שתי החזקות שלא תפחת 

מיליארד מטר מעוקב של גז טבעי בשנה החל מתחילת תקופת ההפקה המסחרית בכפוף להוראות  7 - מ

תאם ללוחות זמנים בנוגע להגשת תכניות לפיתוח מערכת חובת בעל החזקה לפעול בה; שטר החזקה

; ל"ובנוגע לתחילת ההקמה של כל אחד מהנ, להקמת מערכת ההולכה ולהקמת מתקן הקבלה, ההפקה

                                                      
 .)א(1.11.3בסעיף  לשמות בעלי השליטה ראו לעיל   1
 .לי השליטה ראו פרטים לעיל פרטים בחזקת תמרלשמות בע   2
 .)ד(1.11.1בסעיף  לשמות בעלי השליטה ראו לעיל   3
 .)ד(1.11.1בסעיף  לשמות בעלי השליטה ראו לעיל   4
 .)חזקת תמר) (א(1.11.4בסעיף  לשמות בעלי השליטה ראו לעיל   5
ברשיונות  2009שנתגלו בשנת " דלית" - ו" תמר"י בעקבות תגליות הגז הטבע 2.12.2009החזקות הוענקו לשותפות ביום    6

 .מצדדים שלישיים ללא תמורה 2006הזכויות ברישונות נרכשו על ידי השותפות בשנת  ".מיכל/"308 - ו" מתן/"309
  .31.12.2010נכון ליום    7
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; תנאים להפקה מסחרית; התקשרות עם חברת פיקוח שתפקח על התכנון וההקמה של מערכת ההפקה

הוראות בנוגע לנטישת מתקני מערכת ; הגבלתההוראות בנוגע לביטול החזקה או ; אחסון גז טבעי

שתהיינה בתוקף למשך כל , המצאת ערבויות בנקאיות להבטחת מילוי תנאי שטר החזקה; ההפקה

ותנאים , תקופת החזקות ולמשך שנתיים לאחר המועד בו תסתיים תקופת החזקות מכל סיבה שהיא

 . לחילוטן 

 ייקט תמרפעולות עיקריות שבוצעו ופעולות מתוכננות בפרו .ג

ועד ליום  1.1.2008להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל בפרויקט תמר מיום 

  :וכן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות, מועד הדוח

  תמר

/ תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה   תקופה
 תיאור תמציתי של תוכנית העבודה המתוכננת

עלות כוללת בפועל 
תקציב כולל  /

משוער לפעולה 
ברמת נכס הנפט 

 1)אלפי דולר(

האפקטיבי  החלק
עלות ב החברהשל 
אלפי (תקציב / 

 )דולר

תמר "החלו עבודות הקידוח בקידוח  18.11.2008ביום  2008
1 ." 

70,340  11,916  

 -הגיע לעומק סופי של כ" 1תמר "קידוח  12.1.2009ביום  2009
ביום . אגר תמרמטר והסתיים בתגלית מ 4,900

 - כ" 2תמר "החלו עבודות הקידוח בקידוח  27.4.2009
ואשר בוצע " 1תמר "קילומטר צפון מזרחית לקידוח  5.5

לאמת , בין היתר, כשמטרתו היתה, במורד מבנה תמר
. את הנתונים בדבר איכויות המאגר והמשכיות המבנה

 5,145 -הקידוח הגיע לעומק סופי של כ 1.7.2009ביום 
  .  מטר

". 1דלית "החלו עבודות הקידוח בקידוח  6.3.2009ביום 
מטר  3,660 -הקידוח הגיע לעומק של כ 25.3.2009ביום 

  ."דלית"והסתיים בתגלית מאגר 

   175,724  
  

29,769  
 

לפרטים (עבודות תכנון ורכישת ציוד לפיתוח מאגר תמר  2010
, נוספים בדבר פיתוח שדה הגז הטבעי בפרויקט תמר

 ). להלן ראו סעיף

434,221  73,561  

פיתוח מאגר תמר במתווה של חמישה קידוחים  2011
בו יוזרם הגז ', אינצ 16צינור כפול בקוטר , מפיקים

הטבעי מהשדה לפלטפורמת ההפקה שתוקם בקרבת 
" ים תטיס"מקום לפלטפורמה הקיימת של פרויקט 

וממנה יוזרם בצנרת הקיימת למתקן הקבלה של 
  *שדוד אשר ישודרג  פרויקט ים תטיס בא

לפרטים נוספים בדבר תכנית הפיתוח המתוכננת 
 . להלן ג1.11.4 בפרויקט תמר ראו סעיף

1,393,000  235,988 

 162,125 957,000 ל"כנ 2012

 11,689 69,000 ל"כנ ואילך 2013

 1.1.2011שהושקעו מיום ) אלפי דולר 6,806חלק התאגיד (אלפי דולר  40,440 -סך של כנאמד מתוכו *
 . 28.2.2011ועד 

  

                                                      
  . הינם סכומים שהוצאו בפועל 2008-2010הסכומים לשנים    1
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  חזקת דלית

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל   תקופה
תיאור תמציתי של תוכנית העבודה / לתקופה 

 המתוכננת

עלות כוללת בפועל 
תקציב כולל / 

משוער לפעולה 
ברמת נכס הנפט 

 1)אלפי דולר(

האפקטיבי  החלק
עלות ב החברהשל 
אלפי (תקציב / 

 )דולר

2008  -  -  -  

החלו עבודות הקידוח בקידוח  6.3.2009ביום   2009
הקידוח הגיע  25.3.2009ביום ".  1דלית "

מטר והסתיים בתגלית  3,660 -לעומק של כ
  "דלית"מאגר 

  9,692  57,208 -כ

2010  -  -  -  

      טרם נקבעה תכנית עבודה לתקופה זו   2013- 2011

  

  תכנית פיתוח מתוכננת בפרויקט תמר

הודיע משרד התשתיות הלאומיות  כי שר התשתיות הלאומיות אישר לשותפים בפרוייקט  10.8.10ביום 

בו יוזרם הגז הטבעי מהשדה לפלטפורמת , במתווה של צינור כפול" תמר"תמר לפתח את שדה הגז 

וממנה יוזרם הגז בצנרת הקיימת " ים תטיס"שתוקם בסמוך לפלטפורמה הקיימת של פרויקט , הפקה

 .שיורחב לצורך קליטת הגז, ים של פרויקט ים תטיס באשדודלמתקן הקבלה הקי

בהתאם למתווה " תמר"הודיע הממונה לנובל כי הוא מאשר את בקשתה לפיתוח  מאגר  18.8.10ביום 

לרבות ההסדרים בין השותפים , עוד ביקש הממונה כי נובל תציג תכנית לפיתוח המאגר. המפורט לעיל

ביחס לשימוש בצנרת ובמתקני הקבלה והטיפול " אשקלון"בחזקת לבין בעלי הזכויות " תמר"בחזקת 

  .לרבות ההסדרים לעניין האחסון, שבחוף

אשר עודכנה בחודש פברואר , הוגשה לממונה תכנית הפיתוח לשדה תמר 2010חודש אוקטובר  במהלך

 4של  וביצוע 2השלמת קידוח תמר , הפיתוח כוללת בעיקרה  תכנית"). תכנית הפיתוח: "להלן( 2011

והשלמתם באופן שכל חמשת , ")2תמר " -ו" 1תמר " -בנוסף לקידוחים הקיימים (קידוחים נוספים 

. מיליון רגל מעוקב של גז טבעי ליום 200-250 -הבארות המפיקות מהבארות בשדה תמר תוכל להפיק כ

יפול חדשה לפלטפורמת ט) 'שישה עשר אינץ( 16"הגז יוזרם משדה תמר באמצעות שני צינורות בקוטר 

מפלטפורמה זו יוזרם ". B-מרי"בקרבת מקום לפלטפורמה הקיימת של מאגר , שתוקם מול חופי אשדוד

באופן , אשר ישודרג, באשדוד" ים תטיס"הקיימת למתקן הקבלה של פרוייקט  30"הגז הטבעי בצנרת 

תאפשר גם  תכנית הפיתוח .מיליארד רגל מעוקב ליום 1.2 -שיאפשר קיבולת עיבוד התחלתית של כ

במידת , וכן תאפשר הרחבה בכושר אספקת הגז" B-מרי"החדרה ואחסון גז טבעי ממאגר תמר במאגר 

. מיליארד דולר 3 -מוערכת בסכום של כ) 100%(עלות הפיתוח הכוללת . הצורך ובהתאם לצרכי המשק

מצעות אסדת וזאת בא,"1לויתן "ביצוע קידוחי הפיתוח מתוכנן להתחיל לאחר סיום העבודות בקידוח 

הרצת מערכות הפרויקט צפויה להתחיל במהלך הרבעון . המבצעת את הקידוח, Sedco Expressהקידוח 

לאחר . 2013במטרה להתחיל הפקת גז מסחרית במחצית הראשונה של שנת , 2012שנת  הרביעי של
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רגל מעוקב מיליון  1,200 - קצב ההפקה האפשרי מהפרויקט מתוכנן לעמוד על כ, השלמת תכנית הפיתוח

 . ליום

ידי נובל -טרם הובאה על) לרבות התקציב הכולל ולוחות הזמנים(יובהר כי תכנית הפיתוח האמורה 

, על אף האמור  .ובהתאם גם טרם אושרה על ידם, לאישור פורמלי של יתר השותפים בפרויקט תמר

אפשר השלמה השותפויות החליטו לאשר מעת לעת התקשרויות לרכישת ציוד כפי שנדרש על מנת ל

  .במועד של תכנית הפיתוח לכשתאושר

אישרו השותפויות המוגבלות נכון למועד הדוח התקשרויות , ל"מתוך אומדן עלות הפיתוח הכוללת הנ

הציוד והשירותים ). מהפרוייקט 100%בגין (מיליארד דולר  2.2 -לרכישת ציוד ושירותים בסך של כ

וההשלמה של חמישה קידוחי  עבודות הקידוח) 2(; תכנוןה עבודות) 1( :בין היתר, המאושרים כוללים

וד וצנרת למערכת הזמנת צי) 4(; הגז עבודות הפיתוח של המערכות התת ימיות בשדה) 3(; הפקה

נרת הזמנת הצ) 6(; לני ההקמה של המערכות התת ימיותהזמנת שירותי קב) 5(; ההפקה התת ימית

הזמנת ) 7(; צנרת פיקוד ובקרה; צנרת שירות'; נצאי 16צינורות : שתחבר את שדה הגז לפלטפורמה

תכנון ) 9(; נרתקבלן הנחת הצ) 8(; צנרת השירות שתחבר את הפלטפורמה למתקן הקבלה באשדוד

הזמנת שירותי ההובלה של הפלטפורמה ) 10(; פורמה הימית והציוד שיורכב עליהוייצור הפלט

  .והתקנתה

חברה כאמור לעיל לעניין עלויות ולוחות זמנים של הערכת ה – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

המבוסס על הערכות ראשונות של , הינה מידע צופה פני עתיד, הפעולות המתוכננות בפרויקט תמר

המתבססים על השותפים הכללים בשותפויות המוגבלות לגבי עלויות מרכיבי הפרויקט ולוחות הזמנים 

לוחות הזמנים והעלויות בפועל עשויים להיות שונים  .השותפים הכלליים מהמפעילה והערכות שקיבל

בהתקדמות התכנון המפורט של מרכיבי הפרויקט אשר טרם , בין היתר, מההערכות לעיל והם מותנים

ובביצוע , מתכותבשינויים בשוק הספקים וחומר הגלם בעולם כגון , בקבלת הצעות מקבלנים, הושלם

  .ב"של פרויקט מורכב זה וכיו

מ בין השותפים בפרויקט תמר לבין "מתנהל מו, יצוין כי נכון למועד הדוח ,זה) ב(ר בסעיף בהמשך לאמו

השותפים בפרויקט ים תטיס לגבי הסדרים מסחריים בין השותפים בכל הקשור לשימוש של פרויקט 

תמר בצנרת ובמתקן הקבלה שבאשדוד השייכים לפרויקט ים תטיס וכן לגבי הסדרים לענין אחסון גז 

  ".Bמרי "של פרויקט תמר במאגר טבעי 

 גילוי לעניין שיעור ההשתתפות האפקטיבי בהוצאות ובהכנסות בפרויקט תמר .ד

  

  

  

 

                                                                                                                                                                 
  . ומים שהוצאו בפועלהינם סכ 2008-2010הסכומים לשנים    1
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  תמר

לפני  אחוז שיעור ההשתתפות
החזר השקעה

לאחר  אחוז
החזר 
  השקעה

שיעור מגולם 
לפני  %100-ל

החזר 
 ההשקעה

שיעור מגולם 
 %100-ל

לאחר החזר 
  ההשקעה

 הסברים

מיוחס החלק האפקטיבי ה
למחזיקי הזכויות ההוניות 

 בנכס הנפט התאגידשל 

16.941%  16.941%  100% 100%   

החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות 

מנכס  בהכנסות התאגידשל 
 הנפט

ראו תחשיב   88.84% 86.61% 15.05%  14.67%
 ה עיף סשב

  . להלן

האפקטיבי המיוחס  החלק
למחזיקי הזכויות ההוניות 

 בהוצאות התאגידשל 
הכרוכות בפעילות חיפוש 
פיתוח או הפקה בנכס הנפט

ראו תחשיב  100%  100%  16.941% 16.941%
 ועיף סשב

 .להלן

  

  דלית

לפני  אחוז שיעור ההשתתפות
החזר השקעה

לאחר  אחוז
החזר 
  השקעה

שיעור מגולם 
לפני  %100-ל

החזר ההשקעה

שיעור 
-מגולם ל

%100 
לאחר 
החזר 
 ההשקעה

 הסברים

החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות 

 בנכס הנפט התאגידשל 

16.941%  16.941%  100% 100%   

החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות 

בהכנסות  התאגידשל 
 מנכס הנפט

ראו תחשיב   88.84% 86.61% 15.05%  14.67%
 . להלן ה שבסעיף 

החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות 

בהוצאות  התאגידשל 
הכרוכות בפעילות חיפוש 
פיתוח או הפקה בנכס 

 הנפט

ראו תחשיב  100% 100%  16.941% 16.941%
 .להלן ועיף סשב

 

יקי הזכויות ההוניות של החברה בהכנסות מפרויקט ביאור לחישוב החלק האפקטיבי המיוחס למחז .ה

 תמר

  אחוז  פריט
עד החזר 
  השקעה

לאחר החזר 
  השקעה

 מחושבים כיצד תמציתי הסבר
 התשלומים או התמלוגים

)  ואחרים הוצאות ניכוי לרבות(
  )ההסכם לתיאור הפניה וכן(

 של תיאורטיות שנתיות הכנסות
  (%) התגלית לאחר הנפט נכס

100%  100%    
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  אחוז  פריט
עד החזר 
  השקעה

לאחר החזר 
  השקעה

 מחושבים כיצד תמציתי הסבר
 התשלומים או התמלוגים

)  ואחרים הוצאות ניכוי לרבות(
  )ההסכם לתיאור הפניה וכן(

  *:הנפט נכס ברמת) תגלית לאחר מההכנסות הנגזרים( התשלום או התמלוגים רוטפי
  

בפי "מחושב על פי המחיר   11.21%  11.21%  המדינה
 2010כפי שחושב לשנת " הבאר

 12.5%מתוך : דהיינו(
מופחתות ההוצאות בגין 

ההולכה , מערכות הפיתוח
והטיפול בגז עד לנקודת 
  )המסירה של הגז בחוף אשדוד

  ========== ==========   

 נכס ברמת מנוטרלות הכנסות
  הנפט

88.79%88.79%  

 הזכויות למחזיקי המיוחס החלק
 נכס בהכנסות החברה של ההוניות
  )בשרשור( המנוטרלות הנפט

16.941%  16.941%    

 הזכויות מחזיקי של חלקם, כ"סה
 בשיעור, החברה של ההוניות
 נכס ברמת, האפקטיבי ההכנסות

 אחרים תשלומים פניול[ הנפט
  ]החברה ברמת

15.04%  15.04%    

 הזכויות מחזיקי של חלקם
 עקב בהכנסות החברה של ההוניות
  מהנכס נוספים תמלוגים קבלת

0.35%  1.53%    

  
  :החברה ברמת הנפט נכס עם בקשר) תגלית לאחר מההכנסות הנגזרים( תשלומים או תמלוגים פירוט

  

  :החברה ברמת

 ויותהזכ מחזיקי של חלקם
-ל בתשלום החברה של ההוניות

 את הגוזר אחר שירות נותן[
  ]החברה ברמת התשלום

 1.25% של בשיעור על תמלוג  0.05%  0.05%
 לבעל משולם 6% מתוך

 תמלוג הפחתת לאחר-התמלוג
 ובניכוי הנפט חוק פ"ע למדינה
 להפקה ששמשה הנפט כמות
" הבאר בפי" הוצאות ובניכוי

 לתמלוג המחושב השיעור לפי
 שותפות לכל התמלוג, למדינה

 הינו)  ומאוחדת כלולה(
  0.06% של בשיעור

 הזכויות מחזיקי של חלקם
-ל בתשלום החברה של ההוניות

 אחר שירות נותן/ כללי שותף[
  ]החברה ברמת התשלום את הגוזר

 תמלוג - המאוחדת בשותפות1.47%  0.67%
 לאחר 13% של בשיעור על

 לבעלי משולם השקעה החזר
 בפי" הוצאות בניכוי התמלוג
 המחושב השיעור לפי" הבאר

  .למדינה לתמלוג
 על תמלוג - הכלולה בשותפות
 לבעלי משולם 6% של בשיעור
 בפי" הוצאות בניכוי התמלוג
 המחושב השיעור לפי" הבאר
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  אחוז  פריט
עד החזר 
  השקעה

לאחר החזר 
  השקעה

 מחושבים כיצד תמציתי הסבר
 התשלומים או התמלוגים

)  ואחרים הוצאות ניכוי לרבות(
  )ההסכם לתיאור הפניה וכן(

  למדינה לתמלוג

  ====================   

 המיוחס האפקטיבי החלק
 של ההוניות הזכויות למחזיקי
  הנפט מנכס כנסותבה החברה

14.67%15.05%  

  

  

  חזקת דלית

  אחוז  פריט
 עד החזר השקעה

לאחר החזר 
  השקעה

 מחושבים כיצד תמציתי הסבר
 לרבות( התשלומים או התמלוגים

 הפניה וכן)  (ואחרים הוצאות ניכוי
  )ההסכם לתיאור

 שנתיות הכנסות
 הנפט נכס של תיאורטיות

  (%) התגלית לאחר

100%  100%    

  *:הנפט נכס ברמת) תגלית לאחר מההכנסות הנגזרים( התשלום או התמלוגים פירוט
  

כפי " בפי הבאר"מחושב על פי המחיר   11.21%  11.21%  המדינה
מתוך : דהיינו( 2010שחושב לשנת 

מופחתות ההוצאות בגין  12.5%
ההולכה והטיפול , מערכות הפיתוח

בגז עד לנקודת המסירה של הגז בחוף 
  )אשדוד

  ==========  ===========    

 ברמת מנוטרלות הכנסות
  הנפט נכס

88.79% 88.79%   

 למחזיקי המיוחס החלק
 של ההוניות הזכויות
 נכס בהכנסות החברה
 המנוטרלות הנפט

  )בשרשור(

16.941%  16.941%    

 מחזיקי של חלקם, כ"סה
 של ההוניות הזכויות
 ההכנסות בשיעור, החברה

 נכס ברמת, האפקטיבי
 תשלומים ולפני[ הנפט

  ]החברה ברמת אחרים

15.04%  15.04%    

 הזכויות מחזיקי של חלקם
 החברה של ההוניות
 קבלת עקב בהכנסות
  מהנכס נוספים תמלוגים

0.35%  1.53%    

  
  :החברה ברמת הנפט נכס עם בקשר) תגלית לאחר מההכנסות הנגזרים( תשלומים או תמלוגים פירוט
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  חזקת דלית

  אחוז  פריט
 עד החזר השקעה

לאחר החזר 
  השקעה

 מחושבים כיצד תמציתי הסבר
 לרבות( התשלומים או התמלוגים

 הפניה וכן)  (ואחרים הוצאות ניכוי
  )ההסכם לתיאור

    :החברה ברמת

 ותהזכוי מחזיקי של חלקם
 החברה של ההוניות
 שירות נותן[- ל בתשלום

 התשלום את הגוזר אחר
  ]החברה ברמת

 מתוך 1.25% של בשיעור על תמלוג  0.05%  0.05%
 לאחר-התמלוג לבעל משולם 6%

 הנפט חוק פ"ע למדינה תמלוג הפחתת
 להפקה ששמשה הנפט כמות ובניכוי
 לפי" הבאר בפי" הוצאות ובניכוי
, דינהלמ לתמלוג המחושב השיעור
 כלולה( שותפות לכל התמלוג
  0.06% של בשיעור הינו)  ומאוחדת

 הזכויות מחזיקי של חלקם
 החברה של ההוניות
/ כללי שותף[-ל בתשלום

 את הגוזר אחר שירות נותן
  ]החברה ברמת התשלום

 על תמלוג - המאוחדת בשותפות  1.47%  0.67%
 השקעה החזר לאחר 13% של בשיעור
 הוצאות ניכויב התמלוג לבעלי משולם

 המחושב השיעור לפי" הבאר בפי"
  .למדינה לתמלוג
 בשיעור על תמלוג - הכלולה בשותפות

 בניכוי התמלוג לבעלי משולם 6% של
 השיעור לפי" הבאר בפי" הוצאות
  למדינה לתמלוג המחושב

  ========== ===========   

 המיוחס האפקטיבי החלק
 ההוניות הזכויות למחזיקי

 מנכס נסותבהכ החברה של
  הנפט

14.67% 15.05%   

  

מפרויקט בהוצאות ביאור לחישוב החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה  .ו

 תמר

  אחוז  פריט
 

הסבר תמציתי כיצד מחושב התמלוגים 
וכן הפניה לתיאור (או התשלום 

 )ההסכם

הוצאות תיאורטיות במסגרת תוכנית 
וגים ללא תמל(העבודה של נכס הנפט 

  )האמורים

100%   

 :ברמת נכס הנפט) הנגזרים מההוצאות(ם מיפירוט התשלו

  0%  המפעיל
  

השותפים טרם הגיעו להסכמה עם 
המפעיל על שיעור דמי המפעיל בגין 
ההוצאות העקיפות המשולמות בנוסף 
להחזר הוצאות ישירות המשולמות 

  למפעיל 

כ שיעור ההוצאות האפקטיבי "סה
  ברמת נכס נפט

100%  
  

  

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות 
בהוצאות נכס הנפט  התאגידשל 

  )בשרשור(

16.941%  
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כ חלקם של מחזיקי הזכויות "סה
בשיעור , התאגידההוניות של 

ברמת נכס , ההוצאות האפקטיבי
ולפני תשלומים אחרים ברמת (הנפט 

  )השותפות

16.941%  
  

  

  ברמת התאגיד 
האחוזים להלן . (התאגידבקשר עם נכס הנפט וברמת ) ותהנגזרים מההוצא(ם מיפירוט תשלו

  ):בנכס הנפט תאגידיחושבו בהתאם לחלקו של ה

 פ הסכם השותפות זכאי השותף"ע    השותף הכללי בשותפות אבנר
מסך הוצאות  7.5% -הכללי ל 

ולא פחות  אבנרשותפות החיפושים של 
אלפי דולר בחודש בחישוב רבעוני  40 - מ

יוון שבתקופה זו מכ .והגבוה שבהם
ברשיון לכן דמי  קיימים חיפושים

המפעיל הינם בשיעור כפי שנקבע 
  בהסכם השותפות

המיוחס למחזיקי האפקטיבי החלק 
, התאגידשל הזכויות ההוניות 

חיפוש  בהוצאות הכרוכות בפעילות
  .נכס הנפטב ופיתוח

16.941%  
  

  

  

  דלית

  אחוז  פריט
 

הסבר תמציתי כיצד מחושב התמלוגים 
וכן הפניה לתיאור (התשלום  או

 )ההסכם

הוצאות תיאורטיות במסגרת תוכנית 
ללא תמלוגים (העבודה של נכס הנפט 

  )האמורים

100%   

 :ברמת נכס הנפט) הנגזרים מההוצאות(ם מיפירוט התשלו

  0%  המפעיל
  

השותפים טרם הגיעו להסכמה עם 
המפעיל על שיעור דמי המפעיל בגין 

ות בנוסף ההוצאות העקיפות המשולמ
להחזר הוצאות ישירות המשולמות 

  למפעיל 

כ שיעור ההוצאות האפקטיבי "סה
  ברמת נכס נפט

100%  
  

  

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות 
בהוצאות נכס הנפט  התאגידשל 

  )בשרשור(

16.941%  
  

  

כ חלקם של מחזיקי הזכויות "סה
בשיעור , התאגידההוניות של 

ברמת נכס , ההוצאות האפקטיבי
ולפני תשלומים אחרים ברמת (נפט ה

  )השותפות

16.941%  
  

  

      ברמת השותפות

האחוזים להלן . (התאגידבקשר עם נכס הנפט וברמת ) הנגזרים מההוצאות(ם מיפירוט תשלו
   ):יחושבו בהתאם לחלקו של השותפות בנכס הנפט

 פ הסכם השותפות זכאי השותף"ע    השותף הכללי בשותפות אבנר
מסך הוצאות  7.5% -הכללי ל 
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ולא פחות  אבנר שותפותהחיפושים של 
אלפי דולר בחודש בחישוב רבעוני  40 - מ

מכיוון שבתקופה זו  .והגבוה שבהם
ברשיון לכן דמי  קיימים חיפושים

המפעיל הינם בשיעור כפי שנקבע 
  .בהסכם השותפות

המיוחס למחזיקי האפקטיבי החלק 
, התאגידשל הזכויות ההוניות 

חיפוש  ות בפעילותבהוצאות הכרוכ
  .נכס הנפטב ופיתוח

16.941%  
  

  

  

 פיתוח והפקה בנכס הנפט, תגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות חיפוש .ז

 חזקת תמר

 של חלקם כ"סה פריט
 הזכויות מחזיקי

 של ההוניות
 בהשקעה התאגיד
 בנכס זו בתקופה

 1הנפט

 של חלקם ,מתוכו
 הזכויות מחזיקי
 התאגיד של ההוניות
לשותף  יםבתשלומ

  הכללי

 של חלקם ,מתוכו
 הזכויות מחזיקי
 התאגיד של ההוניות

 למפעיל בתשלומים

 שהושקע תקציב
 2008ת בשנ בפועל

 התשלומים לרבות(
 )האמורים

11,993 424  0 

 שהושקע תקציב
 2009ת בשנ בפועל

 התשלומים לרבות(
 )האמורים

29,805 850  0 

 שהושקע תקציב
 2010ת בשנ בפועל

 ומיםהתשל לרבות(
 )האמורים

73,577 0  0 

  

 חזקת דלית

 של חלקם כ"סה פריט
 הזכויות מחזיקי

 של ההוניות
 בהשקעה התאגיד
 בנכס זו בתקופה

 2הנפט

 של חלקם ,מתוכו
 הזכויות מחזיקי
 התאגיד של ההוניות

לשותף  בתשלומים
  הכללי

 של חלקם ,מתוכו
 הזכויות מחזיקי
 התאגיד של ההוניות

 למפעיל בתשלומים

 שהושקע תקציב
 2008ת בשנ בפועל

 התשלומים לרבות(
 )האמורים

35 0  0 

                                                      
  .שבגינן משולמים תשלומים למפעיל) 'חיפושים הפקה וכו(לרבות עלויות    1
  .שבגינן משולמים תשלומים למפעיל) 'חיפושים הפקה וכו(לרבות עלויות    2
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 שהושקע תקציב
 2009ת בשנ בפועל

 התשלומים לרבות(
 )האמורים

9,691  343  0 

 שהושקע תקציב
 2010ת בשנ בפועל

 התשלומים לרבות(
 )האמורים

0 0  0 

  

 1"תמר"משאבים מותנים ומשאבים פרוספקטיביים בפרויקט  .ח

 תמרמשאבים מותנים בחזקת  .1

-SPE(פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום -ואשר הוכן על, NSAIפי דוח שהתקבל מחברת - על

PRMS( , מסווגים בשלב הצדקת פיתוח בבחינה , "תמר"המשאבים המותנים בחזקת)Development 

Pending( , והינם כמפורט להלן 31.12.2010נכון ליום:  

  

  הנפט בנכס כ"סה המשאבים המותנים  קטגוריית
)Gross(  
)MMCF(  

חלק החברה נטו 
  2בשרשור

)MMCF(  

  אומדן הכמויות הנמוך
)1C-Low Estimate(  

6,479,400  1,097,675 

 2C-Best(האומדן הטוב ביותר 
Estimate(  

8,699,100  1,473,714 

  האומדן הגבוה
)3C-High Estimate(  

10,402,100  1,762,219 

  

ידי השותפים -תכנית הפיתוח והתקציב לפרויקט תמר על לאחר שתאושר, ל"בהתאם לקבוע בדוח הנ

לאחר , NSAIעוד נקבע בדוח כי להערכת . יסווגו המשאבים המותנים כרזרבות, שאינם המפעיל

לפיתוח פרויקט תמר ראו  תקציב משוערל. שיתקיימו התנאים דלעיל תהיה התגלית כלכלית להפקה

  .לעניין קיומו של שוק פוטנציאלי למשאבים כאמור ראו לעיל. לעיל ג1.11.4 ף סעי

  .המותנים כלשהו מהמשאבים שיעור להפיק מסחרית מבחינה אפשרי זה יהא כי ודאות אין - אזהרה 

ההערכות לא הותאמו לשקף ) 1: (מספר הנחות והסתייגויות ובכלל זה כי, בין היתר, NSAI ציינהבדוח 

היא לא בחנה חשיפה אפשרית הנובעת מענייני איכות ) 3(; היא לא ביצעה ביקור בשדה הנפט) 2(;סיכון

המשאבים הינם באיזורים לא מפותחים ועל כן הם מבוססים על הערכות של גודל ) 4(וכן ; הסביבה

                                                      
דל של המאגר על בסיס מו) Gross Mean Resources(הערכה של ממוצע הפוטנציאל הכלכלי  NSAIערכה , לבקשת השותפות   1

אינו ) Gross Mean Resources(ממוצע הפוטנציאל הכלכלי יש לציין כי . MMCF 8,400,000 -והוא מוערך ב, הסתברותי
ואולם השותפות ביקשה לאפשר התייחסות לדיווחים הקודמים שכללו קטגוריה זו על בסיס  PRMS -קטגוריה לפי הגדרות ה

 .ב"בעניין מצ NSAIמכתב . הערכות נובל
לק החברה המשורשר לא נכלל בדוח הרזרבות והוא חושב לפי החלק המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה חישוב ח   2

  .לפני תשלום תמלוגים, 16.941% –בנכס הנפט 
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פייני תוך אנלוגיה למאגרים עם מאפיינים גאולוגים ומא (recovery efficiencies)מאגר ויעילות ההפקה 

  .מאגר דומים

הינם מידע , בדבר המשאבים המותנים בחזקת תמר NSAI הערכות –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

שנתקבל , גיאופיסי ואחר, על מידע גיאולוגי, בין היתר, מבוססותההערכות לעיל . צופה פני עתיד

ואשר  NSAIלבד של מהקידוחים ומאת המפעילה בחזקה והינם בגדר הערכות והשערות מקצועיות ב

עשויות להיות שונות מההערכות , שיופקו בפועל, כמויות הגז הטבעי. לגביהם לא קיימת כל וודאות

או /או משינויים רגולטוריים ו/כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו, בין היתר, ל"וההשערות הנ

ברה לא ביצעה הערכה או הח. או מהביצועים בפועל של המאגר/מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו

בתחום שהינה מהמובילות  NSAIאולם לאור מעמדה של כאמור שנמסרו בדיקה עצמאית של הנתונים 

סיבה לערער על נכונות מסקנות לחברה אין , ביצוע הערכת משאבים ורזרבות של מאגרי נפט וגז טבעי

או כתוצאה ממכלול של /ו ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף"ההערכות וההשערות הנ. הדוח

לרבות כתוצאה מהמשך ניתוח , גורמים הקשורים בפרוייקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי

  .או תנאים רגולטוריים/או תנאי שוק ו/ים וכתוצאה מתנאים תפעוליים וממצאי הקידוח

-SPE(טרוליום לניהול משאבי פ למערכת התואם החברה מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן

PRMS.(  

בדרך של הפניה לדוח הרזרבות  31.12.2010ליום  NSAIידי - מצורף לדוח זה דוח רזרבות שהוכן על

' מס( 31.3.2011שפורסם ביום  2010לשנת לדוח התקופתי של שותפות דלק קידוחים ' המצורף כנספח ג

   ).2011-01-101625אסמכתא 

 תמשאבים מותנים ופרוספקטיביים בחזקת דלי .2

שבחזקת דלית מסרה מפעילת הפרויקט כי היא מעריכה כי ממוצע " 1דלית "לאחר השלמת קידוח 

 - בפרוספקט של עתודות הגז הטבעי במבנה דלית הינו כ) Gross Mean Resources(הפוטנציאל הכלכלי 

BCF 500 )כ - BCM 14.2 .(פי הדוח של - עלNSAI סבורה , המפורט להלןNSAI  כי מבנה דלית מופרד

יתכן כי בבלוקים שאינם מחוברים לבלוק העיקרי בו בוצע , וכי) Fault Blocks(בשברים למספר בלוקים 

תהיה איכות המאגרים שונה מזו שנתגלתה בבלוק העיקרי וכן ישנו סיכוי מאוד קטן כי , 1הקידוח דלית 

הגז בחזקת דלית חלק ממשאבי  NSAIסיווגה , ל"לאור הנ. לא יימצאו בבלוקים אלו הידרוקרבונים כלל

והם מותנים באישור , )Development Pending(בשלב הצדקת פיתוח בבחינה , כמשאבים מותנים

וחלק כמשאבים פרוסקטיביים , פרויקט שיכלול אישור תכנית פיתוח וציפיות סבירות למכירות גז

 כמפורט להלן

  משאבים מותנים )א(

-SPE(המערכת לניהול משאבי פטרוליום פי כללי -ואשר הוכן על, NSAIפי דוח שהתקבל מחברת - על

PRMS( , הינם כמפורט להלן 31.12.2010נכון ליום , "דלית"המשאבים המותנים בחזקת:  
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  הנפט בנכס כ"סה  המשאבים המותנים קטגוריית
)Gross(  
)MMCF(  

חלק החברה נטו 
  1בשרשור

)MMCF(  

  אומדן הכמויות הנמוך
)1C-Low Estimate(  

216,900  36,745 

 2C-Best(הטוב ביותר  האומדן
Estimate(  

270,700  45,859 

  האומדן הגבוה
)3C-High Estimate(  

334,800  56,718 

  

אשר יכלול תכנית , המשאבים המותנים לאחר שיאושר פרויקטיסווגו , ל"בהתאם לקבוע בדוח הנ

  . פיתוח וציפיות סבירות למכירות גז

  .המותנים כלשהו מהמשאבים שיעור להפיק ריתמסח מבחינה אפשרי זה יהא כי ודאות אין - אזהרה 

ההערכות לא הותאמו לשקף ) 1: (מספר הנחות והסתייגויות ובכלל זה כי, בין היתר, NSAI ציינהבדוח 

היא לא בחנה חשיפה אפשרית הנובעת מענייני איכות ) 3(; היא לא ביצעה ביקור בשדה הנפט) 2(;סיכון

ם לא מפותחים ועל כן הם מבוססים על הערכות של גודל המשאבים הינם באיזורי) 4(וכן ; הסביבה

תוך אנלוגיה למאגרים עם מאפיינים גאולוגים ומאפייני  (recovery efficiencies)מאגר ויעילות ההפקה 

  .מאגר דומים

הינם מידע , בדבר המשאבים המותנים בחזקת דלית NSAI הערכות –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

שנתקבל , גיאופיסי ואחר, על מידע גיאולוגי, בין היתר, ההערכות לעיל מבוססות. צופה פני עתיד

ואשר  NSAIמהקידוחים ומאת המפעילה בחזקה והינם בגדר הערכות והשערות מקצועיות בלבד של 

עשויות להיות שונות מההערכות , שיופקו בפועל, כמויות הגז הטבעי. לגביהם לא קיימת כל וודאות

או /או משינויים רגולטוריים ו/כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו, בין היתר, ל"וההשערות הנ

החברה לא ביצעה הערכה או . או מהביצועים בפועל של המאגר/מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו

בתחום שהינה מהמובילות  NSAIאולם לאור מעמדה של כאמור שנמסרו בדיקה עצמאית של הנתונים 

סיבה לערער על נכונות מסקנות לחברה אין , אבים ורזרבות של מאגרי נפט וגז טבעיביצוע הערכת מש

או כתוצאה ממכלול של /ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו"ההערכות וההשערות הנ. הדוח

לרבות כתוצאה מהמשך ניתוח , גורמים הקשורים בפרוייקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי

  .או תנאים רגולטוריים/או תנאי שוק ו/וכתוצאה מתנאים תפעוליים ו המותנים יםהמשאבממצאי 

-SPE(לניהול משאבי פטרוליום  למערכת התואם החברה מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן

PRMS.(  

  משאבים פרוספקטיביים )ב(

-SPE(רוליום פי כללי המערכת לניהול משאבי פט-ואשר הוכן על, NSAIפי דוח שהתקבל מחברת - על

PRMS( , המשאבים הפרוספקטיביים)Undiscovered ( דלית"המצויים בשישה בלוקים במבנה "

                                                      
חישוב חלק החברה המשורשר לא נכלל בדוח הרזרבות והוא חושב לפי החלק המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בנכס      1

  .לפני תשלום תמלוגים, 16.941% –ט הנפ
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הפרוספקטים (הינם כמפורט להלן  31.12.2010נכון ליום , "דלית"הצמודים לבלוק בו נתגלתה תגלית 

  ):Fault Blocks(מורכבים משישה תאי שבר 

  

  הנפט בנכס כ"סה  המשאבים המותנים קטגוריית
)Gross(  
)MMCF(  

חלק החברה נטו 
  1בשרשור

)MMCF(  

  אומדן הכמויות הנמוך
)Low Estimate(  

212,000  35,914 

 Best Estimate( 267,700  45,351(האומדן הטוב ביותר 

  האומדן הגבוה
)High Estimate(  

334,300  56,633 

  

אבים הפרוספקטיביים המש, בהנחה שתהיה תגלית, בדוח צוין כי בהתבסס על פיתוח שדות דומים

  .הינם בעלי סיכוי סביר להפוך מסחריים, בקטגוריית האומדן הטוב ביותר

  

-SPE( לניהול משאבי פטרוליום למערכת התואם החברה מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן

PRMS.(  

הינם , תבדבר המשאבים הפרוספטיביים בחזקת דלי NSAI הערכות –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

שנתקבל , גיאופיסי ואחר, על מידע גיאולוגי, בין היתר, ההערכות לעיל מבוססות. מידע צופה פני עתיד

ואשר  NSAIמהקידוחים ומאת המפעילה בחזקה והינם בגדר הערכות והשערות מקצועיות בלבד של 

נות מההערכות עשויות להיות שו, שיופקו בפועל, כמויות הגז הטבעי. לגביהם לא קיימת כל וודאות

או /או משינויים רגולטוריים ו/כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו, בין היתר, ל"וההשערות הנ

החברה לא ביצעה הערכה או . או מהביצועים בפועל של המאגר/מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו

בתחום מובילות שהינה מה NSAIאולם לאור מעמדה של כאמור שנמסרו בדיקה עצמאית של הנתונים 

סיבה לערער על נכונות מסקנות  לחברהאין , ביצוע הערכת משאבים ורזרבות של מאגרי נפט וגז טבעי

או כתוצאה ממכלול של /ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו"ההערכות וההשערות הנ. הדוח

וצאה מהמשך ניתוח לרבות כת, גורמים הקשורים בפרוייקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי

  . או תנאים רגולטוריים/או תנאי שוק ו/מתנאים תפעוליים ו ים וכתוצאהממצאי הקידוח

אומדן ההסתברות להצלחה של כל אחד מגורמי הסיכון הכרוכים בתהליך חיפוש נפט ואומדן 

  :ההסתברות להצלחה הכולל הינו כדלקמן

  

  )באחוזים(הסתברות להצלחה   פרמטר

Trap Integrity90  

                                                      
חישוב חלק החברה המשורשר לא נכלל בדוח הרזרבות והוא חושב לפי החלק המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בנכס      1

  .לפני תשלום תמלוגים, 16.941% –הנפט 
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Reservoir Quality  90  

Source Evaluation  100  

Timing /Migration  95  

  77 כ הסתברות להצלחה"סה

  

  להלן הפרמטרים הבסיסיים ששימשו לחישוב התרחישים השונים

 Low( 3% - ונמוכים יותר ב) High Esimate( 3% - הינם גבוהים יותר ב Porosity - ההערכות בנוגע ל

Estimate( ,המהווים את ה, 1אים בדלית מאשר הממצ- Best Estimate .ההערכות בנוגע ל- Average 

Water Saturation המהווים את , 1מאשר ממצאי דלית  3% -ונמוכים יותר ב 3.5% -היו גבוהים יותר ב

כך , 1זהות לאלו שנלקחו בהתאם לממצאי דלית  Recovery Factor -ההנחות לגבי ה. Best Estimate -ה

 C1 -מקבילים לנתוני ה Low Estimate - נתוני ה, C3 - מקבילים לנתוני ה High Estimate - שנתוני ה

  .   C2 -מקבילים לנתוני ה Best Estimate -ונתוני ה

 אין, יתגלה אם. יתגלה, אכן שצוינו הפוטנציאליים מהמשאבים כלשהו חלק כי ודאות אין - אזהרה 

 הפרוספקטיבי המידע .מהמשאבים כלשהו חלק להפיק מסחרית מבחינה אפשרי זה יהא כי ודאות

קידוח  לאחר רק להעריך יהיה ניתן אותם מותנים ומשאבים אודות רזרבות הערכה בגדר אינו

  .בכלל אם, האקספלורציה

בדרך של הפניה לדוח הרזרבות  31.12.2010ליום  NSAIידי - מצורף לדוח זה דוח רזרבות שהוכן על

' מס( 31.3.2011שפורסם ביום  2010לשנת של שותפות דלק קידוחים לדוח התקופתי ' המצורף כנספח ד

  ).2011-01-101625אסמכתא 

   

 פרויקט רציו ים 1.11.5

 כללי )א(

  פרטים כלליים אודות נכס הנפט

  רחל/349  :שם נכס הנפט
  עמית/350
  חנה/351
  דוד/352
  ערן/353

מ "ק 140-130 -נכסים ימיים המצויים כ  :מיקום
  מערבית לחופי חיפה

שטח הכולל של כל הרשיונות יחדיו הינו ה  :שטח
  ר"קמ 1,800 -כ

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות 
  :המותרות לפי סוג זה 

  רשיון
חיפוש  –פי חוק הנפט -פעולות מותרות על

  והפקה

  15.12.2008  :תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט

  14.12.2011  :תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט
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ל הארכה תאריכים שבהם הוחלט ע
  :של תקופת נכס הנפט

-  

  14.12.2011  :תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט

ציון האם קיימת אפשרות נוספת 
אם ; להארכת תקופת נכס הנפט

יש לציין את  –אפשרות כאמור קיימת 
  :תקופת ההארכה האפשרית

בכפוף לחוק הנפט ניתן להאריך עד לשבע 
שנים מיום ההענקה עם אפשרות להאריך 

  של תגלית במקרה 

  נובל  ):Operator(ציון שם המפעיל 

ציון שמות השותפים הישירים בנכס 
, הנפט וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן

שמות בעלי , למיטב ידיעת החברה
  :השליטה בשותפים האמורים 

  1)39.66%(נובל ) 1(
שותפות  –) 1992(רציו חיפושי נפט ) 2(

למיטב ). 15%") (רציו: "להלן(מוגבלת 
רציו , השותף הכללי ברציו, השותפות ידיעת

חברה בבעלות הינו , מ"חיפושי נפט בע
חירם ; )40%(מ "ן בע.י.ל.משותפת של ד

מ "איתן איזנברג בע) 40%(מ "לנדאו בע
ן .י.ל.ד). 10%(ל "ועזבון צבי צפרירי ז) 10%(

בבעלות יאיר , מ הנה חברה פרטית"בע
חירם לנדאו . 2/3וליגד רוטלוי  1/3רוטלוי 

בשליטת ישעיהו , מ הנה חברה פרטית"בע
מ הנה חברה "איתן איזנברג בע. לנדאו

בין בעלי . פרטית בשליטת איתן איזנברג
מ קיים "המניות של רציו חיפושי נפט בע

  .2הסכם בעלי מניות
   3)22.67%(שותפות דלק קידוחים ) 3(
  4)22.67%(אבנר ) 4(

  

  

  

                                                      
 .)א(1.11.3בסעיף  לשמות בעלי השליטה ראו לעיל   1
  .  27% -זקותיהם של כלל בעלי העניין ברציו היתה קטנה מהח 14.2.2011נכון ליום    2
 .)ד(1.11.1בסעיף  לשמות בעלי השליטה ראו לעיל   3
 .)ד(1.11.1בסעיף  לשמות בעלי השליטה ראו לעיל   4
ת נרכשו אשר זכויות השותפו, "רציו ים/"198 היתר מוקדםחלף  15.12.2008הרישיונות האמורים הוענקו לשותפות ברישיונות ביום    5

  .2007מרציו בשנת 
  .31.12.2010נכון ליום    6

  פרטים כלליים אודות חלקו של התאגיד בנכס הנפט

 –עבור החזקה בנכס נפט שנרכש 
  :ציון תאריך הרכישה

- 5  

תיאור מהות ואופן ההחזקה של 
  :התאגיד בנכס הנפט

באמצעות אחזקותיה ביחידות ההשתתפות 
  של שותפות דלק קידוחים ושותפות אבנר 

ציון החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

  :התאגיד בנכס הנפט

24.579%  

של מחזיקי הזכויות  סך חלקם
ההוניות של התאגיד בהשקעה 

המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש 
השנים שקדמו ליום האחרון של 

בין אם הוכרה כהוצאה (שנת הדיווח 
  ):או כנכס בדוחות הכספיים

 6אלפי דולר 27,454

  



  

 232- א

 

   עמידה בתנאי תכנית העבודה ברישיונות רציו ים נכון למועד הדוח )ב(

 העבודה תוכנית תיאור  תקופה
  לתקופה שנקבעה

רכיבי תוכנית העבודה שקוימו  תיאור
  בתקופה

רכיבי תכנית  תיאור
העבודה שטרם 
  קוימו בתקופה

  

 2,700 -בהיקף של כ D2סקר סייסמי   1-  2008
אשר כלל בתוכו , מ קוים סייסמיים"ק

גם את שטחי ההיתרים המוקדמים 
אלון ורות ועלותו הכוללת הסתכמה 

   מיליון דולר 6 -בכ

  
-   

מיפוי פרוספקטים   2009
פוטנציאליים על בסיס 
, הסקר הסייסמי החדש

אנליזה פאציאלית 
פיזיקה של , סייסמית

המסלע והערכת פוטנציאל 
  15.9.2009עד ליום 

בדיקה כלכלית של 
 12תוך  –הפרוספקטים 

חודשים מהענקת רשיונות 
דהיינו עד ליום , רציו ים

15.12.2009.  

יאליים על סמך מופו פרוספקטים פוטנצ
 2008שבוצע בשנת  D2הסקר הסייסמי 

ביחד עם שטחי (והוגדר שטח בו בוצעו 
  .D3סקרים סייסמים ) רשיונות אלון

  .בדיקה כלכלית של הפרוספקטים
נחתם הסכם לשכירת  2009במהלך שנת 

אסדת קידוח לביצוע קידוחים בשטחי 
  הרשיונות ובשטחים נוספים

  

קוימו רכיבי תכנית 
  העבודה 

עד -2010
  למועד הדוח

 3סקר סייסמי נוסףD-
D2 , תוך  –אם יידרש
חודשים מהענקת  24

, רשיונות רציו ים
דהיינו עד ליום 

15.12.20102. 
  

 חתימת הסכם לביצוע
קידוח ימי עם קבלן 

חודשים  24קידוח עד 
מהענקת רשיונות רציו 

דהיינו עד ליום , ים
15.12.2010 .  

  
  

עיבוד ופיענוח החומר הסייסמי 
שבוצעו  הסייסמיםמהסקרים 
  כאמור לעיל

 החלו  2010במהלך חודש אוקטובר
" 1לויתן "קידוח העבודות ב
  . רשיון רחל שבשטח

הקידוח  2010בסוף חודש דצמבר 
מטר  5,170 -הגיע לעומק של כ

לתחתית המטרה ) כולל עומק מים(
ולאחר , )NG-10שכבות (העיקרית 

בדיקות שונות לרבות לרבות 
והוצאת ) לוגים(ליות בדיקות חשמ

משכבות המטרה ) Coring(גלעין 
כתגלית גז " 1לויתן "הוכרז קידוח 

  .טבעי
העבודות בקידוח , נכון למועד הדוח

: ממשיכות אל המטרות המשניות
 )אוליגוקן תחתון(פרוספקט לויתן 

קריטיקון (ופרוספקט לויתן 
 7,200 -לעומק כולל של כ, )תחתון
וח במהלך העבודות בקיד .מטר

מסרה נובל לשותפים כי " 1לויתן "
פעולות הקדיחה מתארכות 

בכחודשיים מעבר למתוכנן וזאת 
בעיקר כתוצאה מעיכובים טכניים 

, בריאות(וכן מיישום נוהלי עבודה 
אותם , מחמירים) סביבה ובטיחות

קוימו רכיבי תכנית 

  העבודה 

                                                      
 .ולפיכך אין בתקופה זו תכנית עבודה מחייבת, הסקר בוצע עוד לפני קבלת הרשיון   1
  . 2009בשנת , כאמור לעיל בוצע   2
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 העבודה תוכנית תיאור  תקופה
  לתקופה שנקבעה

רכיבי תוכנית העבודה שקוימו  תיאור
  בתקופה

רכיבי תכנית  תיאור
העבודה שטרם 
  קוימו בתקופה

  

מיישמים השותפים על העבודות 
 .בקידוח

 החלו העבודות  20.3.2011ביום
" 2יתן לו" -בקידוח ההערכה 

מ "ק 14 -ברישיון עמית הממוקם כ
בעומק כולל של , "1מקידוח לויתן 

  . 1מטר 5,400 -כ

  

  2תוכנית עבודה עתידית מחייבת בהתאם לתנאי נכס הנפט )ג(

 העבודה תוכנית תיאור  תקופה
העדכנית שנקבעה 

  לתקופה

אומדן תקציב הנדרש לביצוע תכנית 
בחלוקה ) (ראלפי דול(העבודה 

  )לרכיבים עיקריים

אומדן חלקה 
האפקטיבי של 

השותפות בתקציב 
  הכולל  

 )דולר אלפי(
בחלוקה לרכיבים (

  )עיקריים

תחילת ביצוע קידוח   2011
 36למטרה טרציארית עד 

חודשים מהענקת רשיונות 
דהיינו עד ליום , רציו ים

14.12.2011  

50,000-70,500  12,289-17,205  

נכון למועד , לכאמור לעי  2012
הדוח תוקפם של רישיונות 

רציו ים הינו עד ליום 
נכון , לפיכך. 14.12.2011

למועד הדוח אין תנאים 
  .לתקופה זו ברישיון

-  -  

נכון למועד , כאמור לעיל  2013
הדוח תוקפם של 

הרישיונות רציו ים  הינו 
. 14.12.2011עד ליום 
נכון למועד הדוח , לפיכך

אין תנאים לתקופה זו 
  .ברישיון

-  -  

  

  תכנית עבודה בפועל ומתוכננת ברישיונות רציו ים )ד(

ועד  1.1.2008מיום  ברישיונות רציו יםלהלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל 

  :וכן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות בפרויקט האמור, למועד הדוח

                                                      
יובהר ". 1ויתן ל"מתבצע באמצעות אסדת קידוח נוספת שהגיע לאיזור והוא מבוצע במקביל לעבודות בקידוח " 2קידוח לויתן "   1

בלבד ועל כן לא צפוי להיות מושפע מתוצאות  NG-10מתוכנן כקידוח הערכה לתגלית לויתן שבשכבות , "2לויתן "כי קידוח 
מתכוונים , וניתוח הממצאים" 2לויתן "לאחר השלמת העבודות בקידוח . למטרות המשניות העמוקות" 1לויתן "קידוח 

  .בקשה לחזקההשותפים בתגלית לויתן לפעול להגשת 
  בהתאם לאישור הממונה    2
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 רשיון רציו ים

וצעו בפועל תיאור תמציתי של פעולות שב  תקופה
תיאור תמציתי של תוכנית / לתקופה 

 העבודה המתוכננת

/ עלות כוללת בפועל 
תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 1 )אלפי דולר(הנפט 

האפקטיבי של  החלק
תקציב / עלות ב התאגיד

 )אלפי דולר(

מ "ק 2,700 -בהיקף של כ D2סקר סייסמי  2008
 אשר כלל בתוכו גם את, קוים סייסמיים

שטחי ההיתרים המוקדמים אלון ורות 
מיליון דולר  6 -ועלותו הכוללת הסתכמה בכ

3,785 930 

מופו פרוספקטים פוטנציאליים על סמך  2009
 2008שבוצע בשנת  D2הסקר הסייסמי 

ביחד עם שטחי (והוגדר שטח בו בוצעו 
 . D3סקרים סייסמים ) רשיונות אלון

15,444 3,796 

2010 חומר הסייסמי מהסקרים עיבוד ופיענוח ה
  . כאמור לעיל שבוצעוהסייסמים 

החלו  2010חודש אוקטובר  במהלך
שבשטח " 1לויתן "העבודות בקידוח 

הקידוח  22.12.2010ביום . רשיון רחל
כולל (מטר  5,170 -הגיע לעומק של כ

לתחתית המטרה העיקרית ) עומק מים
ולאחר בדיקות שונות ) NG-10שכבות (

) לוגים(קות חשמליות לרבות לרבות בדי
משכבות ) Coring(והוצעת גלעין 

כתגלית " 1לויתן "המטרה  הוכרז קידוח 
 .. גז טבעי

92,469  22,728 

2011  קידוח למטרה העיקרית ברישיון רחל בוצע
לויתן "כחלק מהעבודות בקידוח  2010 -ב
1."  

העבודות בקידוח , נכון למועד הדוח
פקט פרוס: ממשיכות אל המטרות המשניות

ופרוספקט לויתן ) תחתון אוליגוקן(לויתן 
 7,200 -לעומק כולל של כ, )קריטיקון תחתון(

" 1לויתן "במהלך העבודות בקידוח . מטר
מסרה נובל לשותפים כי פעולות הקדיחה 

מתארכות בכחודשיים מעבר למתוכנן וזאת 
בעיקר כתוצאה מעיכובים טכניים וכן 

 סביבה, בריאות(מיישום נוהלי עבודה 
אותם מיישמים , מחמירים) ובטיחות

  .השותפים על העבודות בקידוח
 ברישיון " 2לויתן " -ביצוע קידוח הערכה

מ מקידוח לויתן "ק 14 -עמית הממוקם כ
.מטר 5,400 -בעומק כולל של כ, "1

172,532 42,407 

נכון למועד הדוח תוקפם של , לעילכאמור  2012
ד ליום הרישיונות ברישיונות רציו ים הינו ע

נכון למועד הדוח אין , לפיכך. 14.12.2011
 .תנאים לתקופה זו ברישיון

    

                                                      
  .הינם סכומים שהוצאו בפועל 2008-2010הסכומים לשנים    1
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נכון למועד הדוח תוקפם של , כאמור לעילואילך 2013
הרישיונות ברישיונות רציו ים הינו עד ליום 

נכון למועד הדוח אין , לפיכך. 14.12.2011
 .תנאים לתקופה זו ברישיון

  

 

שהושקעו ) אלפי דולר 17,835חלק התאגיד (אלפי דולר  72,561 -סך של כנאמד מתוכו *
 . 28.2.2011ועד  1.1.2011מיום 

 

 

 גילוי לעניין שיעור ההשתתפות האפקטיבי בהוצאות ובהכנסות ברישיונות רציו ים  )ה(

  רישיונות רציו ים

לפני  אחוז שיעור ההשתתפות
החזר 
 השקעה

לאחר  אחוז
החזר 
  השקעה

שיעור 
-מגולם ל

פני ל 100%
החזר 
 ההשקעה

שיעור 
-מגולם ל
100% 
לאחר 
החזר 
 ההשקעה

 הסברים

החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי 
בנכס התאגיד הזכויות ההוניות של 

 הנפט

24.579%  24.579%  100%  100%   

החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי 
בהכנסות התאגיד הזכויות ההוניות של 

 מנכס הנפט

ו תחשיב רא  89.15% 86.92% 21.91%  21.36%
 )ו(בסעיף 
  .להלן

החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי 
בהוצאות התאגיד הזכויות ההוניות של 

הכרוכות בפעילות חיפוש פיתוח או 
 הפקה בנכס הנפט

24.82%-
25.56% 

24.82%-
25.56%  

101%-
104% 

101%-
104% 

ראו תחשיב 
 )ז(בסעיף 
 .להלן

 

יות ההוניות של התאגיד בהכנסות ברישיונות ביאור לחישוב החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכו )ו(

 רציו ים

  אחוז  פריט
 עד החזר השקעה

לאחר החזר 
  השקעה

 מחושבים כיצד תמציתי הסבר
 התשלומים או התמלוגים

)  ואחרים הוצאות ניכוי לרבות(
  )ההסכם לתיאור הפניה וכן(

 נכס של תיאורטיות שנתיות הכנסות
  (%) התגלית לאחר הנפט

100%  100%    

  *:הנפט נכס ברמת) תגלית לאחר מההכנסות הנגזרים( התשלום או התמלוגים וטפיר
  

 בפי" המחיר פי על מחושב  11.21%  11.21%  ]המדינה[
 12.5%- מתוך כלומר" הבאר

 ההולכה הוצאות מופחתים
 נקודת ועד מהפלטפורמה

  אשדוד בחוף הגז של המסירה

    11.21%  11.21%  כ"סה

  88.79%88.79% פטהנ נכס ברמת מנוטרלות הכנסות

    24.579%  24.579% הזכויות למחזיקי המיוחס החלק
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 המדווח התאגיד של ההוניות
 המנוטרלות הנפט נכס בהכנסות

  )בשרשור(

 הזכויות מחזיקי של חלקם, כ"סה
, המדווח התאגיד של ההוניות
 ברמת, האפקטיבי ההכנסות בשיעור

 אחרים תשלומים ולפני[ הנפט נכס
  ]ווחהמד התאגיד ברמת

21.82%  21.82%    

 ההוניות הזכויות מחזיקי של חלקם
 עקב בהכנסות המדווח התאגיד של

  מהנכס נוספים תמלוגים קבלת

0.513%  2.225%    

  
 המדווח התאגיד ברמת הנפט נכס עם בקשר) תגלית לאחר מההכנסות הנגזרים( תשלומים או תמלוגים פירוט

  ):הנפט בנכס המדווח התאגיד של ההוניות הזכויות ימחזיק של בהתאם לחלקם יחושבו להלן האחוזים(
  

  :המדווח התאגיד ברמת

 מחזיקי של חלקם
 של ההוניות הזכויות
 בתשלום המדווח התאגיד

 הגוזר אחר שירות נותן[-ל
 ברמת התשלום את

  ]המדווח התאגיד

-  -    

 ההוניות הזכויות מחזיקי של חלקם
-ל בתשלום המדווח התאגיד של

 הגוזר אחר שירות תןנו/ כללי שותף[
 התאגיד ברמת התשלום את

  ]המדווח

 על תמלוג -  המאוחדת בשותפות  0.9731%2.1378%
עד להחזר  3% של בשיעור

 החזר לאחר 13% ההשקעה ושל
 התמלוג לבעלי משולם השקעהה

 לפי" הבאר בפי" הוצאות בניכוי
 לתמלוג המחושב השיעור
  .למדינה

 על תמלוג - הכלולה בשותפות
 לבעלי משולם 6% של בשיעור
 בפי" הוצאות בניכוי התמלוג
 המחושב השיעור לפי" הבאר

  למדינה לתמלוג

  ====================   

 למחזיקי המיוחס האפקטיבי החלק
 התאגיד של ההוניות הזכויות
  הנפט מנכס בהכנסות המדווח

21.36%21.91%  

  

ויות ההוניות של התאגיד בהוצאות ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות האפקטיבית של מחזיקי הזכ )ז(

  הפיתוח וההפקה בפרויקט לויתן, החיפוש

 פריט
 

 אחוז
  

 הסבר תמציתי כיצד מחושבים
 לרבות ניכוי(התמלוגים או התשלומים 

  )הפניה לתיאור ההסכם( )הוצאות ואחרים

תיאורטיות של נכס נפט  הוצאות
 לאחר התגלית

100%
  

    
 

 :ברמת נכס הנפט) וצאותהנגזרים מהה(פירוט התשלומים 
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 המפעיל

  
  
  
  

4%-1%
  

. השיעור בטבלה מתייחס להוצאות חיפוש
סכומים אלה הינם בגין הוצאות עקיפות והם 
. בנוסף להחזר הוצאות המשולמים למפעיל

שיעור התשלום למפעיל יורד עם עליית 
טרם נקבע שיעור התשלום . הוצאות החיפוש

  .  בגין הוצאות פיתוח
 

שיעור ההוצאות האפקטיבי כ "סה
 ברמת נכס הנפט

104%-101%
 

 

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות 
בהוצאות נכס הנפט התאגיד של 

 )בשרשור(

24.579%
 

 

כ חלקם של מחזיקי הזכויות "סה
בשיעור , התאגידההוניות של 

ברמת נכס , ההכנסות האפקטיבי
ולפני תשלומים אחרים ברמת (הנפט 

 )השותפות

25.56%-24.82%
 

 

  כ"סה

  :ברמת השותפות
 :בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות) הנגזרים מההוצאות(פירוט תשלומים 

 -הכללי ל  פ הסכם השותפות זכאי השותף"ע    השותף הכללי בתאגיד המדווח
 מסך הוצאות החיפושים של השותפות 7.5%

אלפי דולר בחודש 40 -ולא פחות מ הכלולה
מכיוון  .ה שבהםבחישוב רבעוני והגבו

ברשיון לכן  שבתקופה זו קיימים חיפושים
דמי המפעיל הינם בשיעור כפי שנקבע 

 בהסכם השותפות

החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי 
התאגיד הזכויות ההוניות של 

, בהוצאות הכרוכות בפעילות חיפוש
פיתוח או הפקה בנכס הנפט

25.56%-24.82%
 

 

 

  פיתוח והפקה בנכס הנפט, ך פעילות חיפוש במהלך פעילות חיפושתגמולים ותשלומים ששולמו במהל )ח(

 פרויקט לויתן

 של חלקם כ"סה פריט
 הזכויות מחזיקי

 של ההוניות
 השותפות

 בתקופה בהשקעה
 1הנפט בנכס זו

 של חלקם ,מתוכו
 הזכויות מחזיקי

 של ההוניות
 השותפות
לשותף  בתשלומים
  הכללי

 מחזיקי של חלקם ,מתוכו
 של יותההונ הזכויות
 בתשלומים השותפות

 למפעיל

שהושקעתקציב
 2008ת בשנ בפועל

 התשלומים לרבות(
 )האמורים

9300  33  

                                                      
  .שבגינן משולמים תשלומים למפעיל) 'חיפושים הפקה וכו(לרבות עלויות    1
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שהושקעתקציב
 2009ת בשנ בפועל

 התשלומים לרבות(
 )האמורים

3,7960  87  

שהושקעתקציב
 2010ת בשנ בפועל

 התשלומים לרבות(
 )האמורים

22,728804  169  

  

  בתגלית לויתןמשאבים מותנים בפרויקט  )ט(

-SPE(פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום -ואשר הוכן על, NSAIפי דוח שהתקבל מחברת - על

PRMS( ,בשלב הצדקת פיתוח מסווגים  31.12.2010נכון ליום , המשאבים המותנים בתגלית לויתן

  :MMCF(1 -ב(והינם כמפורט להלן  ,)Development Pending(בבחינה 

  

  הנפט בנכס כ"סה  ם המותניםהמשאבי קטגוריית
)Gross(  
)MMCF(  

חלק החברה נטו 
  2 בשרשור

)MMCF(  

  אומדן הכמויות הנמוך
)1C-Low Estimate(  

11,356,200  2,791,240 

 2C-Best(האומדן הטוב ביותר 
Estimate(  

15,899,300  3,907,889 

  האומדן הגבוה
)3C-High Estimate(  

21,079,000  5,181,007 

  

המשאבים מותנים באישורה של תכנית פיתוח לשדה לויתן הכוללת גם צפי , ל"בדוח הנ בהתאם לקבוע

, ובהתבסס על הנתונים מהתגלית, NSAIעוד נקבע בדוח כי להערכת . סביר למכירת הגז הטבעי מהשדה

לאחר שיתקיימו התנאים דלעיל תהיה , ההנחות בנוגע למחירים ועלויות באיזור, תשתית קיימת

  . ת להפקההתגלית כלכלי

הינם מידע , בדבר המשאבים המותנים בשדה לויתן NSAI הערכות –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

שנתקבל , גיאופיסי ואחר, על מידע גיאולוגי, בין היתר, ההערכות לעיל מבוססות. צופה פני עתיד

ואשר  NSAIמהקידוחים ומאת המפעילה בשדה והינם בגדר הערכות והשערות מקצועיות בלבד של 

עשויות להיות שונות מההערכות , שיופקו בפועל, כמויות הגז הטבעי. לגביהם לא קיימת כל וודאות

או /או משינויים רגולטוריים ו/כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו, בין היתר, ל"וההשערות הנ

יצעה הערכה או החברה לא ב. או מהביצועים בפועל של המאגר/מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו

                                                      
 - מודל ה של המאגר על בסיס) Gross Mean Resources(הערכה של ממוצע הפוטנציאל הכלכלי  NSAIערכה , לבקשת השותפות   1

PRMS ,והוא מוערך ב- MMCF 16,086,700 . הערכה זו תואמת את ההערכה של המפעילה שניתנה בדוח המיידי של השותפות

ואולם  PRMS - אינו קטגוריה לפי הגדרות ה) Gross Mean Resources(ממוצע הפוטנציאל הכלכלי יש לציין כי .29.12.10מיום 
  . חים הקודמים שכללו קטגוריה זו על בסיס הערכות נובלהשותפות ביקשה לאפשר התייחסות לדיוו

חישוב חלק החברה המשורשר לא נכלל בדוח הרזרבות והוא חושב לפי החלק המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה    2
  .לפני תשלום תמלוגים, 24.579% –בנכס הנפט 
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בתחום שהינה מהמובילות  NSAIאולם לאור מעמדה של כאמור שנמסרו בדיקה עצמאית של הנתונים 

סיבה לערער על נכונות מסקנות  לחברהאין , ביצוע הערכת משאבים ורזרבות של מאגרי נפט וגז טבעי

וצאה ממכלול של או כת/ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו"ההערכות וההשערות הנ. הדוח

לרבות כתוצאה מהמשך ניתוח , גורמים הקשורים בפרוייקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי

  . או תנאים רגולטוריים/או תנאי שוק ו/ים וכתוצאה מתנאים תפעוליים וממצאי הקידוח

-SPE( לניהול משאבי פטרוליום למערכת התואם החברה מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן

PRMS.(  

בדרך של הפניה לדוח הרזרבות  31.12.2010ליום  NSAIידי - מצורף לדוח זה דוח רזרבות שהוכן על

' מס( 31.3.2011שפורסם ביום  2010לשנת לדוח התקופתי של שותפות דלק קידוחים ' המצורף כנספח ה

   ).2011-01-101625אסמכתא 

  

  ופרויקט תמר סגרת פרויקט ים תטיספעולות חיפושים של השותפויות המוגבלות שלא במ 1.11.6

, בנוסף לפעילות ההפקה המתבצעת במסגרת פרויקט ים תטיס ולפעילות הפיתוח בפרוייקט תמר

  . השותפויות עוסקות בחיפושי מאגרי נפט וגז נוספים במסגרת רשיונות אשר ניתנו להן מכוח חוק הנפט

  :מוגבלות בשטחים נוספיםלהלן תאור תמציתי של פעילות חיפושי הנפט של השותפויות ה

  "רות"רשיונות  )א(

  כללי )1(

  פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 Aרות /358  :שם נכס הנפט
  Bרות /359
   Cרות /360
  D 1רות /361

מ "ק 45-95 -נכסים ימיים המצויים כ  :מיקום
  מערבית לחופי חיפה

 -השטח הכולל של כל הרשיונות הינו כ  :שטח
  ר"קמ 1,600

אור הפעולות המותרות סוג נכס הנפט ותי
  :לפי סוג זה 

  רשיון
חיפוש  –פי חוק הנפט -פעולות מותרות על

  והפקה

  1.3.2009  :תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט

  29.2.2012  :תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של 
  :תקופת נכס הנפט

-  

  29.2.2012  :תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת 
אם אפשרות כאמור ; תקופת נכס הנפט

בכפוף לחוק הנפט ניתן להאריך עד לשבע 
שנים מיום ההענקה עם אפשרות להאריך 

                                                      
השותפות ואבנר למקד את פעילות האקספלורציה שלהן במסגרת הסדר עם הממונה ולאור רצונן של  2010בחודש דצמבר    1

  .Fרות /363 - ו Eרות /362ברישיונות מסויימים הגישה השותפות הודעה לממונה בדבר ויתור על זכויותיה ברשיונות 
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יש לציין את תקופת ההארכה  –קיימת 
  :האפשרית

  במקרה של תגלית 

  נובל  ):Operator(ציון שם המפעיל 

נכס הנפט ציון שמות השותפים הישירים ב
למיטב , וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן

שמות בעלי השליטה , ידיעת השותפות
  :בשותפים האמורים 

)47.059%(נובל ) 1(
1

  

)27.835%(שותפות דלק קידוחים ) 2(
2

  

)25.106%(שותפות אבנר ) 3(
3

  
לעניין השותפים הנוספים ברישיון , כמו כן

ראו , בהתאם להעברה המותנית Dרות 

  .להלן יב1.11.29 סעיף 

  

  

  פרטים כלליים אודות חלק התאגיד בנכס הנפט

ציון  –עבור החזקה בנכס נפט שנרכש 
  :תאריך הרכישה

-4  

תיאור מהות ואופן ההחזקה של התאגיד 
  :בנכס הנפט

באמצעות אחזקותיה ביחידות ההשתתפות 
. ות אבנרשל שותפות דלק קידוחים ושותפ

חתמו השותפויות ונובל עם  23.2.2011ביום 
צדדים שלישיים על הסכמים מותנים 

רות /"361למכירת חלק מזכויותיהן ברשיון 

D " להלן יב1.11.29 כמפורט בסעיף .
ההסכמים האמורים כפופים לאישורים 

למת לאחר הש. שונים כמפורט בהסכמים
יעמוד , פי ההסכמים-העברת הזכויות על

שיעור זכויות ההשתתפות של כל אחת 
על " Dרות /"361מהשותפות ברישיון 

12.5% .  

ציון החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי 
  :הזכויות ההוניות של התאגיד בנכס הנפט

28.783%  

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
הנפט התאגיד בהשקעה המצטברת בנכס 

במהלך חמש השנים שקדמו ליום האחרון 
בין אם הוכרה כהוצאה או (של שנת הדיווח 

  ):כנכס בדוחות הכספיים

 5אלפי דולר 2,926
  

  

 עמידה בתנאי תכנית העבודה ברשיונות רות נכון למועד הדוח )2(

  :להלן תכנית העבודה בכל אחד מרשיונות רות

 העבודה תוכנית תיאור  תקופה
  לתקופה שנקבעה

רכיבי תוכנית  אורתי
  העבודה שקוימו בתקופה

רכיבי תכנית  תיאור
העבודה שטרם קוימו 

  בתקופה

                                                      
 .)א(1.11.3בסעיף  לשמות בעלי השליטה ראו לעיל   1
 .)ד(1.11.1בסעיף  לשמות בעלי השליטה ראו לעיל   2
 .)ד(1.11.1בסעיף  השליטה ראו לעיללשמות בעלי    3
 ".רות/"197חלף היתר מוקדם  1.3.2009רשיונות רות ניתנו ביום    4
  .31.12.2010נכון ליום    5
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 העבודה תוכנית תיאור  תקופה
  לתקופה שנקבעה

רכיבי תוכנית  אורתי
  העבודה שקוימו בתקופה

רכיבי תכנית  תיאור
העבודה שטרם קוימו 

  בתקופה

2008  -  
  

בהיקף של  D2סקר סייסמי 
מ קוים "ק 2,700 -כ

אשר כלל בתוכו , סייסמיים
גם את שטחי ההיתרים 

המוקדמים אלון ורציו ים 
ועלותו הכוללת הסתכמה 

  1מיליון דולר  6 -בכ

  
-  

ספקטים מיפוי פרו  2009
פוטנציאליים על בסיס 
, הסקר הסייסמי החדש

אנליזה פאציאלית 
פיזיקה של , סייסמית

המסלע והערכת פוטנציאל 
  1.12.2009עד ליום 

בוצע מיפוי של תוצאות 
שבוצע  D2הסקר הסייסמי 
  בשטחי הרשיון 

קוימו רכיבי תכנית 
  העבודה 

נכון למועד -2010
  הדוח

בדיקה כלכלית של 
ליום הפרוספקטים עד 

1.3.2010.  

בוצעה הבדיקה הכלכלית 
  .כנדרש

בחלק  D3בוצע סקר סייסמי 
הסקר . מרשיונות רות ואלון

 2,350 -כיסה שטח של כ
אלון  Bר ברשיונות אלון "קמ
C  אלוןD  אלוןF  רותA  רות
B רות  - וC  וכן באיזורי

. הקידוח של תמר ודלית
הסקר מצוי בשלבי עיבוד 

ופענוח תוצאות העיבוד 
נוח צפויות להתקבל והפע

במהלך הרבעון הרביעי של 
  .2011שנת 

קוימו רכיבי תכנית 
  העבודה

  

  

 תוכנית עבודה עתידית מחייבת בהתאם לתנאי נכס הנפט )3(

 העבודה תוכנית תיאור  תקופה
  העדכנית שנקבעה לתקופה

אומדן תקציב הנדרש 
לביצוע תכנית העבודה 

) ב"אלפי דולר ארה(
בחלוקה לרכיבים (

  )עיקריים

אומדן חלקה האפקטיבי של 
  התאגיד בתקציב הכולל  

בחלוקה ( )ב"דולר ארה אלפי(
  )לרכיבים עיקריים

, D3-D2סקר סייסמי נוסף   2011
  .1.3.20112אם יידרש עד ליום 

1.3.20112.  
חתימת הסכם לביצוע קידוח 
ימי עם קבלן קידוח עד ליום 

1.3.20113.  

  2,404 -כ  8,3684

                                                      
  .ולפיכך אין בתקופה זו תכנית עבודה מחייבת, הסקר בוצע עוד לפני קבלת הרשיון   1
  . 2010בוצע במהלך שנת , כאמור לעיל   2
  .2010בוצע במהלך שנת    3
  .וזהו הסכום שהוצע בגינה, 2010תכנית העבודה לשנה זו בוצעה בשנת    4
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תחילת ביצוע קידוח למטרה   2012
ארית עד ליום טרצי

29.2.2012.  

עלות קידוח . טרם נקבע
  .מיליון דולר 70 -ל 50בין 

14,392-20,148  

נכון למועד , כאמור לעיל  2013
הדוח תוקפם של רישיונות 

. 29.2.2012רות הינו עד ליום 
נכון למועד הדוח אין , לפיכך

  .תנאים לתקופה זו ברישיון

  טרם נקבע  טרם נקבע

  

 ומתוכננת ברשיונות רות תוכנית עבודה בפועל )4(

ועד למועד  1.1.2008להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל ברשיונות רות מיום 

  :וכן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות ברשיונות האמורים, הדוח

 

 רשיונות רות

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל   תקופה
ית תיאור תמציתי של תוכנ/ לתקופה 

 העבודה המתוכננת

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 )אלפי דולר(הנפט 

האפקטיבי של  החלק
תקציב / עלות בהתאגיד 

 )אלפי דולר(

מ "ק 2,700 -בהיקף של כ D2סקר סייסמי  2008
אשר כלל בתוכו גם את , קוים סייסמיים

שטחי ההיתרים המוקדמים אלון ורציו ים 
מיליון  6 -ועלותו הכוללת הסתכמה בכ

 דולר

1,563 450 

בוצע מיפוי של תוצאות הסקר הסייסמי   2009
D2  שבוצע בשטחי הרשיון 

234  
  

67 

בחלק מרשיונות  D3בוצע סקר סייסמי  2010
 2,350 - הסקר כיסה שטח של כ. רות ואלון

 Dאלון  Cאלון  Bר ברשיונות אלון "קמ
וכן באיזורי  Cרות  -ו Bרות  Aרות  Fאלון 

הסקר מצוי בשלבי . תמר ודלית הקידוח של
 עיבוד ופענוח

8,368  2,409 

, D3עיבוד ופענוח תוצאות הסקר הסייסמי  2011
תוצאות העיבוד . 2010שבוצע בשנת 

והפענוח צפויות להתקבל במהלך הרבעון 
 .2011הרביעי של שנת 

1,000  288  

תחילת ביצוע קידוח למטרה טרציארית עד  2012
 .29.2.2012ליום 

עלות . בעטרם נק
 70 -ל 50קידוח בין 
 .מיליון דולר

14,392-20,148 

2013 
 ואילך

נכון למועד הדוח תוקפם של , כאמור לעיל
 . 29.2.2012רישיונות רות הינו עד ליום 

- - 

  

 גילוי לעניין שיעור ההשתתפות האפקטיבי בהוצאות ובהכנסות ברשיונות רות )5(

  רשיונות רות

 הסבריםשיעור שיעור לאחר  אחוזלפני  אחוז שיעור ההשתתפות
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החזר  זר השקעההח
  השקעה

-מגולם ל
לפני  %100

החזר 
 ההשקעה

-מגולם ל
לאחר  %100

החזר 
  ההשקעה

החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 בנכס הנפט התאגיד

28.783% 28.783%  100%  100%  

החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 בהכנסות מנכס הנפטד התאגי

ראו תחשיב   89.42% 87.09% 25.74%  25.07%
 )6(עיף סב

  .להלן

החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

בהוצאות הכרוכות התאגיד 
בפעילות חיפוש פיתוח או הפקה 

 בנכס הנפט

29.07%-
29.93% 

29.07%-
29.93% 

101%-
104%  

101%-
104% 

ראו תחשיב 
 )7(עיף סב

 .להלן

  

בהינתן , ביאור לחישוב החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהכנסות )6(

  תרחיש של מציאת גז או נפט ברשיונות רות 

  רישיונות רות

אחוז עד החזר   פריט
  השקעה

  

לאחר החזר 
  השקעה

 מחושבים כיצד תמציתי הסבר
 התשלומים או התמלוגים

  )ואחרים הוצאות ניכוי לרבות(
  )ההסכם לתיאור הפניה וכן(

 של תיאורטיות שנתיות הכנסות
  (%) התגלית לאחר הנפט נכס

100%  100%    

  *:הנפט נכס ברמת) תגלית לאחר מההכנסות הנגזרים( התשלום או התמלוגים פירוט
  

 בפי" המחיר פי על מחושב  11.21%  11.21%  המדינה
 12.5% -מתוך כלומר" הבאר

 ההולכה הוצאות מופחתים
 נקודת ועד הפלטפורמהמ

  אשדוד בחוף הגז של המסירה

    11.21%  11.21%  כ"סה

 נכס ברמת מנוטרלות הכנסות
  הנפט

88.79%88.79%  

 הזכויות למחזיקי המיוחס החלק
 המדווח התאגיד של ההוניות
 המנוטרלות הנפט נכס בהכנסות

  )בשרשור(

28.783%  28.783%    

 הזכויות מחזיקי של חלקם, כ"סה
, המדווח התאגיד של ההוניות
, האפקטיבי ההכנסות בשיעור
 תשלומים ולפני[ הנפט נכס ברמת
  ]המדווח התאגיד ברמת אחרים

25.56%  25.56%    

 הזכויות מחזיקי של חלקם
 המדווח התאגיד של ההוניות
 תמלוגים קבלת עקב בהכנסות
  מהנכס נוספים

0.630%  2.732%    
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  רישיונות רות

אחוז עד החזר   פריט
  השקעה

  

לאחר החזר 
  השקעה

 מחושבים כיצד תמציתי הסבר
 התשלומים או התמלוגים

  )ואחרים הוצאות ניכוי לרבות(
  )ההסכם לתיאור הפניה וכן(

  
  :המדווח התאגיד ברמת הנפט נכס עם בקשר) תגלית לאחר נסותמההכ הנגזרים( תשלומים או תמלוגים פירוט

  :המדווח התאגיד ברמת

  
 המדווח התאגיד ברמת הנפט נכס עם בקשר) תגלית לאחר מההכנסות הנגזרים( תשלומים או תמלוגים פירוט

  ):הנפט בנכס המדווח התאגיד של ההוניות הזכויות מחזיקי של בהתאם לחלקם יחושבו להלן האחוזים(
  

  :המדווח התאגיד ברמת

 כויותזה מחזיקי של חלקם
 המדווח התאגיד של ההוניות
 הגוזר אחר שירות נותן[-ל בתשלום

 התאגיד ברמת התשלום את
  ]המדווח

-  -    

 הזכויות מחזיקי של חלקם
 המדווח התאגיד של ההוניות
 נותן/ כללי שותף[-ל בתשלום
 התשלום את הגוזר אחר שירות
  ]המדווח התאגיד ברמת

 תמלוג -  המאוחדת בשותפות  2.5498%  1.1198%
עד להחזר  3% של בשיעור על

 לאחר 13% ההשקעה ושל
 לבעלי משולם השקעהה החזר

 בפי" הוצאות בניכוי התמלוג
 המחושב השיעור לפי" הבאר

  .למדינה לתמלוג
 על תמלוג -  הכלולה בשותפות
 לבעלי משולם 6% של בשיעור
 בפי" הוצאות בניכוי התמלוג
 המחושב השיעור לפי" רהבא

  למדינה לתמלוג

  ====================   

 המיוחס האפקטיבי החלק
 של ההוניות הזכויות למחזיקי
 מנכס בהכנסות המדווח התאגיד
  הנפט

25.07%25.74%  

 

ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות האפקטיבית של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהוצאות  )7(

  הפקה ברשיונות רות  הפיתוח וה, החיפוש

  פריט
 

אחוז
  

 הסבר תמציתי כיצד מחושבים
 לרבות ניכוי(התמלוגים או התשלומים 

הפניה לתיאור ( )הוצאות ואחרים
  )ההסכם

תיאורטיות של נכס  הוצאות
 נפט לאחר התגלית

100%  

 

    

 

  :ברמת נכס הנפט) הנגזרים מההוצאות(פירוט התשלומים 
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  פריט
 

אחוז
  

 הסבר תמציתי כיצד מחושבים
 לרבות ניכוי(התמלוגים או התשלומים 

הפניה לתיאור ( )הוצאות ואחרים
  )ההסכם

 המפעיל
  
  
  
  

4%-1% 
 

. עור בטבלה מתייחס להוצאות חיפושהשי
סכומים אלה הינם בגין הוצאות עקיפות 

והם בנוסף להחזר הוצאות המשולמים 
שיעור התשלום למפעיל יורד עם . למפעיל

טרם נקבע שיעור . עליית הוצאות החיפוש
 .  התשלום בגין הוצאות פיתוח

כ שיעור ההוצאות "סה
 האפקטיבי ברמת נכס הנפט

104%-101% 
 

 

לקם של מחזיקי הזכויות ח
התאגיד ההוניות של 

בהוצאות נכס הנפט 
 )בשרשור(

28.783% 
 

 

כ חלקם של מחזיקי "סה
הזכויות ההוניות של 

בשיעור ההכנסות , התאגיד
ברמת נכס הנפט , האפקטיבי

ולפני תשלומים אחרים (
 )ברמת השותפות

29.93%-29.07% 
 

 

 :חברהברמת ה
האחוזים להלן (בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות ) אותהנגזרים מההוצ(פירוט תשלומים 

 ):יחושבו בהתאם לחלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בנכס הנפט
השותף הכללי 
  בתאגיד המדווח

הכללי  פ הסכם השותפות זכאי השותף"ע  
מסך הוצאות החיפושים של  7.5% -ל 

אלפי 40 -ולא פחות מ הכלולה השותפות
בחישוב רבעוני והגבוה  דולר בחודש

מכיוון שבתקופה זו קיימים  .שבהם
ברשיון לכן דמי המפעיל הינם  חיפושים

 בשיעור כפי שנקבע בהסכם השותפות
החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות 

של השותפות בהוצאות 
, הכרוכות בפעילות חיפוש

 פיתוח או הפקה בנכס הנפט

29.93%-29.07% 
 

 

 פיתוח והפקה בנכס הנפט , ותשלומים ששולמו במהלך פעילות חיפוש תגמולים )8(

  

  

  

  



  

 246- א

 

  רישיונות רות

פריט
 

 

 שלחלקםכ"סה
 הזכויות מחזיקי
 של ההוניות
 השותפות
 בתקופה בהשקעה

 1הנפט בנכס זו

 של חלקם, מתוכו
 הזכויות מחזיקי
 של ההוניות
 השותפות
לשותף  בתשלומים

  הכללי

 של חלקם, מתוכו
 יותהזכו מחזיקי
 השותפות של ההוניות

 למפעיל בתשלומים

 תקציב
 בפועל שהושקע

 2008ת בשנ
 לרבות(

 התשלומים
 )האמורים

450 0  17  

 תקציב
 בפועל שהושקע

 2009ת בשנ
 לרבות(

 התשלומים
 )האמורים

67 0  2  

 תקציב
 בפועל שהושקע

 2010ת בשנ
 לרבות(

 התשלומים
 )האמורים

2,409  0  54 

 

 "אלון"רשיונות  )ב(

  כללי )1(

  ים כלליים אודות נכס הנפטפרט

 Aאלון /364  :שם נכס הנפט
 Bאלון /365
  Cאלון /366
  Dאלון /367
  Eאלון /368
 Fאלון /369

קילומטר צפונית  50-140 - נכס ימי כ  :מיקום
  מערבית לחופי העיר נהריה

  ר"קמ 2,400 -כ  :שטח

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות 
  :לפי סוג זה 

  רשיון
חיפוש  –פי חוק הנפט -רות עלפעולות מות

  והפקה

                                                      
  .שבגינן משולמים תשלומים למפעיל) 'חיפושים הפקה וכו(לרבות עלויות    1
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  1.3.2009  :תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט

  29.2.2012  :תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של 
  :תקופת נכס הנפט

-  

  29.2.2012  :תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת 
אם אפשרות כאמור ; תקופת נכס הנפט

יש לציין את תקופת ההארכה  –קיימת 
  :האפשרית

בכפוף לחוק הנפט ניתן להאריך עד לשבע 
שנים מיום ההענקה עם אפשרות להאריך 

  במקרה של תגלית 

  נובל  ):Operator(ציון שם המפעיל 

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט 
למיטב , וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן

שמות בעלי השליטה , שותפותידיעת ה
  :בשותפים האמורים 

  1)47.059%(נובל ) 1(
  2)26.4705%(שותפות דלק קידוחים ) 2(
  3)26.4705%(אבנר ) 3(

לעניין השותפים הנוספים ברישיון , כמו כן
ראו , בהתאם להעברה המותנית Eאלון 

  .להלן יב1.11.29 סעיף 

  

  בנכס הנפטהחברה פרטים כלליים אודות חלקה של 

ציון  –עבור החזקה בנכס נפט שנרכש 
  :תאריך הרכישה

-4  

החברה תיאור מהות ואופן ההחזקה של 
  :בנכס הנפט

באמצעות אחזקותיה ביחידות ההשתתפות 
  .של שותפות דלק קידוחים ושותפות אבנר

חתמו השותפויות ונובל עם  23.2.2011ביום 
ם שלישיים על הסכמים מותנים צדדי

למכירת חלק מזכויותיהן ברשיון 

 יב1.11.29 כמפורט בסעיף  "Eאלון /"368
ההסכמים האמורים כפופים . להלן

לאחר . לאישורים שונים כמפורט בהסכמים
, פי ההסכמים-השלמת העברת הזכויות על

ההשתתפות של  יעמוד שיעור זכויות
 .12.5%על  "Eאלון /"368השותפות ברשיון 

ציון החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי 
  :בנכס הנפט החברההזכויות ההוניות של 

28.699%  

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט  החברה

במהלך חמש השנים שקדמו ליום האחרון 
וכרה כהוצאה או בין אם ה(של שנת הדיווח 

  ):כנכס בדוחות הכספיים

 5אלפי דולר 4,634
  

  

  

  

                                                      
 .)א(1.11.3בסעיף  לשמות בעלי השליטה ראו לעיל   1
 .)ד(1.11.1בסעיף  לשמות בעלי השליטה ראו לעיל   2
 .)ד(1.11.1בסעיף  לשמות בעלי השליטה ראו לעיל   3
 ".אלון/"198חלף היתר מוקדם  1.3.2009רשיונות אלון ניתנו ביום    4
  .31.12.2010נכון ליום    5
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 עמידה בתנאי תכנית העבודה ברשיונות אלון נכון למועד הדוח )2(

  :להלן תכנית העבודה בכל אחד מרשיונות אלון

 העבודה תוכנית תיאור  תקופה
  לתקופה שנקבעה

רכיבי תוכנית העבודה  תיאור
  שקוימו בתקופה

ודה רכיבי תכנית העב תיאור
  שטרם קוימו בתקופה

  

2008  -  
  

בהיקף של  D2סקר סייסמי 
מ קוים "ק 2,700 -כ

אשר כלל בתוכו , סייסמיים
גם את שטחי ההיתרים 

המוקדמים רות ורציו ים 
 -ועלותו הכוללת הסתכמה בכ

  1מיליון דולר  6

  

מיפוי פרוספקטים   2009
פוטנציאליים על בסיס 
הסקר הסייסמי החדש 

 אנליזה, )D2סקר (
, פאציאלית סייסמית

פיזיקה של המסלע והערכת 
פוטנציאל עד ליום 

1.12.2009  

מופו פרוספקטים 
פוטנציאליים על סמך הסקר 

שבוצע בשנת  D2הסייסמי 
2008   

 קוימו רכיבי תכנית העבודה 

נכון -2010
  למועד הדוח

בדיקה כלכלית של 
הפרוספקטים עד ליום 

1.3.2010.  
, D3-D2סקר סייסמי נוסף 

ידרש עד ליום אם י
1.3.2011.  

חתימת הסכם לביצוע 
קידוח ימי עם קבלן קידוח 

  .1.3.2011עד ליום 
  

בדיקה כלכלית בוצעה 
בוצע סקר סייסמי . כנדרש

D3  בחלק מרשיונות רות
הסקר כיסה שטח של . ואלון

ר ברשיונות "קמ 2,350 -כ
אלון  Dאלון  Cאלון  Bאלון 

F  רותA  רותB רות  -וC  וכן
קידוח של תמר באיזורי ה

הסקר מצוי בשלבי . ודלית
תוצאות . עיבוד ופענוח

העיבוד והפענוח צפויות 
להתקבל במהלך הרבעון 

  .2011הרביעי של שנת 
מפעילת הרשיונות חתמה 

הסכם עם קבלן קידוח לפיו 
ניתן יהיה לבצע קידוח באיזה 

  כפי שיוחלט, מהרשיונות

 קוימו רכיבי תכנית העבודה 

 

 ידית מחייבת בהתאם לתנאי נכס הנפטתוכנית עבודה עת )3(

 העבודה תוכנית תיאור  תקופה
העדכנית שנקבעה 

  לתקופה

אומדן תקציב הנדרש 
לביצוע תכנית העבודה 

) ב"אלפי דולר ארה(
בחלוקה לרכיבים (

  )עיקריים

אומדן חלקה האפקטיבי 
של השותפות בתקציב 

  הכולל  
 )ב"דולר ארה אלפי(

בחלוקה לרכיבים (
  )עיקריים

2011  -  -  -  

                                                      
 .ולפיכך אין בתקופה זו תכנית עבודה מחייבת, הסקר בוצע עוד לפני קבלת הרשיון   1
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תחילת ביצוע קידוח   2012
למטרה טרציארית עד 

  .29.2.2012ליום 

  טרם נקבע  טרם נקבע

נכון , כאמור לעיל  2013
למועד הדוח תוקפם 

של רישיונות רות הינו 
. 29.2.2012עד ליום 
נכון למועד , לפיכך

הדוח אין תנאים 
  . לתקופה זו ברישיון

  טרם נקבע  טרם נקבע

 

  מתוכננת ברשיונות אלון תכנית עבודה בפועל ו )4(

ועד למועד  1.1.2008להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל ברשיונות אלון מיום 

 :וכן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות ברשיונות האמורים, הדוח

 רשיונות אלון

/ תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה   תקופה
 נית העבודה המתוכננתתיאור תמציתי של תוכ

עלות כוללת בפועל 
תקציב כולל / 

משוער לפעולה 
ברמת נכס הנפט 

 )אלפי דולר(

האפקטיבי  החלק
עלות ב התאגידשל 
אלפי (תקציב / 

 )דולר

מ קוים "ק 2,700 -בהיקף של כ D2סקר סייסמי   2008
אשר כלל בתוכו גם את שטחי ההיתרים , סייסמיים

 -ו הכוללת הסתכמה בכהמוקדמים רות ורציו ים ועלות
 מיליון דולר  6

1,705 489 

מופו פרוספקטים פוטנציאליים על סמך הסקר  2009
ביחד עם שטחי (ובוצעו  2008שבוצע בשנת  D2הסייסמי 

 D3סקרים סייסמים ) רשיונות רציו ים

4,080 1,171 

. בחלק מרשיונות רות ואלון D3בוצע סקר סייסמי  2010
 Bר ברשיונות אלון "קמ 2,350 -הסקר כיסה שטח של כ

וכן  Cרות  -ו Bרות  Aרות  Fאלון  Dאלון  Cאלון 
הסקר מצוי בשלבי . באיזורי הקידוח של תמר ודלית

 עיבוד ופענוח

10,109 2,901 

שבוצע , D3עיבוד ופענוח תוצאות הסקר הסייסמי  2011
תוצאות העיבוד והפענוח צפויות להתקבל . 2010בשנת 

 .2011י של שנת במהלך הרבעון הרביע

1,000 287 

תחילת ביצוע קידוח למטרה טרציארית עד ליום  2012
 .בכל רשיון, 29.2.2012

עלות . טרם נקבע
 70 -ל 50קידוח בין 
 .מיליון דולר

14,350-20,089 

2013 
 ואילך

נכון למועד הדוח תוקפם של רישיונות רות , כאמור לעיל
 . 29.2.2012הינו עד ליום 

 - - 
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 לעניין שיעור ההשתתפות האפקטיבי בהוצאות ובהכנסות ברשיונות אלון גילוי )5(

  אלון רשיונות 

לפני  אחוז שיעור ההשתתפות
החזר השקעה

לאחר  אחוז
החזר 
  השקעה

שיעור 
-מגולם ל

לפני  100%
החזר 
 ההשקעה

שיעור מגולם 
 100%-ל

לאחר החזר 
  ההשקעה

 הסברים

החלק האפקטיבי המיוחס 
יות של למחזיקי הזכויות ההונ
  100% 100%  28.699%  28.699% השותפות בנכס הנפט

 

החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

  89.15% 86.92% 25.58%  24.95% מנכס הנפט בהכנסותהשותפות 

ראו תחשיב 
. להלן )6(עיף סב

החלק האפקטיבי המיוחס 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

הכרוכות  בהוצאותהשותפות 
פעילות חיפוש פיתוח או הפקה ב

 בנכס הנפט
28.99%-
29.85%  

28.99%-
29.85% 

101%-
104% 101%-104% 

יב ראו תחש
.להלן )7(עיף סב

  

בהינתן , ביאור לחישוב החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהכנסות )6(

 תרחיש של מציאת גז או נפט ברשיונות אלון 

  רישיונות אלון 

  אחוז  יטפר
 עד החזר השקעה

לאחר החזר 
  השקעה

 מחושבים כיצד תמציתי הסבר
 התשלומים או התמלוגים

) ואחרים הוצאות ניכוי לרבות(
  )ההסכם לתיאור הפניה וכן(

 נכס של תיאורטיות שנתיות הכנסות
  (%) התגלית לאחר הנפט

100%  100%    

  *:הנפט נכס ברמת) תגלית לאחר מההכנסות הנגזרים( התשלום או התמלוגים פירוט

 בפי" המחיר פי על מחושב  11.21%  11.21%  ]המדינה[
 12.5%- מתוך כלומר" הבאר

 ההולכה הוצאות מופחתים
 נקודת ועד מהפלטפורמה

  אשדוד בחוף הגז של המסירה

    11.21%  11.21%  כ"סה

  88.79%  88.79% הנפט נכס ברמת מנוטרלות הכנסות

 הזכויות למחזיקי המיוחס החלק
 המדווח התאגיד של יותההונ

 המנוטרלות הנפט נכס בהכנסות
  )בשרשור(

28.699%  28.699%    

 הזכויות מחזיקי של חלקם, כ"סה
, המדווח התאגיד של ההוניות
 ברמת, האפקטיבי ההכנסות בשיעור

 אחרים תשלומים ולפני[ הנפט נכס
  ]המדווח התאגיד ברמת

25.48%  25.48%    
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 ההוניות הזכויות מחזיקי של חלקם
 עקב בהכנסות המדווח התאגיד של

  מהנכס נוספים תמלוגים קבלת

0.5996%  2.5981%    

  
  :המדווח התאגיד ברמת הנפט נכס עם בקשר) תגלית לאחר מההכנסות הנגזרים( תשלומים או תמלוגים פירוט

  :המדווח התאגיד ברמת

 ההוניות הזכויות מחזיקי של חלקם
-ל בתשלום המדווח התאגיד של

 את הגוזר אחר תשירו נותן[
  ]המדווח התאגיד ברמת התשלום

-  -    

 ההוניות הזכויות מחזיקי של חלקם
-ל בתשלום המדווח התאגיד של

 הגוזר אחר שירות נותן/ כללי שותף[
 התאגיד ברמת התשלום את

  ]המדווח

 על תמלוג -  המאוחדת בשותפות  2.4962%  1.1363%
עד להחזר  3% של בשיעור

 רהחז לאחר 13%ההשקעה ושל 
 התמלוג לבעלי משולם השקעהה

 לפי" הבאר בפי" הוצאות בניכוי
 לתמלוג המחושב השיעור
  .למדינה

 על תמלוג - הכלולה בשותפות
 לבעלי משולם 6% של בשיעור
 בפי" הוצאות בניכוי התמלוג
 המחושב השיעור לפי" הבאר

  למדינה לתמלוג

  ====================   

 למחזיקי המיוחס האפקטיבי החלק
 התאגיד של ההוניות הזכויות
  הנפט מנכס בהכנסות המדווח

24.95%25.58%  

ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות האפקטיבית של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהוצאות  )7(

  הפיתוח וההפקה ברשיונות אלון , החיפוש

פריט
 

אחוז

  

 הסבר תמציתי כיצד מחושבים
לרבות (התמלוגים או התשלומים 

 ניכוי
הפניה לתיאור ( )הוצאות ואחרים

  )ההסכם

תיאורטיות של נכס נפט  הוצאות
 לאחר התגלית

100%  

 

    

 

 :ברמת נכס הנפט) הנגזרים מההוצאות(פירוט התשלומים 
  

  המפעיל
  
  
  
  

4%-1% 
 

השיעור בטבלה מתייחס להוצאות 
סכומים אלה הינם בגין . חיפוש

הוצאות עקיפות והם בנוסף להחזר 
שיעור . ת המשולמים למפעילהוצאו

התשלום למפעיל יורד עם עליית 
טרם נקבע שיעור . הוצאות החיפוש

  .  התשלום בגין הוצאות פיתוח

 

כ שיעור ההוצאות האפקטיבי "סה
 ברמת נכס הנפט

104%-101% 
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חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות 
של השותפות בהוצאות נכס הנפט 

 )בשרשור(

28.699% 
 

 

של מחזיקי הזכויות  כ חלקם"סה
בשיעור , ההוניות של השותפות

ברמת נכס , ההכנסות האפקטיבי
ולפני תשלומים אחרים ברמת (הנפט 

 )השותפות

29.85% 
 

 

  :ברמת השותפות
 :בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות) הנגזרים מההוצאות(פירוט תשלומים 

 ףפ הסכם השותפות זכאי השות"ע    השותף הכללי בתאגיד המדווח
מסך הוצאות  7.5% -הכללי ל 

ולא  הכלולה החיפושים של השותפות
אלפי דולר בחודש  40 -פחות מ

מכיוון  .בחישוב רבעוני והגבוה שבהם
 שבתקופה זו קיימים חיפושים

ברשיון לכן דמי המפעיל הינם 
 בשיעור כפי שנקבע בהסכם השותפות

החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי 
תפות הזכויות ההוניות של השו

, בהוצאות הכרוכות בפעילות חיפוש
פיתוח או הפקה בנכס הנפט

29.85%-28.99% 
 

 

  

  פיתוח והפקה בנכס הנפט , תגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות חיפוש )8(

רשיונות אלון

 של חלקםכ"סהפריט
 הזכויות מחזיקי
 של ההוניות
 השותפות
 בתקופה בהשקעה

 1הנפט בנכס זו

 של חלקם ,מתוכו
 הזכויות זיקימח

 של ההוניות
 השותפות

בתשלומים לשותף 
  הכללי

 חלקם ,מתוכו
 מחזיקי של

 הזכויות
 של ההוניות
 השותפות
 בתשלומים

 למפעיל

שהושקעתקציב
 2008בשנת  בפועל

 לרבות(
 התשלומים
 )האמורים

489 0  17  

שהושקעתקציב
 2009בשנת  בפועל

 לרבות(
 התשלומים
 )האמורים

1,171  0  34  

הושקעשתקציב
 2010בשנת  בפועל

 לרבות(
התשלומים

2,901 0  65  

                                                      
  .שבגינן משולמים תשלומים למפעיל) 'חיפושים הפקה וכו(עלויות  לרבות   1
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)האמורים

  

 נכסי נפט זניחים לפעילות החברה )ג(

  :הנפט הבאים זניחים לפעילות החברה נכסי, נכון למועד הדוח

   "אביה/"337 ןשיויר )1(

  כללי

  פרטים כלליים אודות נכס הנפט

  אביה/337  :שם נכס הנפט
 

אביב מ מחופי תל "ק 60 -שטח ימי כ  :מיקום
  ואשדוד

  ר"קמ 400 -כ  :שטח

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות 
  :לפי סוג זה 

  רשיון
חיפוש  –פי חוק הנפט -פעולות מותרות על

  והפקה

  10.6.2007  :תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט

  9.6.2010  :תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של 
  :פטתקופת נכס הנ

31.5.2010;  
13.2.2011  

  31.12.2011  :תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט
  

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת 
אם אפשרות כאמור ; תקופת נכס הנפט

יש לציין את תקופת ההארכה  –קיימת 
  :האפשרית

בכפוף לחוק הנפט ניתן להאריך עד לשבע 
שנים מיום ההענקה עם אפשרות להאריך 

  תגלית במקרה של 

  1מ"אבנר נפט וגז בע  ):Operator(ציון שם המפעיל 

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט 
למיטב , וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן

שמות בעלי השליטה , ידיעת השותפות
  :בשותפים האמורים 

  2)50%(שותפות דלק קידוחים ) 1(
  . 3)50%(שותפות אבנר ) 2(
  

ספים ברישיון לעניין השותפים הנו, כמו כן
ראו סעיף , בהתאם להעברה המותנית

  .להלן יב1.11.29 

  

  בנכס הנפטהחברה פרטים כלליים אודות חלקה של 

ציון  –עבור החזקה בנכס נפט שנרכש 
  :תאריך הרכישה

  

החברה תיאור מהות ואופן ההחזקה של 
  :בנכס הנפט

קותיה ביחידות ההשתתפות באמצעות אחז
  .של שותפות דלק קידוחים ושותפות אבנר

                                                      
למפעילת  ATP East Med Number 1 B.Vתמונה , )להלן יב1.11.29 ראו סעיף (להעברת הזכויות המותנית ברישיון  בהתאם   1

   . הרישיון
 .)ד(1.11.1בסעיף  לשמות בעלי השליטה ראו לעיל   2
 .)ד(1.11.1בסעיף  לשמות בעלי השליטה ראו לעיל   3
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חתמו השותפויות ונובל עם  23.2.2011ביום 
צדדים שלישיים על הסכמים מותנים 

למכירת חלק מזכויותיהן ברשיון 

 יב1.11.29 כמפורט בסעיף  "Eאלון /"368
מורים כפופים ההסכמים הא. להלן

לאחר . לאישורים שונים כמפורט בהסכמים
, פי ההסכמים-השלמת העברת הזכויות על

יעמוד שיעור זכויות ההשתתפות של 
  .12.5%על השותפות ברישיון 

ציון החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי 
  :בנכס הנפט הזכויות ההוניות של התאגיד

54.21%  

ל סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות ש
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט החברה 

במהלך חמש השנים שקדמו ליום האחרון 
בין אם הוכרה כהוצאה או (של שנת הדיווח 

  ):כנכס בדוחות הכספיים

  1אלפי דולר 1,422

  

  

 תוכנית עבודה עתידית מחייבת בהתאם לתנאי הרשיון

העדכנית  העבודה תוכנית תיאור  תקופה

  שנקבעה לתקופה

  

נדרש לביצוע אומדן תקציב ה

אלפי דולר (תכנית העבודה 

בחלוקה לרכיבים ) (ב"ארה

  )עיקריים

  

אומדן חלקה האפקטיבי 

בתקציב  החברהשל 

  הכולל  

 )ב"דולר ארה אלפי(

בחלוקה לרכיבים (

  )עיקריים

חדש  D3עיבוד של סקר סיסמי  2011
שבוצע בשטח הרישיון במימד 

  30.04.2011-הזמן עד ל
החדש  D3פענוח של הסקר 

 D2וקווים סיסמים נוספים 
לצורך שיפור הפרוספקט הקיים 
ואיתור פרוספקטים נוספים 

ח מסכם למשרד "והגשת  דו
  .30.6.2011-עד ל, הממונה

על נתוני  AVOביצוע אנליזת 
החדש לצורך  D3הסקר הסיסמי 

איתור אנומליות אמפליטודה 
בפרוספקטים שבשטח הרישיון 

-ח מסכם עד ל"והגשת דו
31.07.2011.  

חתימת הסכם עם קבלן קידוחים 
עד  -לביצוע קידוח בשטח הרישיון

  .1.08.2011-ל
עיבוד נתונים במימד העומק 

)PSDM ( בקוויD2  קיימים של
הנמצאים בשטח  TGSחברת 

400  
  

  

                                                      
  .31.12.2010ן ליום נכו   1
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הרישיון לצורך איתור מטרות 
  .31.08.2011-עמוקות עד ל

השלמת פענוח הנתונים 
, הסיסמיים במימד זמן ועומק

של כל הנתונים ביצוע אינטגרציה 
הגיאולוגים והגיאופיסים 
הרלוונטיים הכנת פרוספקט אחד 
או יותר לקדיחה בשטח הרישיון 
-והגשתם למשרד הממונה עד ל

30.11.2011. 
תחילת ביצוע קידוח ראשון 
-בשטח הרישיון עד ל

יש להעביר עותק .31.12.2011
 D3ו  D2מנתוני העיבוד הסיסמי 

הן במימד העומק והן במימד 
חות והנתונים "וכן הדו, הזמן

הנלווים לארכיון הלאומי במכון 
 .הגיאופיסי לאחר השלמת העיבוד

  

נכון למועד הדוח , כאמור לעיל 2012
תוקפו של רישיון אביה הינו עד 

  . 31.12.2011ליום 
  

___  
  

___  
  

נכון למועד הדוח , כאמור לעיל 2013
תוקפו של רישיון אביה הינו עד 

  . 31.12.2011ליום 

___  
  

___  
  

  

   "קרן/"338 ןשיויר )2(

 כללי

  פרטים כלליים אודות נכס הנפט

  קרן/338  :שם נכס הנפט
 

  מ מחופי תל אביב ואשדוד"ק 60 -שטח ימי כ  :מיקום

  ר"קמ 400 -כ  :שטח

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות 
  :המותרות לפי סוג זה 

  רשיון
חיפוש  –פי חוק הנפט -פעולות מותרות על

  והפקה

תאריך הענקה מקורי של נכס 
  :הנפט

10.6.2007  

תאריך פקיעה מקורי של נכס 
  :הנפט

9.6.2010  

תאריכים שבהם הוחלט על 
  :הארכה של תקופת נכס הנפט

17.3.2011  

  31.3.2012  :תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט
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ציון האם קיימת אפשרות נוספת 
אם ; להארכת תקופת נכס הנפט

יש  –אפשרות כאמור קיימת 
לציין את תקופת ההארכה 

  :האפשרית

בכפוף לחוק הנפט ניתן להאריך עד לשבע 
שנים מיום ההענקה עם אפשרות להאריך 

  במקרה של תגלית 

  1מ"אבנר נפט וגז בע  ):Operator(ציון שם המפעיל 

ציון שמות השותפים הישירים 
בנכס הנפט וחלקם הישיר בנכס 

למיטב ידיעת , הנפט וכן
בעלי השליטה  שמות, השותפות

  :בשותפים האמורים 

  2)50%(אבנר 
לעניין השותפים הנוספים ברישיון , כמו כן

ראו סעיף , בהתאם להעברה המותנית

  .להלן יב1.11.29 

  

  בנכס הנפטהחברה פרטים כלליים אודות חלקה של 

ציון  –עבור החזקה בנכס נפט שנרכש 
  :ריך הרכישהתא

-  

החברה תיאור מהות ואופן ההחזקה של 
  :בנכס הנפט

באמצעות אחזקותיה ביחידות ההשתתפות 
  .של שותפות דלק קידוחים ושותפות אבנר

חתמו השותפויות ונובל עם  23.2.2011ביום 
צדדים שלישיים על הסכמים מותנים 

למכירת חלק מזכויותיהן ברשיון 

 יב1.11.29 כמפורט בסעיף  "Eאלון /"368
ההסכמים האמורים כפופים . להלן

לאחר . לאישורים שונים כמפורט בהסכמים
, פי ההסכמים-השלמת העברת הזכויות על

יעמוד שיעור זכויות ההשתתפות של 
  .12.5%על השותפות ברישיון 

ציון החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי 
  :בנכס הנפטהחברה וניות של הזכויות הה

54.21%  

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט החברה 

במהלך חמש השנים שקדמו ליום האחרון 
בין אם הוכרה כהוצאה או (של שנת הדיווח 

  ):כנכס בדוחות הכספיים

3853 
  

  

 תוכנית עבודה עתידית מחייבת בהתאם לתנאי הרישיון

 העבודה תוכנית תיאור תקופה
  העדכנית שנקבעה לתקופה

  

אומדן תקציב הנדרש לביצוע 
) ח"אלפי ש(תכנית העבודה 

  )בחלוקה לרכיבים עיקריים(
  

אומדן חלקה האפקטיבי של 
  בתקציב הכולל   החברה

בחלוקה לרכיבים ( )ח"ש אלפי(
  )עיקריים

חתימת הסכם עם קבלן לביצוע   2011
  30.9.2011קידוח עד ליום 

  טרם נקבע  רם נקבעט

                                                      
למפעילת  ATP East Med Number 1 B.Vתמונה , )להלן יב1.11.29 ראו סעיף (בהתאם להעברת הזכויות המותנית ברישיון    1

   . הרישיון
 .)ד(1.11.1בסעיף  לשמות בעלי השליטה ראו לעיל   2
  .31.12.2010נכון ליום    3
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התחלת ביצוע קידוח לפי   2012
הפרוספקט המתוקן עד ליום 

31.3.2012  

  טרם נקבע  טרם נקבע

נכון למועד הדוח , כאמור לעיל  2013
תוקפו של רישיון קרן הינו עד 

  . 31.3.2012ליום 

___  ___  

 

  "מובלעת צוק תמרור" –" זרח/"321רשיון  )3(

 כללי

 

  פרטים כלליים אודות נכס הנפט

זכות השתתפות במובלעת צוק תמרור   :שם נכס הנפט
 זרח/321המצויה בשטח רשיון 

  נכס יבשתי באיזור ים המלח  :מיקום

, ר"קמ 16.5 -המובלעת הינה בשטח של כ  :שטח
זרח המשתרע על /321המצוי בשטח רשיון 

  ר"קמ 400 - שטח של כ

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי 
  :סוג זה 

  רשיון
חיפוש  –פי חוק הנפט -פעולות מותרות על

  והפקה

  1.1.2004  :תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט

  ;31.12.2006  :תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת 
  :נכס הנפט

15.12.2009  
  

  1 31.12.2010  :תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט

ספת להארכת ציון האם קיימת אפשרות נו
אם אפשרות כאמור קיימת ; תקופת נכס הנפט

  :יש לציין את תקופת ההארכה האפשרית –

  

  מ"אבנר נפט וגז בע  ):Operator(ציון שם המפעיל 

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט 
למיטב ידיעת , וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן

שמות בעלי השליטה בשותפים , השותפות
  :האמורים 

  -לעת צוק תמרורבמוב
שותפות מוגבלת  –זרח חיפושי נפט וגז ) 1(

, למיטב ידיעת השותפות). 50%") (זרח("
זרח חיפושי נפט וגז , השותף הכללי בזרח

כל הון הינו חברה פרטית אשר , מ"בע
ומלוא זכויות  ההמניות המונפק והנפרע של

מוחזקים על ידי גינקו חיפושי  הההצבעה ב
אברהם : ענין בה הםאשר בעלי ה, מ"נפט בע

יאיר קרני בעצמו , )27.37%(קרמין ) רמי(
יאיר , )24.92%(ובאמצעות חברה בבעלותו 

                                                      
לאחר שהממונה דחה את בקשת השותפים ברשיון לקבלת חזקה לאחר שקבע כי התגלית , 31.12.2010תוקפו הרשיון פקע ביום    1

. סרב הממונה להאריך את תוקפן של הרשיון, לחילופין. שבשטח מובלעת צוק תמרור שברשיון זרח איננה תגלית מסחרית
". חזקה"בשטח  לקבל זכאים הם לכך ובהתאם הנפט חוק פי על" תגליות"ל הרישיון בשטח הגיעו הם ,ברישיוןלעמדת השותפים 

 על לערער זה ובכלל הנפט לחוק בהתאם חזקה לקבל מנת על בפניה העומדות האפשרויות את בוחנת השותפות, לעיל האור לאור
  .הממונה החלטת
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  , )13.12%(קרני בנאמנות עבור ניסן חכשורי 
)Nazarian & Friends, LLC, (7.45% ,

משה שושן , )6.82%(לואיז וניסן חכשורי 
דב סלוק , )1.33%(אליהו שושן , )1.33%(
אלון נתן , )1.33%(ר סלוק גד עז, )1.33%(
  .1)1.33%(ין 'ויוסף אנגלצ) 1.33%(
  2)25%(שותפות דלק קידוחים ) 1(
  3)25%(שותפות אבנר ) 2(
  

  -3בקידוח צוק תמרור 
  )22.386%(שותפות דלק קידוחים ) 1(
  ;)22.386%(שותפות אבנר ) 2(
 מ"בע לישראל נפט מחפשי חברת לפידות) 3(
בעל , תפותלמיטב ידיעת השו; )10.456%(

מר יעקב לוקסנבורג השליטה בלפידות הינו 
  .באמצעות החברות שבשליטתו

  )44.772%(זרח ) 4(
  

  

  בנכס הנפטהחברה פרטים כלליים אודות חלקה של 

ציון  –עבור החזקה בנכס נפט שנרכש 
  :תאריך הרכישה

-  

החברה תיאור מהות ואופן ההחזקה של 
  :בנכס הנפט

ההשתתפות  באמצעות אחזקותיה ביחידות
  של שותפות דלק קידוחים ושותפות אבנר 

לחברה ציון החלק האפקטיבי המיוחס 
  :בנכס הנפט

27.105%  

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט החברה 

במהלך חמש השנים שקדמו ליום האחרון 
בין אם הוכרה כהוצאה או (של שנת הדיווח 

  ):יםכנכס בדוחות הכספי

 4אלפי דולר 2,133
  

  

 תוכנית עבודה עתידית מחייבת בהתאם לתנאי נכס הנפט

לשותפים ברישיון כי לא ניתן להכיר בהפקה המתקיימת ברישיון הממונה הודיע  30.12.2010ביום 

וזאת כיוון שעל פי תחשיב כלכלי שנערך על ידי משרד הממונה והנחותיו , כתגלית בהתאם לחוק הנפט

שכן החל מהשנה השנייה  ההפקה אינה עומדת במבחן המסחריות, ת ההפקה העתידיתבענין יכול

הודיע הממונה כי הרישיון יפקע ביום , לאור האמור .להפקה עתיד המאזן לעמוד במצב של הפסד

31.12.2010 .  

                                                      
  .22% - החזקותיהם של כלל בעלי העניין בזרח היתה קטנה מ 9.2.2011נכון ליום    1
 .)ד(1.11.1בסעיף  לשמות בעלי השליטה ראו לעיל   2
 .)ד(1.11.1בסעיף  לשמות בעלי השליטה ראו לעיל   3
  .31.12.2010נכון ליום    4
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אך מסקנותיו , יצוין כי התחשיב האמור שנערך על ידי משרד הממונה לא הוצג לשותפים ברישיון

וממנו עולה באופן חד משמעי , בסתירה לתחשיב שערכו השותפים ברישיון ואשר הוגש לממונה עומדות

  .כי ההפקה בשטח הרישיון רווחית ועומדת במבחן המסחריות

על פי חוק הנפט ובהתאם לכך הם " תגליות"הם הגיעו בשטח הרישיון ל, לעמדת השותפים ברישיון

  ". חזקה"זכאים לקבל בשטח 

  .ת ערעור לשר לתשתיות לאומיות על החלטת הממונהיוהשותפו והגיש, ללאור האמור לעי

 זכויות בקפריסין 1.11.7

נחתם הסכם בין השותפים הכלליים בשותפויות המוגבלות לבין חברה קשורה של נובל  22.1.2009ביום  .א

 ןבהסכם זכיו 15%לפיו התחייבה נובל קפריסין להעביר לשותפים הכלליים ") נובל קפריסין: "להלן(

)Production Sharing Contract ( מול ממשלת קפריסין)בכפוף לאישור הרשויות ") הסכם הזכיון: "להלן

זכויות חיפוש והפקה של הסכם הזכיון מקנה "). הסכם ההעברה: "להלן(בקפריסין כפי שיפורט להלן 

ערבית מ מ"ק 15-20 - והממוקם כ, 12או גז בשטח המים הכלכליים של קפריסין הידוע כבלוק /נפט ו

התקשרו כל אחת מהשותפויות בהסכם אופציה  22.1.2009ביום . ")12 בלוק: "להלן(לרשיונות אלון 

לקבלת כל ") הסכם האופציה: "להלן(מול השותף הכללי ) 20.12.2010וביום  29.12.2009שתוקן ביום (

כפוף ב(לאחר שאלה יוקנו לו , הזכויות שיועברו לשותף הכללי בהתאם להסכם ההעברה כאמור

  ).לקבלתם על ידי השותפים הכלליים ובכפוף לתנאי המימוש כמפורט להלן

בתמורה לאופציה האמורה התחייבו השותפויות לשלם לשותפים הכלליים כל סכום שיוצא על ידם  .ב

או לשפות את השותפים הכלליים בגין כל התחייבות שתוטל עליהם /בקשר עם הזכויות בהסכם הזכיון ו

בקשר ") נובל קפריסין: "להלן(או ההסכמים שייחתמו עם חברה קשורה של נובל /ו על פי הסכם הזכיון

ממועד החתימה , )הסכם ההעברה והסכם התפעול המשותף כמפורט להלן( 12עם הסכם הזכיון לבלוק 

על הסכם הזכיון ועד למועד פקיעת האופציה או מימושה לרבות חלקן היחסי של השותפויות בעלויות 

שנים ממועד  3עד (הזכיון בקשר עם העבודות המחוייבות לביצוע בתקופה הראשונית  הנובעות מהסכם

או שהשותפים /ולרבות סכומים והתחייבויות שיוטלו בתקופת האופציה ו) החתימה על הסכם הזכיון

 . הכלליים מחוייבים להם בתקופת האופציה ושמועד תשלומם מאוחר למועד פקיעת האופציה

וייתכן , להלן יא ין האופציה אינה מוגבלת לסכומים המצוינים בסעיף זה ובסעיף כי התמורה בג, יובהר .ג

כי יוטלו על השותפים הכלליים התחייבויות נוספות או הוצאות נוספות שאינן צפויות ואינן ידועות נכון 

לאחר קבלת אישור הרשויות בקפריסין להעברת אולם תחייבויות כאמור יחולו רק , למועד דוח זה

  .הזכויות כמפורט להלן

. 30.6.2011עד ליום , ללא תמורה נוספת, עוד נקבע בהסכם האופציה כי האופציה תהא ניתנת למימוש .ד

מובהר כי השותפויות לא תממשנה את האופציה אלא אם יתוקן תקנון הבורסה באופן שיאפשר 

אם לא יתוקן תקנון הבורסה . 12בפעולות החיפושים בבלוק  לשותפויות לחיפושי נפט להשתתף

לא תוכלנה השותפויות לממש את האופציה אולם תמשכנה לחוב  30.6.2011עד ליום ) כמוסבר להלן(

תשקולנה השותפויות למכור את , במקרה כאמור. ככל שיחולו, בחיוביהן בהתאם להסכם האופציה
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אין כל וודאות כי השותפויות תוכלנה למצוא קונה לזכויות  כן מובהר כי. האופציה לכל המרבה במחיר

או תצליח למכור את הזכויות המוקנות לה בהתאם להסכם /המוקנות לה בהתאם להסכם האופציה ו

ייתכן מצב בו השותפויות , לפיכך. האופציה במחיר שישקף את הוצאותיה בהתאם להסכם האופציה

מבלי להנות מכל תועלת מהסכם הזכיון ומהזכויות  12תאלצנה לשאת בהוצאות העבודות בבלוק 

 .המוקנות לה בהתאם להסכם האופציה

ניכויים מהכנסת (לתקנות מס הכנסה  8יצוין כי הממונה על ענייני הנפט נתן את אישורו בהתאם לתקנה  .ה

ל בכפוף לתנאים שנקבעו ע, 12להחלת התקנות על השותפויות גם בבלוק , 1956- ז"תשט) בעלי זכויות נפט

  .ידו

) 2.3.2010כפי שתוקן ביום (בין השותפים הכלליים לבין נובל קפריסין  22.1.2009העברה מיום  בהסכם .ו

 12מזכויות ההשתתפות בבלוק ) לכל אחד( 15%התחייבה נובל קפריסין להעביר לשותפים הכלליים 

עברה נחתם הסכם הה"). הסכם ההעברה: "להלן(בכפוף לאישור הרשויות בקפריסין אשר טרם התקבל 

בעקבות הסכמה משותפת של השותפים הכלליים ונובל קפריסין לפיה תפעל נובל קפריסין לקבל 

בכפוף לקבלת , השותפים הכלליים יקבלו, ואם יתקבלו זכויות כאמור 12מקפריסין זכויות בבלוק 

תה של לאחר התקשרו. מהזכויות והחובות על פי הסכם הזכיון 40% - ל 30%בין , האישורים הדרושים

 15%הודיעו השותפים הכלליים לנובל קפריסין כי ברצונם לקבל , נובל קפריסין בהסכם הזכיון כאמור

 .ולהעבירן במלואן לשותפויות, מהזכויות והחובות על פי הסכם הזכיון) כל אחד(

להעברת  הגישה נובל קפריסין לרשויות בקפריסין את הבקשהטרם , הדוחנכון למועד כי , יובהר .ז

ככל שתמומש , לאור זאת. כן טרם התקבל אישור הרשויות להעברה-ים ועלהכללי פיםת לשותהזכויו

תכנסנה כל אחת מהשותפויות בנעליו של השותף , האופציה טרם קבלת אישור הרשויות בקפריסין

) כפי שתוקן(על פי הסכם ההעברה . הכללי בהסכם ההעברה עד לקבלת כל האישורים הדרושים להעברה

או במועד מוקדם יותר שיקבע בהתאם  29.12.2012רשויות בקפריסין לא יתקבל עד ליום אם אישור ה

יוכלו השותפים הכלליים לבטל את ההסכם בתמורה , 31.3.2011 - לתנאי הסכם ההעברה אך לא לפני ה

ידי הרשויות בקפריסין ונובל - שיאושר על' להשבת כל ההוצאות או להעביר את זכויותיהם לצד ג

 .כל בכפוף לתנאי הסכם ההעברהה, קפריסין

תקנון הבורסה קובע כי השותפויות אינן רשאיות לבצע פרוייקטים שלא הוגדרו במפורט בהסכם  .ח

חיפושי נפט או גז או הפקתם על פי זכות נפט  -משמעו בתקנון הבורסה " פרוייקט. "השותפות המוגבלת

מאחר . שהוקנו לשותפות, פטאו היתר מוקדם עם זכות קדימה לקבלת רשיון כמשמעותם בחוק הנ

חוקי מדינת ישראל אינם חלים עליו והוא לא , מצוי מחוץ למים הכלכליים של מדינת ישראל 12שבלוק 

השותפויות אינן יכולות להשתתף , בהתאם לתקנון הבורסה בנוסחו דהיום, ניתן מכח חוק הנפט ועל כן

  . בפעולות החיפוש בו

לבצע תיקון בתקנון הבורסה באופן שיאפשר לשותפויות  השותפים הכלליים הגישו לבורסה בקשה .ט

טרם התקבל אישור , חיפושים גם מחוץ למים הכלכליים של מדינת ישראל אולם בפעולותלהשתתף 

על כן התקשרו השותפים הכלליים בהסכם ההעברה ובמקביל אליו חתמו השותפים . הבורסה לבקשה זו

על מנת להסדיר את נושא התפעול , 12ף החל על בלוק הכלליים ונובל קפריסין על הסכם תפעול משות



  

 261- א

 

הסכם התפעול המשותף מכסה את אותם הנושאים . במידה ויתקבלו האישורים להעברה כמפורט לעיל

כאשר , והינו במתכונת דומה להסכם התפעול שחל במסגרת פרוייקט ים תטיס והמתואר לעיל

ד ההחלטה של לפחות שני משתתפים שהוא הצבעה חיובית בע" רוב קובע"ההחלטות מתקבלות ב

כמו כן נובל קפריסין . מסך הזכויות ברשיונות 65%שאינם צדדים קשורים המחזיקים ביחד לפחות 

  . מונתה כמפעילה

בין נובל קפריסין לבין רפובליקת  24.10.2008הסכם הזכיון נחתם ביום , כפי שמסרה נובל לשותפויות .י

: בין היתר נקבע בו. 12ם לביצוע החיפושים וההפקה בבלוק הסכם הזכיון מגדיר את התנאי. קפריסין

ערבויות שיש לספק להבטחת ביצוע , תוכנית עבודה לפרוייקט, שטח הפרוייקט, תקופת ההסכם

בונוסים לשלם לפי שלבי פיתוח שונים בפרוייקט וזכותה של קפריסין בחלק , הוראות מס, העבודות

תקופת ההסכם . ם להסדרים הקבועים בהסכם הזכיוןבהתא, ככל שיופק, או הגז המופק/מהנפט ו

 . נקבעה לפי התקדמות בשלבי עבודה

, בין היתר, כוללת, 2011עד לתום התקופה הראשונית המסתיימת באוקטובר  12תוכנית העבודה בבלוק  .יא

פיענוח ומיפוי , לרבות עיבוד, ביצוע סקר סייסמי, 12ח נתונים סייסמים קיימים בבלוק "הכנת דו

התקציב המוערך לתקופת העבודות הראשונית . D3נכון למועד דוח זה בוצע סקר סייסמי . ים שלוהנתונ

 100%עבור ) (מיליון דולר 9.55 -כ(מיליון אירו  7 - הינו כ, )שנים 3(המחויבת על פי הסכם הזכיון 

כל ) (ן דולרמיליו 1.45 -כ(אלפי אירו  1,050 -חלקן של השותפויות בעלויות כאמור הינו כ). מהזכויות

בהתאם , ההתאמה לחבות בפועל. העלויות האמורות ישולמו בתשלומים חודשיים קבועים). אחת

בלוק  על שיחול המשותף התפעול להסכם ובהתאם 12העבודה בבלוק  תכנית ביצוע עם בקשר לעלויות

 .ההעברה השלמת בעת תבוצע, 12

נאמדות סך ההוצאות בגין  2010נת מתחילת הפעילות בקפריסין ועד לתום הרבעון השלישי של ש .יב

כאשר חלקן של , )מהזכויות 100%עבור ) (מיליון דולר 7 -כ(אלפי אירו  4,000 -בכ 12הפעילות בבלוק 

נכון למועד הדוח השותפויות צפויות לחוב בתשלומים ). כל אחת(מיליון דולר  1.05 -השותפויות הינו כ

 .2011לשנת ) כל אחת(דולר  אלפי 300 -קבועים חודשיים המסתכמים בסך של כ

  ב "זכויות השתתפות בנכסי נפט בארה 1.11.8

עם רכישת  2006ב והיא החלה בשנת "ב מתבצעת באמצעות דלק ארה"פעילות דלק אנרגיה בארה .א

שעסקה בחיפושים והפקה של נפט וגז בעיקר בדרום , AriesOneמהזכויות בשותפות המוגבלת  83.49%

בהמשך אותה שנה רכשה דלק ). אוקלהומה וניו מקסיקו, קנזאס ,קולורדו, לואיזיאנה, טקסס(ב "ארה

. שבטקסס Wiseשבמחוז  "Alvord"או נפט בפרוייקט /מזכויות החיפוש וההפקה של גז ו 50%ב "ארה

וכן את , ")Elk: "להלן( Elk Resources LLCב את מלוא הון המניות של "רכשה דלק ארה 2008בשנת 

-נמצאים ביוטה וניו Elkנכסי הנפט של . ב"מקרן גידור בארה Elkמלוא הזכויות בהלוואה שנטלה 

מיליון דולר  78.5 -מהם כ, מיליון דולר 95.5 -שולם סכום כולל של כ Elkבתמורה לרכישת . מקסיקו

 . מקרן הגידור Elkעבור פירעון ההלוואה האמורה שנטלה 

חלק מתוכניתה של דלק כ ב"למימוש נכסי הנפט והגז בארההחלה דלק אנרגיה לפעול , 2011בשנת  .ב

   .דלית ולוויתן, אנרגיה להתמקד בעסקי הליבה שלה בישראל וזאת לנוכח תגליות הגז בתמר
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  נתוני כמויות .ג

רזרבות ,  ")NSAI: "להלן(  .Netherland and Sewell & Associates, Incפי דוח שהתקבל מחברת - על

הינם  31.12.2010נכון ליום ). מקסיקו- הנמצאים ביוטה ובניו( Elkהנפט והגז הטבעי בנכסים של 

  : : כמפורט להלן

  נפט  
 )בחביות(

  גז טבעי 
MMCF 

NGL 
תזקיקים 
טבעיים 

  )בחביות(

 PDP)מפותחות ומפיקות , רזרבות מוכחות
– Proved Developed Producing) 

1,474,111 438 20,246  

מפותחות ולא מפיקות , רזרבות מוכחות
)PDNP- Proved Developed Non 

Producing( 

810,834 142 9,740  

 - PUD)רזרבות מוכחות ולא מפותחות 
Proved Undeveloped) 

 

6,191,173 2,127 55,114  

  Proved 8,476,117 2,703 85,100סך הכל רזרבות 

  Probable  6,853,469 1,738  23,104 סך הכל רזרבות 

  Proved+  15,329,586 4,441  108,204סך הכל רזרבות 

  

ההערכות והנתונים המובאים לעיל בדבר רזרבות הנפט והגז הינם  – רה בגין מידע צופה פני עתידאזה

המידע האמור מבוסס על הערכות שקיבלה דלק אנרגיה המבוססת על מגוון . מידע צופה פני עתיד

ת אשר לגביהן לא קיימ יםואחרכלכליים , יםגיאופיזי, יםגיאולוגיגורמים וביניהם נתונים והערכות 

ישתנו הנתונים , ההערכות עשויות שלא להתממש במידה וישתנו ההערכות של אנשי המקצוע. ודאות

או /או במידה ויחולו שינויים בתנאים הכלכליים הרלוונטיים ו/עקב תוצאות סקרים וקידוחים ו

להלן  1.11.33 ממכלול של גורמים בלתי צפויים הקשורים בחיפושי נפט וגז שעיקריהם מתוארים בסעיף 

  .הדן בגורמי סיכון

  ב"המשך פעילות דלק אנרגיה בארה 1.11.9

ב בשני הסכמים למכירת חלק מנכסי הנפט בהם היא "התקשרה דלק ארה 2011במהלך חודש פברואר  .א

  :כדלקמן, ב"מחזיקה בארה

הממוקמים , ב"פט והגז של דלק ארהנחתמה והושלמה עסקה למכירת חלק מנכסי הנ, 14.2.2011ביום  .1

נכון לרבעון (בארות נפט המפיקות , בין היתר, הכוללים, ")שנמכרו הנכסים: "להלן( ב"בטקסס ארה

מיליון דולר  11וזאת תמורת סך של ) בניכוי תמלוגים(חביות נפט ביום נטו  100 -כ, )2010הרביעי לשנת 

יועברו לחברה  1.1.2011החל מיום שנמכרו ם תוצאות הפעילות של הנכסי, על פי ההסכם. במזומן

, מיליון דולר 8.5 -בסך של כ) הוצאות עסקה לאחר(ל "מהעסקה הנ דלק אנרגיההרווח הצפוי ל. הרוכשת

  .2011יירשם בספרי דלק אנרגיה ברבעון הראשון לשנת 

 להלן(ב "נחתם הסכם למכירת חלק נוסף מנכסי הנפט והגז של דלק ארה, 2011בפברואר  15ביום  .2

אוקלהומה וניו מקסיקו , הנכסים נשוא ההסכם ממוקמים בעיקר בטקסס"). ההסכם: "בסעיף זה
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חביות נפט  250 - כ, )2010נכון לרבעון הרביעי לשנת ( בארות נפט המפיקות, בין היתר, וכוללים, ב"ארה

וכן רה שבמכיהנכסים , על פי ההסכם"). שבמכירה הנכסים": להלן) (בניכוי תמלוגים(ביום נטו 

ביום  .יועברו לחברה הרוכשת, 2011בינואר  1החל מיום שבמכירה תוצאות הפעילות של הנכסים 

 31.3ב סך כולל של "שולם לדלק ארה האמוריםבתמורה למכירת הנכסים . הושלמה העיסקה 25.3.2011

יירשם , דולרמיליון  16.7 -בסך של כ, )לאחר הוצאות עסקה(ל "הרווח הצפוי מהעסקה הנו, מיליון דולר

   .2011בספרי דלק אנרגיה ברבעון הראשון לשנת 

במסגרתם עשויה להימכר כלל , ב"מ למכירת נכסי נפט וגז נוספים בארה"ב ממשיכה במו"דלק ארה .3

אם תבוצע , ב"מימוש כלל הפעילות בארה, להערכת דלק אנרגיה. ב"פעילותה של דלק אנרגיה בארה

  . ניב לחברה הפסד או רווח מהותייםאינו צפוי לה, )ל"העסקאות הנלרבות (

ת לעיל ומכירת כלל והנזכר אותל לגבי תוצאות העסק"ההערכה הנ: אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

א לחוק ניירות ערך והיא 32ב מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף "נכסי הנפט והגז בארה

אין כל ודאות כי נכסי . קשר עם מכירתהמ המתקיימים ב"ב והמו"מבוססת על נתוני הפעילות בארה

או , )לחיוב או לשלילה(ההערכה האמורה עשויה שלא להתממש . ב ימכרו במלואם"הנפט והגז בארה

בנכסים , ככל שתתרחשנה, בעיתוי המכירות, בין היתר, שכן היא תלויה, להתממש באופן חלקי

  .במחירי הנפט ובתנאים שיסוכמו עם הרוכשים, שיימכרו

 בינלאומית נוספת פעילות 1.11.10

  להפקת נפט בים הצפוני  זכויות .א

נובל : "להלן( Noble Energy (Oilex) Limitedנחתם הסכם בין דלק גיברלטר לבין  2007באפריל  26ביום 

- מהזכויות ב 25%על פי ההסכם רכשה דלק גיברלטר . י אינק'שהינה חברה בת של נובל אנרג, ")אוילקס

Block 21/20f  קילומטר מזרחית לחופי  190 -ר המצוי כ"קמ 22 - שתרע על שטח של כהמ, בים הצפוני

  "). הרשיון: "להלן בסעיף זה(בסמוך לשדות נפט מפיקים , סקוטלנד

  . שנאטם וננטש לאור תוצאותיו f21/20בוצע קידוח אקסלופרציה בבלוק  13.1.2008 ביום

דלק אנרגיה . ה תוכנית עבודהאין כל פעילות מהותית בשטח הרשיון ולא נקבע, נכון למועד הדוח

   .אם בכלל, את המשך פעילותם בפרוייקטבפרוייקט בוחנים השותפים ו

   Matraרכישת מניות בחברת  .ב

 כללי .1

 Matra Petroleumעם חברת  הקצאת מניותבהסכם , ל"התקשרה דלק אנרגיה בינ 2007במרץ  29ביום 

PLC. ,בורסת החברה הרשומה באנגליה ואשר מניותיה רשומות למסחר ב - AIM  בלונדון)Alternative 

Investments Market ( לפי הסימול"MTA" ,נכון למועד . אשר עסקה בחיפושי נפט ברוסיה והונגריה

 'OOO'מתבצעת ברוסיה באמצעות חברת בת בבעלות מלאה  MATRAהדוח עיקר פעילותה של 

Arkhangelovskoe .'OOO' Arkhangelovskoe שיון מחזיקה בזכויות נפט ברArkhangelovskoe  המצוי

קילומטר דרום  1,200 -הנמצאת כ) Orenburg(קילומטר מהעיר אורנבורג  25 -באיזור הממוקם כ

 41.75 - סמוך למועד פרסום הדוח עומד על כ AIM -בבורסת ה Matraשווי השוק של . מזרחית למוסקבה

 . Matraההון המונפק והנפרע של מ 29.3% -ל בכ"נכון למועד הדוח מחזיקה דלק בינ. ט"מיליון ליש
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 Arkhangelovskoeרשיון  .2

  . ר ונמצא באיזור סמוך לשדות נפט מפיקים"קמ 158 -הרשיון מתייחס לשטח של כ

תגלית , המכונה גם( Arkhangelovskoe 12בקידוח על תגלית נפט  Matraהודיעה , 6.11.2007ביום 

Sokolovskoe( .שגובש במהלך הפעילות ברשיון הראה כי תגלית , מיפוי חדש שהתבסס על המידע

Sokolovskoe ממבנה התגלית  50% -וכי כ, שבשטח הרשיון המתוקן גדולה מכפי שהוערך בתחילה

הרשויות , לבקשתה, כי Matraהודיעה  1.7.2009ביום . משתרע בשטחים שלא נכללו ברישיון בתחילה

כך שהתווספו לרשיון המקורי שטחים , Arkhangelovskoeנוי גבולות רשיון ברוסיה אישרו את שי

ונגרעו שטחים במערב ובמזרח באופן שסך השטח הכולל של הרשיון המקורי לא השתנה והוא , בצפון

  .מכסה כעת את מבנה התגלית באופן אופטימלי

טובת הערכת גודל התגלית ל Sokolovskoeביצעה מטרה עוד שני קידוחים במבנה  2009 -ו 2007 בשנים

קיבלה רישיון הפקה לתקופה ראשונית של כי דיווחה מטרה  2010בחודש דצמבר . והפקת הנפט ממנה

  .בשטח הרישיון שנה 20

 :Arkhangelovskoeפעילות שבוצעה ברשיון  .3

שבוצעו בשטחי  D2עיבוד ופיענוח של סקרים סייסמים  Matraביצעה  2008-2009במהלך השנים 

  . Sokolovskoeוכן עיבוד מחדש של החומר הסייסמי שהיה קיים באזור תגלית  ,הרישיון

 3,718 -אשר הגיע לעומק של כ Arkhangelovskoe  13החל ביצוע קידוח  2009במהלך חודש אוקטובר 

לוגים , (Coring)במספר אזורים פרוספקטיביים בבאר בוצעו פעולות של לקיחת גלעינים . מטר

ניתוח נתוני . חביות ליום 110במבחן הפקה קצר שבוצע הופק נפט בקצב של . החשמליים ומבחני הפק

, בקידוח) Work Over(לאחר ביצוע עבודות טיפול והשלמה . מבחן ההפקה לימד על נזק מבני בבאר

חביות נפט ביום ואולם יתכן כי תתאפשר הפקה משופרת לאחר ביצוע טיפולים  100 -הבאר הפיקה כ

  .מבוצעות בדיקות נוספות לבחינת פוטנציאל שיפור ההפקה של הבאר ד הדוחנכון למוע. נוספים

) הפיק מים בכמויות גדולות ולכן הופסקה בו פעילות ההפקה(אשר  Arkhangelovskoe 12בקידוח 

אולם הניסיונות לא , בוצעו עבודות בניסיון להפריד בין השכבה המפיקה נפט לשכבה המפיקה מים

לאפשר הפקת נפט  בניסיון, קידוח אלכסוני מתוך הבאר אל תוך שכבת הנפטבוצע , לאור זאת. צלחו

הקידוח הסתיים בהצלחה ונכון למועד הדוח נערכות הכנות לתחילת . מבלי להגיע לשכבה המפיקה מים

  .הפקה סדירה בקידוח

 Arkhangelovskoeפעולות מתוכננות ברישיון  .4

בכוונתה לבצע סקר סייסמי , בהתאם. Sokolovskoeלהתחיל בפיתוח מלא של שדה הנפט  Matraבכוונת 

D3  משלים שיכסה את מאגרSokolovskoe , ולבצע קידוחים נוספים לטובת הערכה נוספת של השדה

, כמו כן.  כל זאת בכפוף להצלחת גיוס משאבים כספיים שידרשו לביצוע פעילות כאמור. והגברת ההפקה

  .הפעילות לרכוש זכויות נפט נוספות באזור Matraתשקול 
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  ): באלפי אירו( Matraלהלן נתונים כספיים עיקריים בהתאם לדוחות הכספיים של  .5

ליום 
31.12.2009  

  )מבוקר(

  ליום 
 31.12.2010 
  )מבוקר(

  

  

סך נכסים   15,833  15,519
  במאזן

  מחזור הכנסות  --  --

  הפסד תפעולי  1,829  2,316

  הפסד נקי  1,769  2,325

  

  olovskoeSokנתונים אודות שדה  .6

שהינו , )CPR )Competent Person's Reportכי קיבלה  Matraדיווחה  2010במהלך חודש אוקטובר 

ידי - בוצע על CPR -ה"). CPR-ה: "להלן( Sokolovskoeעל שדה הנפט , דוח מקביל לדוח רזרבות

ERC ,שהינה חברה מוכרת בתחום הערכת הרזרבות ובהתאם להנחיות של בורסת ה-AIM  בעניין

  :לןקהתוצאות העיקריות הן כדל. גז וכריה, דיווחי חברות נפט

 ): Contingent Recoverable Resources(משאבים מותנים של נפט הניתנים להפקה 

 האומדן הנמוך  –משאבים מותנים
)1C-Low Estimate ( -  

  

מיליון  5.7
  חביות נפט

 האומדן הטוב  -משאבים מותנים
  -) 2C-Best Estimate(ביותר 

  

מיליון  15.1
  חביות נפט

 האומדן הגבוה  -משאבים מותנים
)3C-High Estimate ( -  

  

מיליון  35.5
  חביות נפט

 

ראו דוחות מיידיים של דלק , Sokolovskoeשתנקבל בשדה הנפט  CPR -הלפרטים נוספים בדבר 

-2010-01תא אבסמכ' מס( 9.11.2010ומיום ) 2010-01-659826אסמכתא ' מס( 26.10.2010אנרגיה מיום 

  .אשר המידע המובא בהם מוכלל בזאת בדרך של הפניה) 674145

תוצאות והיקפי , ההערכות המובאות לעיל בדבר תוכנית העבודה  – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

לציבור  Matraהמידע האמור מבוסס על המידע אותו מפרסמת . המשאבים הינם מידע צופה פני עתיד

, של זמינות, נסמכך על נתונים משוערים, כאמור לעיל Matraעל פי דיווחי , בושברו AIM -בבורסת ה

ההערכות עשויות . עלויות ולוחות זמנים וכן על הנחות גיאולוגיות ומקצועיות שלא הוכחו, ציוד קידוח

או ישתנו התוכניות עקב תוצאות סקרים וקידוחים /ו  Matraשלא להתממש במידה וישתנו ההערכות של

או במידה וייחתמו או לא ייחתמו הסכמים עם נותני /מידה ויחולו שינויים בתכניות שנקבעו ואו ב/ו

או ממכלול של גורמים בלתי צפויים הקשורים בחיפושי נפט וגז שעיקריהם מתוארים /שירותים ו

  .להלן הדן בגורמי סיכון 1.11.33 בסעיף 
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ידה אינן -הודיעה דלק אנרגיה כי היות שמניות מטרה המוחזקות על 9.11.2010כי בדוח מיום , יובהר

מעתה והלאה ליתן דיווחים מיידיים בקשר  דלק אנרגיהתפסיק , מהוות עוד נכס מהותי בחברה

 .לפעילות השוטפת של מטרה

  Nexus -רכישת מניות ב .ג

מיליון מניות של  28.4 -בת בבעלות מלאה כ רכשה דלק אנרגיה באמצעות חברה 2010עד  2008בשנים 

מזה (ח "מיליון ש 79.8 -בתמורה כוללת של כ) Nexusלהלן ( Nexus Energyחברה אוסטרלית ציבורית 

 - המהוות כ, )ח"מיליון ש 26.9-מיליון מניות בתמורה כוללת של כ 16.6-רכשה החברה כ 2010בשנת 

מוצגת לפי שער הבורסה ליום , ח"מיליון ש 45.8ך של היתרה במאזן בס. Nexusמהונה של חברת  2.77%

 .בכוונת החברה לממש את המניות האמורות. המאזן

 פעילות שהופסקה 1.11.11

  פעילות שהופסקה בישראל .א

בעקבות דיונים עם הממונה בענין מספר רשיונות המוחזקים בידי השותפויות ונובל ולאור רצונן של 

הגיעו השותפויות ונובל להסדר , הן ברשיונות מסוימיםהשותפויות למקד את פעילות האקספלורציה של

וכן התקשרו בהסכמים  1וצורים Fרות , Eעם הממונה לפיו הן מוותרות על זכיותיהן ברישיונות רות 

הועברה לממונה  9.1.2011ביום , בהתאם לכך. להעברה של חלק מזכויותיהן במספר רשיונות נוספים

, "Dרות /"361לת אישור להעברת חלק מזכויותיהן ברשיון לחוק הנפט לקב 76בקשה בהתאם לסעיף 

באופן ששיעור זכויותיהן של השותפויות , "קרן/"338ורשיון " אביה/"337רשיון " Eאלון /"368רשיון 

הגישו , בנוסף. 25%ושיעור זכויותיה של נובל לא יעלה על ) 12.5%כל אחת ( 25%לא יעלה על 

כרשיון נוסף מעבר , "Cרות /"360לאישור המשך החזקה ברשיון  השותפויות ונובל בקשה למועצת הנפט

דונם וזאת בהתאם ) 4,000,000(כמו גם בשטח רשיונות העולה על ארבעה מליון , רשיונות 12 -ל

טבלה המרכזת את נכסי  להלן. טרם נתקבלה התייחסות המועצה בענין. לחוק הנפט 17להוראות סעיף 

  : 2008-2010שנים הועברו או פקעו ב, הנפט שהוחזרו

מועד פקיעת  שם הנכס
 הזכות

 סיבת הפקיעה

אשקלון /"313רשיון 
  " עמוק

חלק משטח הרשיון אוחד עם חזקת אשקלון ולגבי יתרת   30.4.2008
  .שטח לא גובשו פרוספקטים ראויים לקידוח

מד אשדוד /"344רשיון 
2"  

ביטול הרשיון על ידי הממונה מאחר שלא נחתם הסכם   13.7.2009
  . ביצוע קידוח ברשיוןל

ביטול הרשיון על ידי הממונה מאחר שלא החל ביצוע   21.2.2010  "חוף/"349רשיון 
  .קידוח ברשיון

 –" צורים/"327ברשיון 
  מובלעת חלמיש

השותפות ויתרה על כל זכויותיה במובלעת לאחר שלא   31.12.2010
  .גובשו פרוספקטים ראויים לקדיחה

הרשיון פקע לאחר שלא גובשו פרוספקטים ראויים   30.6.2010  "אוהד/"331רשיון 
  .לקדיחה

 -ו" Eרות /"362רשיונות 
  "Fרות /"363

השותפות ויתרה על כל זכויותיה ברשיונות לאחר שלא   29.2.2012
  .גובשו פרוספקטים ראויים לקדיחה

                                                      
  .יובהר כי ברישיון צורים לנובל לא היו זכויות   1
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  1ל"פעילות שהופסקה בחו .ב

 פרוייקט וייטנאם  .1

חברת בת בבעלות מלאה של דלק אנרגיה , 2009ש יולי היתה עד למועד מכירתה בחוד וייטנאםדלק 

בסעיף  להלן(בוייטנאם  W12המצוי בשטח בלוק  בפרוייקט 25%בעלת זכויות השתתפות בשיעור של ו

 -כוממוקם , Nam Con Sonבאגן , ר"קמ 3,500 -השתרע על שטח של כ W12בלוק . ")הפרוייקט: "זה

  .מטר 100 -כעומק מים של דרום מזרחית לחופי וייטנאם ב ילומטרק 400

חברת האם של ( ,")גרופ פרמייר: "להלן( Premier Oil Group -מכרה דלק אנרגיה ל, 20.7.2009ביום 

בתמורה . יה בדלק וייטנאםמלוא אחזקות את, )שהינה מפעילת הפרויקט ואחת השותפות בו, פרמייר

בנוסף על . ב במזומן"ליון דולר ארהמי 83.9 -למכירת דלק וייטנאם קיבלה דלק אנרגיה סך מיידי של כ

  :לתשלומים המותנים הבאיםהתחייבה פרמייר , ובכפוף לתנאים הקבועים בהסכם, הסכום האמור

אם  ,Duaב במלאת שנה להפקה מסחרית ראשונה משדה "מיליון דולר ארה 3לשלם לחברה סך של  -

  . כזו וככל שתהיה

 W12ה להפקה מסחרית מכל שדה אחר בבלוק ב במלאת שנ"מיליון דולר ארה 7של  לשלם לחברה סך -

   .כזו אם וככל שתהיה ,)Dua - ו Chim Saoלמעט משדות (

  .ח"מיליון ש 1.5 -הרווח שנזקף לזכותה של דלק אנרגיה בגין מכירת דלק וייטנאם הינו בסך של כ

 מתקדמת כמתוכנן ותחילת ההפקה Chim Saoתכנית הפיתוח של שדה ) 1( –פי דיווחי פרמייר - על

צפויה להתקבל במחצית  Duaהחלטה בדבר תכנית הפיתוח בשדה ) 2( 2011מהשדה צפויה במהלך שנת 

  . 2011השניה של שנת 

  זכויות להפקת נפט בגינאה ביסאו  .2

 Premier Oilחברת בת של , .Premier Oil West Africa B.Vל מחברת "רכשה דלק בינ 2007בתחילת שנת 

: מהזכויות בשני זכיונות ימיים בגינאה ביסאו שבמערב אפריקה 11.43%, ")פרמייר אפריקה: "להלן(

 2007בשנת "). הזכיונות: "להלן בסעיף זה) (2בלוק ( Sinapaוזכיון ) A5 -ו A4בלוקים ( Esperancaזכיון 

ל "בוצעו שני קידוחי בשטחי הזיכיונות שננטשו ונאטמו ואשר בעקבותיהם החליטו שותפיה של דלק בינ

  .ר על זכויותיהם בזיכיונותלוות, בפרויקט

התקשרה דלק , לאור מדיניותה של דלק אנרגיה לרכז את משאביה בעיקר בנכסי הליבה שלה בישראל

. להעברת זכויותיה בזכיונות First Australian Resources Limitedעם חברת  18.12.2009ל ביום "בינ

פי דולר בגין החזר הוצאות לשנת אל 570ל מהרוכשת סך של כ "בתמורה לאחזקותיה קיבלה דלק בינ

מיליון דולר בגין  13ל תהיה זכאית לקבל מהרוכשת החזר בסכום כולל של עד "דלק בינ, בנוסף. 2009

על פי , ככל שיהיו, אשר ישולמו לה מתוך ההכנסות נטו שיהיו לרוכשת, הוצאות העבר שלה בזכיונות

ועל כן אין כל , חרית כלשהי בשטחי הזכיונותיצוין כי טרם הוכרזה תגלית מס. המנגנון הקבוע בהסכם

  . ודאות כי לרוכשת יהיו רווחים כלשהם בגין הפרויקט

                                                      
  .לעיל 1.11.8 ראו סעיף  2011ב בשנת "לעניין מכירת נכסים בארה   1
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 1,600 -על שטח של כ D3למיטב ידיעת דלק אנרגיה מאז מכירת הזכויות ביצעו השותפים סקר סייסמי 

ר צפויים תוצאות עיבוד ופיענוח הסקר הסייסמי כאמו. 2012ר והזכיונות הוארכו עד לסוף שנת "קמ

נכון למועד הדוח השותפים בזכיונות טרם פרסמו עדכונים ( 2011להתקבל ברבעון הראשון של שנת 

  ).בדבר תוצאות הסקר הסייסמי כאמור

   Alvordפרויקט  .3

) Barnet Shale -בשכבה הידועה כ( Alvordב את זכויותיה בפרויקט "מכרה דלק ארה 2010בשנת 

 0.4 - דלק אנרגיה רשמה בגין המכירה האמורה הפסד בסך של כ . לרמיליון דו 1.2 -בתמורה לסך של כ

  .מיליון דולר

 ")   VOGIL: "להלן( .Viking Oil and Gas International Ltdחברת  .4

בתמורה ב "ארהמיליון דולר  19.5 -כ סך של VOGIL חברתל ב"דלק בינ השקיעה, 2007-2008בשנים 

לחברה מספר . באיי הבתולההינה חברה פרטית רשומה  VOGIL .VOGILממניות  25% -כ ה שללהקצא

 .דלק אנרגיה הינה חברת אחזקות שאינה מעסיקה עובדים. בעלי עניין אשר הינם משקיעים פרטיים

דלק אנרגיה מחקה את . VOGILפעילותה של  2009הופסקה במהלך שנת , לאור תוצאות דלק אנרגיה

  . ים מהערבויות שניתנו על ידהורשמה התחייבות בגין ההפסד VOGIL-השקעותיה ב

מניות של  12,350,000-ביחס ל CFD )Contract For Difference(1חוזה  VOGILביצעה  2008במהלך 

Nexus ,חוזה ה. מיליון דולר אוסטרלי 21.24 -בשווי של כ- CFD  בוצע מול בנקKaupthing Singer and 

Friedlander )להלן" :KSF .("כערובה לחוזה ה-CFD ,בדה שעVOGIL  ממניות  14,917,000אתNexus 

 - ל ל"זה ערבות של דלק אנרגיה ושל דלק בינ ערבות בעלי המניות ובכלל KSF-שבבעלותה וכן ניתנה ל

 4 -דרישה לפרעון חלקה בערבות בהיקף של כ KSF -דלק אנרגיה קיבלה מ. CFD -מערך חוזה ה 25%

פרעה דלק  2011בחודש מרץ , כן-כמו. לוא הסכוםמיליון דולר אוסטרלי ורשמה בספריה הפרשה בגין מ

 Nexusשניתנה בגין רכישת מניות , ב"מיליון דולר ארה 3.9 - בסך של כ, בגין ערבות BOS -אנרגיה חוב ל

  .2007בשנת 

 LNG - פרוייקטים נוספים 1.11.12

 את מסמכי המיון המוקדם Teekay LNG Partners L.P2הגישה דלק אנרגיה ביחד עם  20.10.2009ביום 

. הפעלה ותחזוקה של מתקן קבלה של גז טבעי נוזלי ימי, הקמה, מימון, לתכנון BOT -למכרז בשיטת ה

בכוונת ועדת המכרזים לבחור גורם אשר יבצע את , על פי מסמכי שלב המיון המוקדם שפרסמה המדינה

ורשו שבו י, שלב מיון מוקדם ושלב הקריאה להגיש הצעות: בהליך תחרותי בשני שלבים, הפרויקט

, בין היתר, במסמכי המיון המוקדם נקבעו. להשתתף רק קבוצות אשר עברו את שלב המיון המוקדם

  : העניינים הבאים

  

                                                      
מבלי  מניההצע מעקב אחר מחיר בהתאם להסכם מתב. יסמכשיר פיננסי המקנה לצדדים את הזכות לשינוי בערכו של נכס הבס   1

 .לרכוש אותה בפועל והתשלומים מבוצעים בהתאם להפרשים במחיר
שניירות הערך שלה רשומים למסחר  (LNG Shipping)העוסקת בתחום ההובלה הימית של גז טבעי נוזלי , שותפות מוגבלת   2

  ").Teekay: "להלן( TGBיורק תחת הסימול -בבורסת ניו
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כמות (ק של גז טבעי "מיליון מ 16 - המתקן יהיה בעל יכול ספיקה יומית אשר לא תפחת מ .א

 ).גז טבעי BCM 4 -שנתית של כ

ם התקופה יועבר המתקן לבעלות המדינה באופן שבתו, שנים 20-30המכרז יהיה לתקופה של  .ב

 .  ללא תמורה

 .2013מועד סיום ההקמה המיועד יהיה באוקטובר  .ג

הודיעה ועדת המכרזים הבינמשרדית להקמת מתקן גז טבעי נוזלי לששת המתמודדים  12.5.2010ביום 

הצעותיהם  וביניהם דלק אנרגיה כי הם עברו את שלב המיון המוקדם וכי הם יוזמנו להגיש את, במכרז

  . לשלב הגשת ההצעות במכרז

כן הודיעה הוועדה למציעים כי במטרה להביא לריבוי הגורמים המעורבים במתן שירותים במשק כמו 

, כהגדרת המונח בחוק משק הגז הטבעי(שוקלת המדינה להטיל מגבלות על בעלי רישיונות , האנרגיה

קים ולהפעיל את מתקן הגז הטבעי הנוזלי לעניין הזכות לה,  או על גורמים אחרים) 2002- ב"התשס

זאת לפני פרסום  היא תעשה, אם תטיל המדינה מגבלות כאמור ,פי הודעת הוועדה - על. נשוא המכרז

אשר אינו , כי מדובר בשלב מיון מוקדם שהנו שלב ראשוני בלבד, יובהר. ההזמנה להציע הצעות במכרז

האתר לביצוע , טכנולוגיות לביצוע הפרויקטוכי טרם הוגדרו ה, מחייב הגשת הצעה בשלב המכרז

ופרטים נוספים הנחוצים לשם קבלת החלטה בדבר הגשת הצעה בשלב הקריאה להצעת , הפרויקט

ואין כל , נכון למועד הדוח דלק אנרגיה אינה יכולה להעריך את היקף ההשקעה הנדרש בפרויקט. הצעות

  . ודאות כי תעמוד בתנאים שיידרשו לביצוע הפרויקט

כלכלית של האפשרות להסבה ולהפעלה של מתקני ההפקה -בדיקה טכנו ביצעהבוצת ים תטיס ק

וכן נבחנה האפשרות הטכנית לעשות , ובמאגר מרי לצורך אחסון גז טבעי וההולכה בפרוייקט ים תטיס

  .ואחסונו כגז במאגר מרי עבור מדינת ישראל LNGשימוש במתקנים לצורך פריקת 

דלק אנרגיה בוחנות כיום חברת חשמל וחברת נתיבי גז לישראל את האפשרות יצוין כי למיטב ידיעת 

  .להקים מתקן קבלה לגז טבעי נוזלי

  מוצרים ושירותים  1.11.13

לפז זיקוק , נכון למועד הדוח השותפויות המוגבלות מספקות גז טבעי ממאגר מרי בעיקר לחברת חשמל

חתמו השותפויות על מכתבי כוונות , ו כןכמ. ל"לדלק אשקלון ולקבוצת כי, למפעלי נייר חדרה, אשדוד

עד למכירת ( AriesOne; )להלן ו1.11.29 ראו סעיף (למכירת גז טבעי מפרוייקט תמר ללקוחות נוספים 

הם  ב נפט וגז טבעי"בארה. באזורי פעילותן מספקות גז טבעי ונפט ללקוחות שונים Elk - ו) הנכסים

ב הוא שוק גדול ומשוכלל ולחברה יכולת להתקשר עם מגוון רחב "השוק בארה, )Commodity(סחורות 

  . של לקוחות

באמצעות החברות (או נפט במסגרת פעילות החיפושים של דלק אנרגיה /או ימצאו גז ו/ככל שנמצאו ו

  . תפעל דלק אנרגיה למכירתם, או השותפויות המוגבלות/ו) הבנות שלה
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  לוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים פי 1.11.14

נובעים ממכירת גז טבעי ותמלוגים  31.12.2010עיקר הכנסותיה ורווחיה של דלק אנרגיה נכון ליום 

ידי דלק - יתר הכנסות דלק אנרגיה נבעו ממכירות כל. לנתונים כספיים ראו לעיל. מפרויקט ים תטיס

  . ב"ארה

  לקוחות 1.11.15

  לקוחות בישראל  .א

וח התקשרו השותפויות המוגבלות יחד עם יתר השותפים בפרוייקט ים תטיס בהסכמים נכון למועד הד

) ל"דלק אשקלון וקבוצת כי, מפעלי נייר חדרה, פז זיקוק אשדוד, עם חברת החשמל(לאספקת גז טבעי 

הכנסות . BCM 17.64 -סופקו כ 31.12.2010כאשר נכון ליום . BCM 28.9 -בהיקף כולל המוערך בכ

. 2010מהכנסותיהן בשנת  87% - וכ 2009מהכנסותיהן בשנת  91% -מחברת חשמל מהוות כהשותפויות 

כמו כן מספקים השותפים בפרויקט ים תטיס על בסיס מזדמן ללקוחות נוספים ובעיקרם נשר סחר 

  .מ"בע) שיווק מלט(

תי על לדלק אנרגיה תלות בחברת החשמל היות וביטול ההסכם עימה או אי קיומו ישפיעו באופן מהו

 א1.11.29 לפירוט בדבר הסכמי השותפויות עם חברת חשמל ראו סעיף . פעילות הדלק אנרגיה ורווחיותה

  .להלן

  . להלן 1.11.29 לתאור תמציתי של התקשרויות השותפויות המוגבלות למכירת גז טבעי ראו סעיף 

לקוחות פוטנציאלים נוספים של השותפויות בישראל הם לקוחות תעשייתיים משמעותיים וכן תחנות 

  .כוח פרטיות

  ב"לקוחות בארה .ב

ב הוא שוק "השוק בארה. נפט וגז טבעי ללקוחות רבים 2010-2009ב מכרה בשנים "דלק אנרגיה ארה

ב שסך "אין לקוח בארה. ם מגוון רחב של לקוחותגדול ומשוכלל ודלק אנרגיה יכולת להתקשר ע

ב "נכון למועד הדוח לדלק אנרגיה ארה. ומעלה מסך הכנסות דלק אנרגיה 10%ההכנסות ממנו מהווה 

ב את "להם מספקת דלק אנרגיה ארה) בתי זיקוק הנמצאים באיזורי ההפקה(שני לקוחות עיקריים 

 . ב אינם בעלי אפיון מיוחד"יתר לקוחותיה בארה. מרבית הנפט אותו היא מפיקה

  שיווק והפצה 1.11.16

פועלים לשיווק הגז גז טבעי לצרכנים פוטנציאליים , השותפים בפרוייקט ים תטיס ובפרוייקט תמר .א

מ בשלבים שונים "והם מנהלים מו מעבר ללקוחות הקיימים וכן להגדלת הכמויות לצרכנים הקיימים

ים אלה יבשילו לכדי חתימת הסכמי אספקת גז אין כל ודאות שמשאים ומתנ. עם לקוחות פוטנציאלים

  . נוספים מחייבים

אשר בנייתה , הזרמת גז ללקוחות נוספים תלויה גם בהשלמתה של מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי .ב

ז את בניית מערכת ההולכה הארצית באופן "טרם השלימה נתג, נכון למועד הדוח. ז"מבוצעת על ידי נתג

ת הכוח של חברת חשמל המתוכננות לפעול בגז טבעי וללקוחות שיאפשר הזרמת גז לכל תחנו

נכון למועד הדוח תחנות הכוח והלקוחות הבאים של השותפויות מחוברים . פוטנציאליים נוספים
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ל בים "מפעלי קבוצת כי, מפעלי נייר חדרה, פז זיקוק אשדוד, דלק אשקלון: למערכת ההולכה הארצית

 . בחגית ובצפית, בגזר, )רידינג(בתל אביב , אשדודהמלח ותחנות הכוח של חברת חשמל ב

השיווק , לפיכך. ב מפותח מאוד וקיימות תשתיות מתאימות להובלה של נפט וגז טבעי"שוק הנפט בארה .ג

וההפצה מתבצעים תוך שימוש בתשתיות קיימות ודלק אנרגיה אינה נדרשת ככלל להשקיע סכומים 

  .1מהותיים במתקנים נוספים

אם . במחירים מקומיים, נמכר בפי הבאר לשוק מקומי תחרותי, ברוסיה Matraידי - הנפט שהופק על .ד

לבתי הזיקוק  Matraוכאשר תהיה הפקה בסדרי גודל משמעותיים יותר הרי שהנפט ישונע על ידי 

להערכת דלק אנרגיה השיווק וההפצה יתבצעו . ולהפצה בשוק רחב יותר במחירים יותר אטקרטיביים

 .לא תידרש ככלל להשקיע סכומים מהותיים במתקנים נוספים Matra -קיימות ו תוך שימוש בתשתיות

  צבר הזמנות  1.11.17

 - א1.11.29 לענין התקשרויות של השותפויות המוגבלות בחוזים מחייבים לאספקת גז טבעי ראו סעיפים  .א

בתאריך הדוח לא ניתן להעריך ברמת ודאות גבוהה את צפי צריכת הגז על פי הסכמי . להלן ה1.11.29 

וזאת בעיקר לאור חוסר הוודאות והעיכובים העלולים להיות בלוחות הזמנים , מכירת הגז הקיימים

ייני האספקה לאור חוסר הוודאות לגבי מאפ, לחיבור תחנות כוח ולקוחות נוספים למערכת הולכת הגז

ולאור חוסר הוודאות לגבי מחירי הפחם המסופק לחברת , EMGשל גז טבעי לחברת חשמל על ידי 

הלן לעניין הכמות ל 8.א1.11.29 ראו סעיף  ,כמו כן ).להלן א1.11.29 ראו לעניין זה סעיף (חשמל 

  .המינימלית שהתחייבה חברת חשמל לרכוש מהשותפויות

שנקבע בחוזים המחייבים לאספקת גז טבעי  2012 -ו 2011צבר ההזמנות לשנים  31.12.2010נכון ליום  .ב

  : 2הינו כדלקמן

כמות מינימום שנתית 
  כוללת שנקבעה בחוזים

)BCM( 

2012 2011

2.8 2.8 

 

שנקבע בחוזים המחייבים לאספקת גז  2011- ו 2010צבר ההזמנות לשנים  31.12.2009ליום  נכון .ג

 :טבעי היה כדלקמן

כמות מינימום שנתית 
  כוללת שנקבעה בחוזים

)BCM( 

2011 2010

 2.8  2.8 

  

                                                      
  .כה 4.1.22סעיף  – Elkראו לעניין ההשקעה בצינור הגז הטבעי של    1
 מפעלי, דלק אשקלון, פז אשדוד, )לרבות מזכר העקרונות(מבוסס על הכמות המינימלית החוזית על פי החוזים עם חברת חשמל   2

  .להערכת דלק אנרגיה הכמויות בפועל צפויות להיות גבוהות מהאמור לעיל). Carry Forwardללא (ל "נייר חדרה וקבוצת כי
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הסתכמה  2010התמורה שנבעה ממכירות הגז בשנת . BCM 3.25 -היתה כ 2010אספקת גז טבעי בשנת  .ד

  .מליון דולר 462.8 -בכ

  חרותת 1.11.18

מכירת גז טבעי מיועדת . בישראל קיימים מזה שנים מספר גופים הפועלים בתחום מכירת הגז הטבעי .א

  . ועל כן התחרות היא עם גופים הפועלים באותם שווקים, בראש ובראשונה לשווקים מקומיים

 East Mediterranean Gas, מספקת כיום בישראל קבוצה אחת נוספת, בנוסף לקבוצת ים תטיס .ב

Company )להלן" :EMG(" ,גז טבעי לשוק הישראלי .EMG  עוסקת ביבוא גז ממצרים וחתמה על

הסכמים לאספקת גז עם מספר צרכנים בישראל שהעיקריים שבהם הינם חברת חשמל וחברות 

הופרעה לאחרונה כתוצאה  EMGידי -יצוין כי אספקת הגז הטבעי לישראל על. מקבוצת החברה לישראל

פורסמו לאחרונה ידיעות , כן-כמו. או הבטחוניות שארעו במצרים/יות ומההתפתחויות הפוליט

. בתקשורת בדבר כוונת הרשויות במצרים לבחון מחדש את מחירי המכירה של הגז היוצא ממצרים

  .ל עשויים להיות השלכות על התחרות במשק הגז הטבעי בישראל"לאירועים הנ

בהיקף דומה , מול חופי עזה, ככל הידוע מאגרי גז טבעיגילתה ") BG: "להלן( British Gasקבוצת , בנוסף .ג

  ). שדות מרי ונועה(לתגליות הקיימות של ים תטיס 

השותפים בתגליות  ,יפותחות ושהתגליובהנחה , "לויתן"ו" דלית", "תמר"לאור התגליות המסחריות  .ד

  .ק הישראליגז טבעי למש שלמשמעותי  בשנים הבאות ספקלהוות  צפויים) והשותפויות בתוכם(אלו 

ורמת הצריכה ומחיר הגז , לרבות פחם, נמצאים ספקי גז טבעי בתחרות עם דלקים אחרים, בנוסף .ה

ראו גם (למשק הישראלי  LNGכמו כן בעתיד עשוי להיות יבוא של . מושפעים ממחירי הדלקים הללו

 ).לעיל 1.11.12 סעיף 

ומכאן שהתחרות רחבה , ויכולה להיעשות בשוק העולמי, וגבלת פחות ללקוחות מקומייםמכירת נפט מ .ו

שמחיריו  )Commodity(הנפט הנו סחורה , עם זאת. יותר אך גם אפשרויות המכירה רבות יותר

ולכן התחרות עם חברות מפיקות נפט אחרות אינה , ידי תנודות היצע וביקוש כלל עולמיות- מוכתבים על

  .יע באופן מהותי על מכירות הנפט של דלק אנרגיהצפויה להשפ

  עונתיות 1.11.19

בהתאם לשינויים העונתיים בביקושי , בין היתר, תצרוכת הגז של חברת חשמל משתנה, בישראל

צריכת ) חודשי הקיץ(ברבעון השלישי של השנה . החשמל ובהתאם לתכניות התחזוקה של חברת חשמל

  . מל צורכת כמויות גדולות יותר של גז ברבעון זהכן חברת חש-ועל, החשמל היא הגבוהה ביותר

  : 1להלן נתונים אודות התפלגות מכירות הגז הטבעי לחברת חשמל בשלוש השנים האחרונות

  רבעון רביעי 
 )BCM-ב(

רבעון שלישי 
 )BCM-ב(

  רבעון שני 
 )BCM-ב(

רבעון ראשון 
 )BCM-ב(

  

0.8 0.9 0.7 0.9 2008 

0.6  0.8  0.5  0.6  2009  

0.7  1.0  0.6  0.4  2010  

                                                      
  .BCMהנתונים מתייחסים לכלל מכירת גז טבעי של כל קבוצת ים תטיס מעוגלים לעשירית    1
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ב אינה משפיעה באופן מהותי על הכנסות "השפעת העונתיות בתצרוכת הגז והנפט של הלקוחות בארה

  .ב"דלק אנרגיה מהפרויקטים בארה

  מתקנים וכושר ייצור 1.11.20

 פרוייקט ים תטיס  .א

המחוברת לשמונה קידוחים , פלטפורמת הפקה, בין היתר, מערך ההפקה של פרוייקט ים תטיס כולל

קילומטר ומתקן הקבלה  42 - צינור ימי להולכת גז באורך של כ, כם שישה קידוחי הפקה מפיקיםמתו

פלטפורמת ההפקה מקובעת לקרקעית הים בעומק מים . 2008הקבוע שבנייתו באשדוד הסתיימה בשנת 

מורכבים מכלול , הבולט מעל פני הים, על חלקה העליון של פלטפורמת ההפקה. מטר 236 -של כ

, מטר מכילים 35 - מטר ורוחבם כ 60 - ארבעת קומות הסיפונים שאורכם כ. ם של הפלטפורמההסיפוני

מיליון רגל  600אשר תוכננו ליכולת אספקה של גז בכמות מירבית של עד , את מתקני ההפקה, בין היתר

מדחסים , עוד מצויים על הפלטפורמה גנרטורים). בשנה BCM6  -שווה ערך לכ(מעוקב ליום 

מנחת , מקום למכונת קידוח, ראשי בארות הגז, פתחי התחברות של הצנרת להולכת הגז, )ריםקומפרסו(

סירות , מתקני כיבוי אש, אנטנות, מתקן מוגבה לסילוק גז, מגורי עובדים ומתחם עבודה, מסוקים

מתקני מדידה ומתקנים נוספים הקשורים למערכת ההפקה והטיפול של , הצלה וסידורי אבטחה

  .הפלטפורמה

 Elk .ב

אחסון והולכה באזורים השונים בהם היא פועלת וכן בבעלותה צינור גז , טיפול, מתקני הפקה Elk -ל

מתקני טיפול ומתקני מדידה , צנרת, מערכת של מדחסים Ciscoבשדה  Elkל בבעלות "בנוסף לנ. טבעי

יעה דלק אנרגיה השק 2008במהלך שנת . לגז טבעי המופק באזור זה על ידי דלק אנרגיה ועל ידי אחרים

לא בוצעו השקעות נוספות  2009מיליון דולר ובשנת  0.4 -סך של כ Ciscoבמתקני טיפול בגז בשדה 

  . במתקנים

  הון אנושי  1.11.21

, מנהל פיתוח עסקי, ל כספים"סמנכ, ל"נכון למועד הדוח מועסקים בדלק אנרגיה עובדים הכוללים מנכ .א

מנהלת משרד , מנהלת קשרי משקיעים, מחלקת חשבות, יועצת משפטית, מנהל תחום רגולציה

, מקבלות דלק אנרגיה וחברות הבת שלה מדלק השקעות שירותים מנהליים שונים, כמו כן. ופקידות

פי הצורך - דלק אנרגיה  מקבלת על, בנוסף לאמור לעיל. כספיים םשירותי מזכירות חברה ושירותי

יועצי תקשורת , עורכי דין, גיאופיזיקאיים ,לרבות גיאולוגים, שירותי ייעוץ מקצועיים מיועצים שונים

בשותפות ) 1: (נכון למועד הדוח השותפויות המוגבלות מעסיקות עובדים כדלקמן. ויועצים פיננסיים

עובדת אחת בתפקיד  -בשותפות אבנר ) 2(; אשת קשרי משקיעים וכלכלן, מהנדס -דלק קידוחים 

ים הכללים בהתאם להוראות הסכם השותפות השותפויות מנוהלות על ידי השותפ. מזכירת גיאולוג

השותפים הכלליים מעמידים לרשות השותפויות המוגבלות שירותי ניהול . המוגבלת של כל שותפות

הנהלת חשבונות , שירותי חשבות, )הדירקטורים של השותף הכללי(מנהלים , הכוללים בין היתר

עורכי , בין היתר(גבלות נעזרות ביועצים השותפויות המו, בנוסף למנהלי השותף הכללי. ושירותי משרד
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יצוין כי במסגרת הסכמי התפעול . ככל שייעוץ כאמור נדרש) יועצים גיאולוגים ויועצים פיננסיים, דין

מעסיק כוח אדם לצורך ) Operator -ה(מפעיל הפרוייקט , בפרוייקטים השונים בהם שותפה דלק אנרגיה

חסי עובד מעביד בין העובדים המועסקים על ידי מפעיל לא קיימים י. ניהול הפרוייקטים ותפעולם

  .הפרוייקט לבין דלק אנרגיה ואין לדלק אנרגיה כל חבות ישירה בגין סיום יחסי עובד מעביד

  Elk - ב ו"דלק אנרגיה ארה .ב

גיאולוגים , ביניהם אנשי כספיםעובדים  14מועסקים נכון למועד הדוח  Elk-ב וב"דלק ארהב

  . אנשי מינהלה ואנשי תחזוקה, יםמהנדס, גיאופיזקאים

  אופציות לנושאי משרה בכירה  .ג

דלק החליט דירקטוריון  20.8.2007דנה והחליטה ועדת ביקורת וביום  20.8.2007וביום  6.8.2007ביום  .ד

מניות  258,265 -אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש ל 258,265לאשר הקצאת , אנרגיה

כל כתבי האופציה של מימוש במקרה  .דלק אנרגיה מר גדעון תדמורל "נכלמ, דלק אנרגיהרגילות של 

  . דלק אנרגיה לפני ההקצאהמהון המניות המונפק והנפרע של  5.2% –תהווינה מניות המימוש כ ,למניות

בכפוף לאישור האסיפה הכללית של , וועדת הביקורת דלק אנרגיההחליטו דירקטוריון  23.8.2007ביום  .ה

אופציות לא רשומות למסחר  55,345לאשר הקצאת , 10.10.2007נתנה את אישורה ביום ש, דלק אנרגיה

מר גבי , דאז דלק אנרגיהר דירקטוריון "ליו, דלק אנרגיהמניות רגילות של  55,345 -הניתנות למימוש ל

בתוקף מיום , ר דירקטוריון דלק אנרגיה"הודיע מר לסט על סיום תפקידו כיו 17.1.2010ביום . לסט

החל  ר דירקטוריון דלק אנרגיה"החליט על תחילת תפקידו כסגן יו ודירקטוריון דלק אנרגיה 1.2.2010

שנתנה את אישורה ביום , בכפוף לאישור האסיפה הכללית, החליטו 17.1.2010ביום . מאותו מועד

באופן  יחולו שינויים בתנאי תוכנית האופציות, כי לאור שינוי תפקידו של מר לסט כאמור, 3.3.2010

במקרה בו . אופציות 44,276שלאחר השינויים כאמור סך האופציות הכולל שיוקנו למר לסט יעמוד על 

מהון המניות המונפק  0.9% - את כל כתבי האופציה למניות תהווינה מניות המימוש כ מר לסטיממש 

 .בהנחה של מימוש כל ניירות הערך ההמירים של דלק אנרגיה דלק אנרגיהוהנפרע של 

בכפוף , 14.1.2010מיום  ועדת הביקורתלאחר החלטת  דלק אנרגיההחליט דירקטוריון  17.1.2010יום ב .ו

הקצאת חבילת לאשר , 3.3.2010שנתנה את אישורה ביום , דלק אנרגיהלאישור האסיפה הכללית של 

  - קרי, )הקיים ביום אישור ההסכם(מההון המונפק והנפרע של החברה  2%יחידות פאנטום בהיקף של 

ביום . 'ר יורם טורבוביץ"דלק אנרגיה דר דירקטוריון "ליו, בארבע מנות שוות, יחידות פאנטום 100,108

לאשר את הפסקת , 3.5.2011זומנה אסיפת בעלי מניות של דלק אנרגיה שתתקיים ביום  30.3.2011

כן -כמו. כלליתהחל ממועד אישור האסיפה ה, כדירקטור בדלק אנרגיה' ר יורם טורבוביץ"כהונתו של ד

לממש את המנה הראשונה אף שטרם מלאו שנתיים ' ר יורם טורבוביץ"תתבקש האסיפה לאשר לד

 21לפרטים נוספים ראו פרטים בתקנה ). בהתאם לקבוע להסכם ההעסקה עימו( לכהונתו  בדלק אנרגיה

  .   בפרק ד לדוח התקופתי

  ספקים וחומרי גלם 1.11.22

המפעיל מתקשר עם . ממונה מפעיל לפרוייקט, ת זכויותבעל בכל פרוייקט קידוח בו דלק אנרגיה

בישראל אין כיום קבלנים לביצוע . קבלנים מקצועיים ובעלי הציוד הנדרש לכל פרוייקט ופרוייקט
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, יחד עם שותפיה בפרוייקטים השונים קידוחים וסקרים סיסמיים בים מהסוג שמבצעות השותפויות

מתקני הקידוח . ל לצורך ביצוע עבודות כאמור"ולפיכך מתקשרים המפעילים עם קבלנים מחו

לסוג הפרוייקט ולצרכים המיוחדים של כל , הימיים מובלים מרחבי העולם בהתאם לזמינות

אשר עלייה בהם משפיעה , פרמטר חשוב נוסף המשפיע לעניין זה הוא מחירי הנפט הגולמי. פרוייקט

אינה מתקשרת באופן ישיר עם  רגיהדלק אנ. ולהיפך, לרוב על זמינות הקבלנים והציוד הנדרש

 Elkיצויין כי . ספקים או קבלנים מקצועיים וההתקשרות היא בינם לבין מפעילי הפרוייקטים

  .משמשת כמפעילה של מרבית מנכסיה

למקדחים , חומר גלם מהותי בפעילות ובמתקני החיפושים וההפקה הוא פלדה אשר מיועדת לצנרת

  .ות חלה עלייה משמעותית במחיר המתכת בעולםבשנים האחרונ. ולמבני הפלטפורמה

  הון חוזר 1.11.23

לחודש בו מוגש החשבון  20 -הכנסות השותפויות מהסכם חברת חשמל מתקבלות עד המאוחר מבין ה .א

תשלומים של החברה . ימי עסקים ממועד הגשת החשבון בגין הגז שסופק בחודש הקודם 15או 

 . אים שנקבעו בכל הסכם תפעוללמפעילים של העסקאות המשותפות נעשים בהתאם לתנ

 . ימים מסיומו של החודש בו בוצעה המכירה 30ממכירת נפט מתקבלות עד  ההכנסות .ב

   מימון 1.11.24

מהלוואה לזמן , שקיבלה מדלק השקעות, פעילות דלק אנרגיה ממומנת בעיקר מהלוואות לזמן ארוך .א

ממימון , שנתקבל בישראלממימון בנקאי , 1דלק אנרגיה אגרות חוב, ארוך שקיבלה החברה מחברת הבת

 . ב ובישראל כמפורט להלן"ל ומגיוס של אגרות חוב בארה"בנקאי בחו

או באמצעות /בוחנת מעת לעת אפשרויות לקבלת מימון בישראל מהמערכת הבנקאית ו דלק אנרגיה

  .יצוין כי אין כל וודאות שהחברה תקבל מימון נוסף כאמור לעיל. שוק ההון

לקבלת מימון מדלק  10.10.2007מיום ) כפי שתוקן(קיים הסכם מסגרת עות דלק השקל בין דלק אנרגיה .ב

   .לדלק אנרגיההלוואות וערבויות  ,תעמיד דלק השקעות בהתאם להסכם המסגרת. השקעות

לקבלת אשראי  בישראלעם תאגידים בנקאיים  דלק אנרגיההתקשרה  2010ובשנת  2009במהלך שנת  .ג

 4%-1.75%מיליון דולר בשעורי ריבית משתנה של ליבור בתוספת  80 -הינה כ 31.12.2010שיתרתו ליום 

חלק שיעבוד ספציפי על  דלק אנרגיהלהבטחת האשראי רשמה . 2009-2014לפרעון בשנים , לשנה

והתחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות  ,אשר בבעלותה יחידות השתתפות בשותפויות המוגבלותמ

  המפורטות להלן מסויימות

, תחייבה בהתניות פיננסיות בקשר להלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים בישראלה דלק אנרגיה .ד

סך ההון העצמי ) 1: (מיליון דולר כדלקמן 80 -מסתכמת לסך של כ 2010בדצמבר  31אשר יתרתן ליום 

שיעור ) 2(; בהתאמה, מיליון דולר 70 -מיליון דולר ו 60לא יפחת מסך של , של דלק קידוחים ואבנר

ההון העצמי של דלק ) 3( 30%עצמי מסך המאזן של דלק קידוחים ואבנר לא יפחת משיעור של ההון ה

היחס הון ) 4(; ח"מיליון ש 250בתוספת הלוואות שהתקבלו מחברת האם לא יפחת מסך של  אנרגיה

                                                      
  . 1.9.2010אגרות החוב נפרעו במלואן ביום    1
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יחס חוב ) 5(; 15%-13% - עצמי בתוספת הלוואות שהתקבלו מחברת האם לסך מאזן לא יהיה נמוך מ

עומדת באמות  נכון למועד הדוח וסמוך למועד פרסום הדוח דלק אנרגיה) 6(; 50% - 25%של לבטוחות 

  .המידה הפיננסיות המצוינות לעיל

, בגין הלוואות שהתקבלו מתאגידים בנקאיים, היקף יחידות ההשתתפות המשועבדות לתאריך המאזן .ה

מיחידות  83% -וכבדלק קידוחים  מיחידות ההשתתפות שמחזיקה דלק אנרגיה 93% - הינו כ

יצויין כי בהתאם להסכמים עם התאגידים הבנקאיים . באבנר ההשתתפות שמחזיקה דלק אנרגיה

אך השחרור עדיין , לשחרר מיחידות ההשתתפות משועבדות בהיקפים משמעותיים ביכולת דלק אנרגיה

  . לא בוצע

 -ואה בסכום כולל של כעם תאגיד בנקאי זר לקבלת הלו Rockiesהתקשרה  2008במהלך שנת , כמו כן .ו

  . 3.05%-1.65%שנים בשיעור רבית משתנה של ליבור בתוספת  10מיליון דולר לתקופה של עד  100

עסקת הגנה על , וכל נכסיה ELKשועבדו לטובת התאגיד הבנקאי מניות , כבטחון לפירעון הלוואה .ז

הערבות פקעה בפברואר ( מיליון דולר 30בסכום כולל של  מחירי נפט וגז וכן ערבות של דלק אנרגיה

) ככל שיידרש(להעמיד לטובת חברת הבת את המימון שיידרש לה  התחייבה דלק אנרגיה, כמו כן). 2011

ולשיפוי התאגיד הבנקאי במקרה  2010 - 2008 -לשנים  ELKלצורך מימון תכנית פיתוח הנכסים של 

הסכם ההלוואה . פה של שנהלתקו, ELKויתגלו הפרות משמעותיות של מצגים שנתנו במסגרת עסקת 

אירועי הפרה ופירעון , כולל תנאים רבים ובכלל זה דרישה מחברת הבת לעמידה ביחסים פיננסיים 

בהתאם לדרישה הבנק , במסגרת מימון העסקה ביצעה דלק אנרגיה. ב"הצהרות ומצגים וכיו, מיידי

עלות . CALLמכירת אופציות ו PUTהכוללת רכישת אופציות , עסקת הגנה על מחיר הנפט והגז, המממן

מיליון  0.5 -שוויה ההוגן של העסקה לתאריך המאזן הינו בסך כ. מיליון דולר 3.3 - העסקה הסתכמה לכ

  .נגזרים פיננסיים"דולר והיא נכללת במסגרת הנכסים השוטפים בסעיף 

בהתאם , רבין הית, ח הקרן יבוצע"בת נקבע כי פרעון ע במסגרת תנאי ההלוואה שקיבלה דלק אנרגיה .ח

ליחס הכיסוי הנדרש בין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים מהמאגרים המשועבדים המהוון 

הבדיקה של יחס הכיסוי נערכת פעמיים בשנה לפי נתוני .  לבין סכום ההלוואה, בריבית ההלוואה

: להלן(י חברת הבת יזמה פגישה עם נציגי התאגיד הבנקא 2011 בפברואר 18 ביום. דצמבר ויוני

הפגישה נערכה בקשר עם המשא והמתן המתמשך לגבי השינויים המוצעים במבנה של תנאי "). הבנק"

ב על ידי דלק "עדכון על כוונות מכירת נכסי נפט וגז מסוימים בארה, בין היתר, הדיונים כללו. ההלוואה

 7ביום . ט והגז שלהבפגישה הודיעה חברה הבת לבנק כי היא שוקלת את מכירת כל נכסי הנפ. אנרגיה

כי הסכמי ההלוואה נמצאים בהפרה , שבו הבנק טוען, קיבלה חברת הבת מכתב מהבנק, 2011מרס 

מחדלות פירעון של חברת הבת ואי היכולת לפרוע הלוואות בסכום שעולה על יתרת , בין היתר, כתוצאה

ו בגין ההפרות כן צוין במכתב כי הבנק שומר את כל הזכויות המשפטיות של, הקרן המאושרת

חברת הבת השיבה לבנק כי היא אינה מסכימה כי חלה הפרה או אירוע של , 2011מרס  9ביום .ל"הנ

חברה הבת ציינה , באשר לטענה כי החברה הבת לא עמדה בתשלומי הקרן. הפרה של הסכם ההלוואה

ולכן , 2010בר בספטמ 30כי הבנק לא סיים לחשב את סכום ההחזר הנדרש לפי תנאי ההלוואה עד ליום 

, חברה הבת ביקשה לבצע תשלום של קרן במהלך התקופה, יחד עם זאת. אין הפרה של סעיף זה בחוזה
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. אולם התבקשה על ידי הבנק לא לבצע תשלום זה עד למועד מאוחר יותר לפי הודעה שתימסר מהבנק

חברת הבת לבנק בין . חברה הבת ביקשה מהבנק כי יפעל לאלתר לבטל את ההודעה של ההפרה, לפיכך

  מתנהלים דיונים על מנת לפתור את המחלוקות

סדרה (נ אגרות חוב .ב ע"דולר ארה 20,000,000למשקיעים מסווגים  הנפיקה דלק אנרגיה 1.7.2009ביום  .ט

בתנאי אגרות החוב . שנים 5לתקופה של עד  7.9%רשומות על שם הנושאות ריבית שנתית בשיעור ) 'ב

יואצו ויוקדמו במקרים מסויימים התלויים ) קרן וריבית(אגרות החוב  נקבע כי מועדי הפירעון של

על פי שיקול , רשאית בכמות הגז השנתית שתופק מנכסי הנפט של עסקת ים תטיס וכן דלק אנרגיה

כביטחון למילוי מלא . של אגרות החוב בכל עת) מלא או חלקי(לבצע פדיון מוקדם , דעתה הבלעדי

את זכויותיה לקבלת תמלוגים מאת דלק , החוב שיעבדה דלק אנרגיהומדויק של כל תנאי אגרות 

את כל זכויותיה לפי  שיעבדה דלק אנרגיה ,כמו כן. קידוחים בגין נכסי הנפט של עסקת ים תטיס

  . פוליסת הביטוח המכסה הפסקת תשלום תמלוג העל משותפות דלק קידוחים דלק אנרגיה

לציבור אגרות חוב   הנפיקה דלק אנרגיה 2010יוני - ארובחודשים ינו 2009בחודש אוקטובר , בנוסף .י

) 'ה–'כביטחון למילוי תנאי אגרות החוב סדרות ג. ח"מיליוני ש 1,112בערך נקוב כולל של ) 'ה- 'סדרות ג(

לפרטים ראו דוחות . אשר בבעלותה בשותפויות המוגבלותיחידות השתתפות  שיעבדה דלק אנרגיה

-2010אסמכתא מספר( 21.1.2010מיום , )2009-01-248643א מספר אסמכת( 6.10.2009הצעת מדף מיום 

  . המוכללים בזאת בדרך הפניה) 2010-01-539556אסמכתא ' מס( 1.7.2010ומיום ) 01-361662

  שיעור הריבית הממוצעת  .יא

שהיו , להלן שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות ממקורות בנקאיים וממקורות אשראי לא בנקאיים

  : שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי דלק אנרגיה, 2010דצמבר בתוקף בחודש 

  שיעור הריבית

  מימון בנקאי  הלוואות דולריות   4%-1.65%+ ליבור 

מימון לא  ח צמודות מדד מחברת האם"הלוואות בש 7.25%+ מדד 
  אגרות חוב דולריות בריבית קבועה  7.9%-5.326%   בנקאי

  ות בריבית משתנהאגרות חוב דולרי  1.1%+ ליבור 

  ח צמודות מדד"אגרות חוב בש  5.19%-7.19%+מדד

 

וחברות בת על ידי דלק  שניתנו דלק אנרגיה, )קרן וריבית(היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואות  .יב

שנתקבל , ל"יצוין כי הסכום הנ. ח"מיליוני ש 311 - מסתכמת בסך של כ 31.12.2010השקעות נכון ליום 

אישרה האסיפה  3.3.2010ביום . חלק מהסכום הכולל הנזכר בהסכם המסגרתמהווה , מדלק השקעות

לשנות את , 20.1.2010מיום  הכללית לאחר קבלת אישור הדירקטוריון וועדת הביקורת של דלק אנרגיה

תאוחד , כך שכל יתרת ההלוואות מדלק השקעות, לדלק השקעות תנאי החוב הקיים של דלק אנרגיה

ההלוואה תהא לתקופה שמיום אישור האסיפה הכללית ועד ) 1: (פורט להלןלהלוואה אחת בתנאים כמ

בחמישה תשלומים שאינם  קרן ההלוואה תיפרע על ידי דלק אנרגיה) 2(; 2014בספטמבר  30ליום 

 7.25%היתרה הבלתי מסולקת של קרן ההלוואה תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של ) 3(; שווים
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בספטמבר של כל שנה ממועד אישור ההלוואה על  30במרץ וביום  31ם אשר תשולם פעמיים בשנה ביו

קרן ההלוואה והריבית על ההלוואה יהיו צמודות למדד ) 4(; 2014בספטמבר  30ידי האסיפה ועד ליום 

מועד ( 3.3.2010היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה החדשה כמפורט לעיל ליום . המחירים לצרכן

הלוואות אלה אינן מובטחות . ח"מיליון ש 523.9 - הינה כ) י האסיפה הכלליתאישור שינוי התנאים על יד

לפירעון . יש זכות לפירעון מוקדם של הלוואות אלה בכל עת וללא קנס בשיעבודים כלשהם דלק אנרגיה

או /בהנפקה לציבור ו תצאל בחר דלק אנרגיהתבמקרה בו . מוקדם של הלוואות אלה בכל עת וללא קנס

תהיה זכאית לדרוש את העמדת דלק השקעות  ,")ההנפקה" :להלן( או הנפקה פרטית/ו תבהנפקת זכויו

מ "הפרשי ההצמדה והמע, לרבות הריבית(לפרעון מיידי  ,שטרם נפרעה ,דלק אנרגיהכל יתרת החוב של 

וזאת מיד עם קבלת תמורת , בהנפקה שגוייס על ידי דלק אנרגיה, עד לתקרת גובה הסכום נטו )בגינם

לדלק . המוקדם ןהפירעולא תחויב בעמלה בשל  דלק אנרגיה, במקרה כאמור. דלק אנרגיהאצל  ההנפקה

לבצע הנפקה כאמור שהתמורה בה מיועדת לפירעון יתרת  השקעות תהיה הזכות לדרוש מדלק אנרגיה

תעמוד כל  במקרה שדלק השקעות תחדל להיות בעלת השליטה דלק אנרגיה. החוב של דלק אנרגיה

מ "הפרשי ההצמדה והמע, שטרם נפרעה לפרעון מיידי לרבות הריבית של דלק אנרגיהיתרת החוב 

  . לא תחויב בעמלה בשל הפרעון המוקדם דלק אנרגיה, במקרה כאמור. בגינם

של השותפויות המוגבלות ממומנת מתוך הון עצמי של ) להבדיל מהפקה ופיתוח(פעילות חיפושי הנפט  .יג

שפורסמו על ידי השותפויות , פי הצעה לציבור בדרך של זכויותאשר גויס במסגרת תשקי, השותפויות

התחייבו , שניתן לשותפויות בסמוך למועד הקמתן, על פי אישור נציבות מס הכנסה. המוגבלות

מהסכום שיגויס מהמשקיעים  3%-2%השותפויות המוגבלות שלא לקחת הלוואות בסכום העולה על 

לאור תוכנית הפיתוח של פרוייקט . 1ציבות מס הכנסהבשותפויות אלא בתיאום ואישור מראש של נ

צפוי כי ידרשו לשותפויות , ההשקעות הנוספות בפרוייקט ים תטיס והמשך פעילות האקספלורציה, תמר

שיאשרו מעת , וזאת בהתאם לתוכניות העבודה ולתקציבים, אמצעים כספיים גדולים לצורך פעילותן

  . על נכסי הנפט שבבעלותןלעת על פי הסכמי התפעול המשותף החלים 

בין , ל"בכוונת השותפויות לפעול לגיוס האמצעים הכספיים הדרושים לצורך עמידה בהתחייבויותיהן הנ .יד

יצוין כי במידה ודלק אנרגיה . באמצעות גיוסי הון בשותפויות במסגרת הנפקת זכויות בשותפויות, ביתר

ל ולהזרים את "השתתף בגיוסי ההון הניהיה עליה ל, תרצה לשמר את שיעור אחזקותיה בשותפויות

כי אין כל ודאות שהשותפויות תקבלנה מימון בהתאם , יצוין. ההון הנדרש כפי חלקה היחסי בשותפויות

  .ל"לנ

השותפויות בוחנות כיום יחד עם שותפיהן בפרויקט ים תטיס אפשרות לקבלת מימון נוסף , כמו כן .טו

)Non-Recourse (במסגרתו גם יפרעו אגרות החוב , כירת גז בפרויקטעל בסיס ההכנסות הצפויות ממ

  .בפרעון מוקדם 2005שהונפקו בשנת 

                                                      
ו השותפויות אישור מרשויות מס הכנסה לקבלת הלוואות עבור הקמת תשתית ההפקה של פרוייקט קיבל 2001בחודש ספטמבר   1

קיבלה השותפות אישור מרשות המסים לממן את חלקה בתכנית תשתית ההפקה בפרויקט תמר  2010בחודש מרץ . ים תטיס
פות בתשתית ההפקה ישללו את או השקעות שתבצע השות/מבלי שהמימון הנדרש ו, ח"או הנפקת אג/באמצעות הלוואות ו

כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות לחיפושי (כמשמעותה בתקנות מס הכנסה " שותפות"מעמדה כ
  .1988-ט"התשמ, )נפט
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שועבד במסגרת , עם חברת החשמל 2002יצוין כי רק התקבולים מההסכם הראשון שנחתם בשנת  .טז

  .ל"המימון הפרויקטאלי הנ

בין , לותןמימון ביניים זה נועד לאפשר לשותפויות לעמוד בדרישות תזרים המזומנים הנדרש לפעי .יז

  .  במסגרת פיתוח פרויקט תמר וזאת עד להשלמת המימון הפרויקטאלי לפרויקט, היתר

עבור חלקם של השותפים  Non-Recourseהושלמה ההתקשרות בהסכמים לקבלת מימון  9.3.2005ביום  .יח

 275בהיקף כספי כולל של ) מ"השותפויות ודלק השקעות ונכסים בע(הישראלים בפרוייקט ים תטיס 

 120 -ו 130 - ל הינו כ"כאשר חלקן של שותפות דלק קידוחים ושותפות אבנר בסכום הנ, יון דולרמיל

להלן (מ "גיוס ההון בוצע באמצעות חברת יעודית בשם דלק ואבנר ים תטיס בע). בהתאמה(מיליון דולר 

ת חוב איגרו, Rule 144Aלפי , ב"אשר הנפיקה עבור משקיעים מוסדיים בארה, ")SPC –ה : "ק זה"בס

מיליון דולר בריבית קבועה  175מתוכם , ")SPC-אגרות החוב של ה("מיליון דולר  275בהיקף כולל של 

מיליון דולר בריבית משתנה בשיעור של ליבור לשלושה חודשים  100 -לשנה ו 5.326%בשיעור של 

בהתאם  2013באוגוסט  1איגרות החוב תפרענה בכל רבעון עד ליום . לשנה 1.1%בתוספת מרווח של 

על אף האמור ). אשר מבוסס על הערכה של אספקת הגז הצפויה לחברת חשמל(ללוח סילוקין שנקבע 

במקרה של צריכה מוגברת של חברת חשמל מעבר לצפי יבוצע פירעון מוקדם יחסי של אגרות , לעיל

במועדים אי פרעון אגרות החוב , מאידך. ללא עמלת פירעון מוקדם, בריבית המשתנה SPC-החוב של ה

בכפוף לעמידה , לעומת הצפי, עקב צריכה מופחתת של חברת חשמל, הקבועים בלוח הסילוקין שנקבע

להבטחת פירעון אגרות החוב שיעבדו . SPC -לא יחשב כהפרה של אגרות החוב של ה, במינימום מסוים

ורשיון  חזקת אשקלון: את זכויותיהם בנכסים המפורטים להלן SPC -דלק השקעות וה, השותפויות

, )בהתייחס להסכם חברת חשמל(הסכם התפעול המשותף , הסכם חברת חשמל, הפעלת האסדה

מניות חברת ים תטיס , פוליסות ביטוח, האסדה ושאר הציוד המשמש להפקת הגז עבור חברת חשמל

הכוללים בין היתר את ( SPC-הסכמי הגידור וחשבונות הבנק של ה, )בעלת רשיון לצינור ההולכה(מ "בע

חשבון ההכנסות אשר אליו יופקדו תקבולים מחברת חשמל וחשבונות בהם הופקדו כריות הביטחון 

ההלוואה על פי איגרות החוב ). וכרית לבניית תחנת הקבלה, כרית לשרות החוב, בין היתר, הכוללות

; ללמעט זכות חזרה לנכסים מתוך הנכסים ששועבדו כאמור לעי) Non Recourse(הינה ללא זכות חזרה 

 . יצוין כי הסכמים למכירת גז עם לקוחות אחרים וחזקת נועה לא כלולים בנכסים המשועבדים

 )covenants(נטלו על עצמם השותפים הישראלים מספר מחויבויות , בנוסף לביטחונות האמורים לעיל .יט

  :1הכוללות בין היתר את המחויבויות הבאות SPC-כלפי המשקיעים באגרות החוב של ה

  ;לקם בחזקת אשקלוןלא לרדת בח .1

בוועדת התפעול בעד ביצוע פעולות נוספות שלא לצורך הפקת גז לצורך אספקתו לחברת  להצביעלא  .2

  :אלא אם יתקיים אחד מאלה") פעולות נוספות: "ק זה"להלן בס(חשמל 

                                                      
  .עומדים השותפים הישראלים במגבלות האמורות, נכון למועד הדוח, להערכת דלק אנרגיה  1
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בידי השותפויות את כל האמצעים הכספיים עבור מימון מלא של הפעולות הנוספות והשותפות  יש )א(

בכתב כי האמצעים הכספיים האמורים זמינים ומיועדים  SPC - מן לאגרות החוב של האישרה לנא

  .לפעולות הנוספות עד להשלמתן המלאה

  .SPC - ההצבעה בעד הפעולות הנוספות אושרה על ידי רוב מחזיקי אגרות החוב של ה )ב(

בדרוג בעקבות  אישרו כי לא יהיה שינוי לרעה) Standard and Poor’s -ו Moody’s(סוכנויות הדירוג  )ג(

  .ההתחייבות לבצע את הפעולות הנוספות

שנקבעו  לא להתחייב ולא להסכים לבצע הרחבה או שינוי של מערך ההפקה אלא אם יתקיימו תנאים )ד(

  .במסמכי המימון

חתמו השותפויות על הוראה בלתי חוזרת לחברת החשמל  19.06.2009ביום , בנוסף לאמור לעיל .כ

גז טבעי בהתאם למזכר העקרונות לחשבון ההכנסות של  להעברת התמורה שתתקבל ממכירת

  .הפרוייקט

כל אחת בין ") הסכם המימון": להלן בסעיף זה(הלוואת גישור  מיהסכ מונחת 2010ביוני  24ביום  .כא

 Barclaysלבין ) באמצעות חברות ייעודיות בבעלותן המלאה כמפורט להלן(מהשותפויות המוגבלות 

Bank Plc ו - HSBC Bank Plc ) כל  נהתקבלבהתאם להסכם המימון . 1")הבנקים המממנים: "ביחדלהלן

בחלק מעלויות הפיתוח של  המימון חלקל Non-Recourseהלוואה מסוג המוגבלות  יותהשותפואחת מ

בד בבד "). ההלוואה": להלן בסעיף זה(מיליון דולר  190עד לסכום של  ")פרויקט תמר" ("תמר"שדה 

מימון באותם תנאים בין הבנקים המממנים  םהסכ םת נחתיוידי השותפועם חתימת הסכם המימון על 

בחלק מעלויות הפיתוח של  הלמימון חלק, )מיליון דולר 50לקבלת הלוואה בסכום של (לבין דור גז 

 .פרויקט תמר

 Non-Recourse Finance Project(ההלוואה הינה לתקופה שעד לחתימה על הסכם מימון פרויקטאלי 

) בעלויות הפיתוח של פרויקט תמרהמוגבלות השותפות כל אחת משל  ןמימון מלוא חלקארוך טווח ל

עם אפשרות הארכה בתנאים (חודשים לפי המוקדם  18או לתקופה של ") המימון הפרויקטאלי": להלן(

. ההלוואה תפרע בתשלום אחד במועד סיום תקופת ההלוואה). חודשים 24מסוימים לתקופה כוללת של 

לפעול לגיוס המימון הפרויקטאלי לפני תום תקופת הסכם המימון באופן המוגבלות  יותתפובכוונת השו

זכות לבצע פירעון מוקדם של המוגבלות ת יולשותפו. שהמימון הפרויקטאלי יפרע את ההלוואה

  . ההלוואה בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם המימון

לשלושה חודשים   LIBOR לפי ההלוואה הינה דולרית ונושאת ריבית שנתית משתנה המחושבת

לא כולל (חודשים  18 -במידה שההלוואה לא תוארך מעבר ל 4%בתוספת מרווח מדורג שלא יעלה על 

באופן שוטף בהתאם לדרישות המוגבלות ת יושותפוכל את מהכספי ההלוואה יועברו ל). עמלות

הפיתוח ורך מימון עלויות התשלום שיוציא המפעיל לשותפים בגין עלויות הפיתוח של פרויקט תמר ולצ

  . ההלוואהולצורך מימון עלויות ) Cash Calls(של פרויקט תמר 

                                                      
  .פי הסכם המימון- ם הממנים סינדיקציה של ההלוואה עללאחר מתן המימון ביצעו הבנקי   1
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שותפות דלק הקימה  –חברה ייעודית המוגבלות ת יוהשותפוכל אחת מ ההקימ, לצורך קבלת המימון

מ "בע) מימון תמר(ושותפות אבנר הקימה את אבנר חיפושים מ "בע) מימון תמר(דלק קידוחים את 

בהתאם להסכם "). ייעודיתהחברה ה": סעיף זה בהתייחס לכל אחת מהחברות הייעודיותב להלן(

כל אחת כהלוואה ל) back to back(תעבירו במקביל שחברה ייעודית כל המימון סכום ההלוואה יינתן ל

את המוגבלות ת יוהשותפושיעבדו כל אחת מלהבטחת פירעון ההלוואה . המוגבלות תיושותפומ

זכויותיה בחזקת תמר ובחזקת : ים הקשורים לפרויקט תמר שעיקריהם מפורטים להלןבנכס ןזכויותיה

זכויותיה בהסכמים עתידיים , זכויותיה בהסכם התפעול המשותף של פרויקט תמר, ")החזקות("דלית 

החברה הייעודית ונכסים והסכמים נלווים של  מניות, למכירת גז טבעי מפרוייקט תמר ככל שיחתמו

ולמלווים אין  Non-Recourseההלוואה הינה מסוג ). ב"וכיו, ציוד, כגון פוליסות ביטוח(פרויקט תמר 

יצוין כי השעבודים האמורים לעיל . שלא שועבדו לטובתםהמוגבלות ת יוזכות חזרה לנכסי השותפו

אצל כל אחת מהשותפויות כפופים לזכויות תמלוגים של המדינה וכן לזכויות בעלי התמלוגים האחרים 

על מנת ליצור וודאות משפטית לגבי סדר ). לרבות בעלי עניין(תמלוגים מהן הזכאים לקבל בלות המוג

, נקבע במסמכי המימון, המוגבלותת יוהשותפומי מהנשייה כאמור לעיל במקרה של חדלות פירעון של 

ל שעבודים למשך תקופת "כי ירשמו לטובת בעלי התמלוגים האחרים הנ, על פי דרישה של הבנקים

  .סכם המימון על החזקות להבטחת הזכות לתמלוגיםה

בהתקיים תנאים מסוימים , המוגבלות תיושותפוכל אחת מההסכם המימון קובע מנגנון המאפשר ל

מליון דולר נוספים תוך שימוש באותן הבטוחות וזאת בכפוף לקבלת  100 - לגייס סכום נוסף של עד כ

  . אישור רוב מיוחס של המלווים

) covenants(מחויבויות  ןעל עצמ ונטלהמוגבלות ת יוהשותפו ,ת מימון מסוג זהכמקובל בעסקאו

על מגבלות : המקובלות בעסקאות מסוג זה והכוללות בין היתר את המחויבויות העיקריות הבאות

הלוואות מצדדים  ,Non-Recourseמגבלות אלה לא תחולנה על אשראים מסוג (אשראים נוספים נטילת 

עמידה ביחס היקף המאגר ; עמידה במבחני נזילות; )מיליון דולר 20סכומים של עד קשורים ואשראים ב

; בשותפויות המוגבלות מגבלות על העברת שליטה; מגבלות על שינוי תחומי הפעילות; ליתרת חוב

לגייס המוגבלות ת יומגבלות על חתימה על חוזים אשר עלולים להשפיע לרעה על היכולת של השותפו

שמירה על הנכסים המשועבדים והימנעות מהפרה או שינוי של תנאי ; ויקטאליאת המימון הפר

ההסכמים המהותיים ובכלל זה שלא להצביע על פי הסכם התפעול המשותף באופן העלול להשפיע 

לרבות לעניין (לגייס את המימון הפרויקטאלי המוגבלות ת יוהשותפוכל אחת מלרעה על היכולת של 

תנאים לרכישת זכויות נוספות בפרויקט ; JOA -יטוחים בהתאם להוראות הרכישת ב; )החלפת המפעיל

  . ב"בפרויקט תמר וכיו sole riskמגבלות על אישור פעילות ; תמר

אשר ) events of default(בהסכם המימון הוגדרו אירועי הפרה , כמקובל בעסקאות מימון מסוג זה

תוקנה לבנקים המממנים זכות להעמיד ) מוןבכפוף לתקופות ריפוי הקבועות בהסכם המי(בהתקיימם 

אי תשלום סכומים : הכוללים בין היתר את האירועים העיקריים הבאים, את ההלוואה לפירעון מיידי

קרות אירועים ; אירועי חדלות פירעון; הפרת מצגים ;)covenants(הפרת מחויבויות  ;המגיעים למלווים

המוגבלות ת יושל השותפו תןיכולת על) Material Adverse Effect( העלולים להשפיע מהותית לרעה
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ארועים העלולים , המהותיות בקשר עם הסכם המימון או פרויקט תמר ןלקיים את התחייבויותיה

או המוגבלות ת יוהכספי של השותפו ןהעיקריים או מצב ןאו עסקיה ןלהשפיע מהותית לרעה על נכסיה

ביטול או העדר  ;לגייס את המימון הפרויקטאלי ןתארועים העלולים להשפיע מהותית לרעה על יכול

עמידה באבני דרך נוספות שנקבעו על פי מועדים ; יכולת לקבל אישור מהותי הדרוש לפרויקט תמר

אישור תכנוני ; חתימת הסכם למכירת הגז עם חברת החשמל; אישור פיתוח הפרויקט( מוסכמים

אירוע כח עליון מתמשך בקשר ; )קידוחי הפיתוחזמינות אסדת קידוח לביצוע ; להקמת תחנת קבלה לגז

  . ב"עם פרויקט תמר וכיו

את הבנקים המממנים המוגבלות ת יוהשותפוכל אחת מ ובמקביל לחתימה על הסכם המימון מינ

להם זכות בלעדיות או השתתפות בתנאים  ווהעניק, כיועצים בלעדיים וכמארגנים למימון הפרויקטאלי

וכן זכות סירוב למתן ) נהככל שתבצע( נהתבצע המוגבלות תיוותפושנקבעו בעסקאות גידור שהש

  . והכל בקשר לפרויקט תמרהמוגבלות ת יושותפוכל אחת מהשירותים פיננסיים ושרותי ייעוץ נוספים ל

ת במגעים מתקדמים עם רשויות המס לקבלת פטור מניכוי מס במקור ונמצאהמוגבלות ת יוהשותפו

גילום של ניכוי המס במקור המוגבלות ת יוהשותפו נההפטור תבצע היה ולא יתקבל. למלווים זרים

  .בהתאם להרכב המלווים הזרים כפי שיהיה במועדי תשלום הריבית

השלמת רישום  היהמתן ההלוואה על ידי הבנקים מותנה בקיום תנאים מסוימים כשהעיקרי שבהם 

  .1השעבודים על פי דין

  מגבלות בקבלת אשראי .כב

) covenants(נטלו על עצמם השותפים הישראלים מספר מחויבויות , ורים לעילבנוסף לביטחונות האמ

  :2הכוללות בין היתר את המחויבויות הבאות SPC-כלפי המשקיעים באגרות החוב של ה

 .לא לרדת בחלקם בחזקת אשקלון .1

לא להצביע בוועדת התפעול בעד ביצוע פעולות נוספות שלא לצורך הפקת גז לצורך אספקתו לחברת  .2

  :אחד מאלהאלא אם יתקיים ") פעולות נוספות: "ק זה"להלן בס(שמל ח

יש בידי השותפים את כל האמצעים הכספיים עבור מימון מלא של הפעולות הנוספות  )א(

בכתב כי האמצעים הכספיים האמורים  SPC-והשותפים אישרו לנאמן לאגרות החוב של ה

  .זמינים ומיועדים לפעולות הנוספות עד להשלמתן המלאה

  .SPC-ההצבעה בעד הפעולות הנוספות אושרה על ידי רוב מחזיקי אגרות החוב של ה )ב(

אישרו כי לא יהיה שינוי לרעה בדרוג ) Standard and Poor’s -ו Moody’s(סוכנויות הדירוג  )ג(

  .בעקבות ההתחייבות לבצע את הפעולות הנוספות

אם יתקיימו תנאים  לא להתחייב ולא להסכים לבצע הרחבה או שינוי של מערך ההפקה אלא )ד(

 .ה לדוחות הכספיים16לעניין זה ראו גם ביאור . שנקבעו במסמכי המימון

  מסגרות אשראי  .כג

                                                      
 .2010רישומים אלו הושלמו במהלך חודש אוגוסט    1
  .עומדים השותפים הישראלים במגבלות האמורות, נכון למועד הדוח, להערכת דלק אנרגיה  2
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מיליון דולר  70 -מסגרות אשראי שוטפות בהיקף של כ בנוסף למימון דלעיל לדלק אנרגיה )א(

  .מבנקים בישראל

  מיסוי  1.11.25

  . םלדוחות הכספיי 42לענין תנאי המיסוי על רווחי החברה ראו ביאור 

  איכות הסביבה 1.11.26

או /או נזילה של נפט ו/בפעילות קידוחים והפקה קיים סיכון של נזקים לסביבה כתוצאה מהתפרצות ו

  .דליפה של גז טבעי

כך שלא יהיו , כי בביצוע קידוח ינקטו אמצעי זהירות, בין היתר, חוק הנפט ותקנותיו קובעים, בישראל

. ללא מעצור ושלא יחדרו משכבה גיאולוגית אחת לשניהנוזלים וגזים ניגרים לאדמה או נובעים ממנה 

בעת ביצוע . חל איסור לנטוש באר מבלי לאטום אותה לפי הוראות הממונה על ענייני הנפט, כמו כן

או במסגרת פעילות הפקה של נפט וגז רוכש המפעיל ביטוח לכיסוי נזקים לסביבה הנובעים /קידוח ו

  .זאו ג/מהתפרצות בלתי מבוקרת של נפט ו

במסגרת רשיונות ואישורים שקיבלו השותפים בפרוייקט ים תטיס בקשר עם הקמת , כאמור לעיל

מערכת ההפקה של פרוייקט ים תטיס מחוייבים השותפים לפעול בהתאם לתקני איכות סביבה שנקבעו 

 ,במפרץ מקסיקו 2010שארע בשנת , יצוין כי בעקבות אירוע דליפת הנפט. ל"ברשיונות ובאישורים הנ

  .הוחמרו הדרישות והפיקוח בכל הקשור לפעילות חיפושי נפט וגז במים מול חופי ישראל

, ב כפופה לתקנים וחוקים המתייחסים לשמירה על איכות הסביבה"בארה גם פעילות דלק אנרגיה

  .בהתאם לדיני המדינה בה מתבצעת הפעילות

י הפרוייקטים השונים ומעבר עלויות פעולות הקשורות לשמירה על איכות הסביבה כלולות בתקציב

  . לא צפויות עלויות מהותיות נוספות, נכון למועד הדוח, לכך

  מגבלות ופיקוח על הפעילות  1.11.27

  ישראל .א

. והתקנות שהותקנו מכוחו 1952-ב"תשי, חיפושי נפט וגז והפקתם בישראל מוסדרים בעיקר בחוק הנפט .1

ידי - המוענקים על, )בחוק הנפט כהגדרתם(רשיונות וחזקות , החיפושים מבוצעים על פי היתרים

כמו כן נקבע . לוחות זמנים ומגבלות שונות, הרשויות המוסמכות וכוללים בין היתר תכניות עבודות

בחוק הנפט כי בעל חזקה חייב בתשלום למדינה של תמלוג בשיעור של שמינית מכמות הנפט שהופקה 

ניתן לבטל זכות נפט אם . בע בחוקמשטח החזקה ונוצלה ובכל מקרה לא פחות מתמלוג מינימלי שנק

חלוקה ושיווק של גז טבעי , הולכה. בעל הזכות לא מילא אחר הוראות החוק או תנאי זכות הנפט

הקמתה והפעלתה של מערכת הולכה ושל . 2002-ב"התשס, בישראל מוסדרים בחוק משק הגז הטבעי

  .רשת חלוקה של גז טבעי טעונים קבלת רשיון משר התשתיות

במסגרת פיתוח תגליות הגז של השותפים בפרויקט ים : ורשיונות למערכות הפקה והולכההיתרים  .2

: להלן( 1952–ב"קיבלו השותפים בפרויקט ים תטיס היתרים ורשיונות מכוח חוק הנפט התשי, תטיס

הדרושים לצורך הקמת והפעלת מערכת ההפקה , 2002–ב"וחוק משק הגז הטבעי התשס") חוק הנפט"

 .מפלטפורמת ההפקה לחוף ומערכת ההולכה
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 2011 - א "התשע, הצעת חוק מיסוי רווחי נפט .3

ועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז את השר האוצר מינה  12.4.2010ביום 

לבחון את המערכת הפיסקאלית הנהוגה בישראל בנוגע על הוועדה הוטל "). ועדת ששינסקי("בישראל 

   .פיסקאלית עדכניתדיניות מלמשאבי נפט וגז ולהציע 

מיום  2762' בהחלטה מס. את המלצותיה הסופיות לשר האוצר נסקייהגישה ועדת שש 3.1.2011ביום 

 . אימצה הממשלה  את דוח ועדת ששינסקי ואת מסקנותיה 23.1.2011

 2011 -א "התשע, הצעת חוק מיסוי רווחי נפט 23.2.2011בעקבות המלצות הועדה פורסמה ביום  .ב

 .התקבל החוק בכנסת אולם הנסוח הסופי טרם פורסם ברשומות 2011במרץ  30ביום "). ת החוקהצע("

חקיקתו של חוק מיסוי רווחי נפט הגדיל באופן משמעותי את נטל המס על בעלי יחידות השתתפות  .ג

תבחן השותפות , לאחר השלמת הליך החקיקה. בשותפות והשפיע לרעה על עסקי השותפות ופעילותה

בפרט בקשר עם תחולתו של החוק על זכויות נפט שהוענקו לשותפות טרם , המשפטיים את צעדיה

 .ו לדוחות הכספיים16לפרטים נוספים ראו ביאור  .חקיקת החוק

  ארצות הברית .ד

. ב נעשית בדרך כלל מידי בעלי הקרקעות"או גז טבעי בארה/רכישת זכויות החיפוש וההפקה של נפט ו

או גז כאשר יתר הזכויות הקנייניות במקרקעין /ות לחפש ולהפיק נפט ועל פי רוב הרכישה היא של הזכ

בתמורה לרכישת זכויות החיפושים וההפקה מקבל בעל הקרקע בדרך כלל . נותרות בידי בעל הקרקע

רוכש הזכויות . או גז/תשלום דמי חכירה שוטפים וכן תמלוג מהרוכש במקרה של תגלית הפקה של נפט ו

מינימלית של חיפושים שאם לא כן עשוי הוא לאבד את הזכות לחפש ולהפיק גז  מחוייב לביצוע פעילות

פעילות חיפושי . או נפט ובעלי המקרקעין יוכלו למכור את זכויות החיפוש וההפקה לגורם שלישי/ו

בין , או הגז והפקתם כפופה לדינים שונים וביניהם דינים מתחום איכות הסביבה הכוללים/הנפט ו

  . מאגרי מים ואויר, הומי קרקעמניעת זי, היתר

  הגבלים עסקיים 1.11.28

את הסכמתו ") הממונה: "להלן בסעיף זה(על ההגבלים העסקיים נתן הממונה  11.10.2000בתאריך  .א

. בפרויקט ים תטיס Reading & Batesעיסקת רכישה על ידי השותפים הישראלים של זכויות לביצוע 

 :םשעיקר, הותנתה בתנאים ,כפי שעודכנה, הסכמה זו

לא תחזיק  )כפי שעודכן מספר פעמים(ממועד שנקבע על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים לא יאוחר  .1

במישרין או בעקיפין בזכויות בפרוייקטים הימיים ) לרבות גופים הקשורים לקבוצה(קבוצת דלק 

רוייקט פ" -בסעיף זה להלן " (מד יבנה"ו" מובלעת אשדוד", "מד אשדוד"לחיפושי נפט וגז הידועים כ

יקטן לשיעור שאינו עולה על היקף " ים תטיס"ששיעור החזקתה של קבוצת דלק בפרוייקט  או") מד

בדיונים שהתקיימו בין נציגי השותפויות לממונה  .1.8.2000כפי שהיה ביום " ים תטיס"אחזקותיה ב

 .ל"הנ אישר הממונה כי גם מכירת החלק המתייחס לגז טבעי בפרויקט מד יחשב כעונה על התנאי

באופן שיבטיח שלא יהיו חילופי מידע בנוגע לעסקי הגז הטבעי בפרוייקט " הפרדה פרסונלית"תבוצע  .2

 .)חזקת מד יבנה וחזקת מד אשדוד: היינו( "פרוייקט מד"וב" ים תטיס"
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או יותר בתאגיד  5%בשיעור של ) לרבות גופים הקשורים לקבוצה(כל רכישת החזקה בידי קבוצת דלק  .3

, טעונה אישור מראש של הממונה, בישראל גז טבעישיווק או מכירה של , הולכה, הפקה, שבחיפוהעוסק 

 . זה אינו חל על עסקה משותפת ים תטיס) 3(ק "האמור בס; אם יש בידי התאגיד תגליות גז טבעי

הסכם בין שותפות דלק קידוחים מצד אחד לבין  28.10.2004לאור הוראות הממונה כאמור נחתם ביום  .4

לפיו מכרה שותפות דלק קידוחים את כל זכויותיה ") רציו("שותפות מוגבלת ) 1992(יפושי נפט רציו ח

מד  I/9ואת כל זכויותיה בקשר לגז הטבעי בלבד בחזקה ) 100%מתוך  8%בשיעור (מד יבנה  I/8בחזקה 

ות אופן המשך הפעילאת  במסגרת ההסכם הגדירו הצדדים ביניהם. 100מתוך  21.766%אשדוד בשיעור 

בקשר עם קבלת החלטות בקשר , בין היתר(בשים לב לחלוקת הזכויות כאמור לעיל מד אשדוד  בחזקת

נטלה על עצמה רציו את התחייבויותיה  ,תמורת הזכויות האמורות). עם תכניות עבודה מוצעות בחזקה

וד לתשלום תמלוגים מתוך חלקה בשטח חזקות אשד, לפי הסכמים קיימים דלק קידוחים של שותפות

תמלוג על בשיעור  דלק קידוחים בנוסף לתמלוגים האמורים התחייבה רציו לשלם לשותפות. ויבנה

מכל התפוקה בשטחי  0.1375%דהיינו ( ל"מתוך חלקה בתפוקה משטחי חזקות הנפט הנ 0.625%

 ההגבלים כי אינו רואה מקום להתערב בהסכם בין הממונה עלהתקבל אישור  7.2.2005 ביום .)החזקה

שותפות דלק כי , בין היתר, לרציו בכפוף למספר תנאים שנקבעו באישורו ביניהם פות דלק קידוחיםשות

לה בהסכם עם רציו לגבי השתתפות במקום רציו  יתהמוקנ נהתוותר על זכות הסירוב הראשו קידוחים

אשדוד  מאחר ורשיון מד. בקידוחים לגז טבעי מקום שרציו איננה מעונינת ליטול חלק בקידוחים כאמור

חתמו שותפות דלק קידוחים ורציו על , 28.10.2004מהווה המשך ישיר לפעילות הצדדים להסכם מיום 

המחיל את אותם ההסדרים שחלו על ) 28.10.2008אשר נכנס לתוקף ביום (הסכם העברת זכויות 

דלק  העבירה שותפות, בהתאם לכך .על רשיון מד אשדוד, )בשינויים מסויימים(החזקה כאמור לעיל 

  .1)100%מתוך  22%בשיעור של (בזכויותיה ברשיון , קידוחים לרציו את החלק המוגבל לגז טבעי בלבד

נתן הממונה על ההגבלים העסקיים את הסכמתו לביצוע העברת זכויות השתתפות  28.8.2006ביום  .ב

החלטת הממונה הותנתה במספר תנאים . לעיל 1.11.4 ברשיונות מתן ומיכל לנובל כמפורט בסעיף 

 : שעיקרם

, בין לבדם ובין בצד מחזיקים נוספים, לא יחזיקו במשותף) כהגדרתם להלן" (התאגידים המקומיים" .1

, אלא באישור מפורש, או מיכל/בכל זכות גז למעט הנובעת ישירות ובאופן בלעדי מרשיונות מתן ו

כל החזקה משותפת " התאגידים המקומיים"יסיימו  31.12.2006עד ליום . מראש ובכתב מאת הממונה

אשר בעת מתן ההחלטה , למעט זכויות הנובעות ישירות ובאופן בלעדי מרשיונות מתן ומיכל, בזכויות גז

אלא אם כן הותרה להן החזקה משותפת , בין לבדן ובין בצד מחזיקים נוספים, הוחזקו בידיהן במשותף

 .במפורש ובכתבעל ידי הממונה 

בנוגע לקביעת מנגנון או אופן קבלת החלטות בין , בכתב או בעל פה, הסכמההסכם או , בכל הסדר .2

לא יחזיק אחד , המחזיקים ברשיונות מתן ומיכל בנוגע לשיווק גז טבעי שיופק ברשיונות מתן ומיכל

                                                      
  .טרם נתקבל אישור הממונה על ענייני הנפט להעברה זו  1
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ר המחזיקים קבלת כל זכות או כוח למנוע מית, ישירות או בעקיפין, לבדו" התאגידים המקומיים"

  . החלטה או פעולה בעניין שיווק גז טבעי שיופק ברשיונות מתן ומיכל

, אבנר חיפושי נפט-" קבוצת דלק" ;"ישראמקו"- ו "קבוצת דלק" - "התאגידים המקומיים: "גדרותה .3

 - "ישראמקו"; או כל אדם הקשור אל מי מהן/ו, שותפות מוגבלת, או דלק קידוחים/ו, שותפות מוגבלת

  .וכל אדם הקשור בה, שותפות מוגבלת, 2קו נגב ישראמ

הגישו השותפויות בקשה לממונה על ההגבלים העסקיים לפטור מאישור בית הדין  18.1.2007ביום  .ג

הבקשה האמורה הוגשה בקשר לביצוע פעולות חיפושים משותפות . להגבלים עסקיים להסדר כובל

במסגרת הבקשה טענו . שמשון/332-ואוהד /331לשותפויות וישראמקו במסגרת שטח רישיונות 

השותפויות כי פעילות החיפושים המשותפת אינה מהווה הסדר כובל כהגדרתו בחוק ההגבלים 

וכי הבקשה מוגשת לשם הזהירות בלבד ובשל החלטת הממונה בעניין מתן  1988 –ח "העסקיים התשמ

נה הוחלט להפריד את לאחר שעד לאותו מועד טרם נתקבל אישור הממוו 2.8.2007ביום . ומיכל

ועברו לישראמקו ומלוא האחזקות ברשיון השמשון /332האחזקות באופן שמלוא האחזקות ברשיון 

  .ועברו לשותפויותהאוהד /331

1הסכמים מהותיים 1.11.29
  

התקופה המתוארת רו בהסכמים מהותיים אשר היו בתוקף במהלך או השותפויות התקש/ודלק אנרגיה 

  : בדוח כמפורט להלן

  ברת חשמלהסכם עם ח .א

מצד אחד לבין חברת ") המוכרים: "בסעיף זה(נחתם בין השותפים בפרוייקט ים תטיס  25.6.02ביום  .1

הסכם לאספקת גז טבעי , מצד שני") הקונה"או " חברת חשמל: "בסעיף זה(מ "חשמל לישראל בע

  . לחברת חשמל

ונה של כמות גז מצטברת או מועד האספקה על ידי המוכרים לק 1.7.2014תקופת ההסכם הינה עד ליום  .2

  .לפי המוקדם, ")הכמות החוזית הכוללת: "להלן( BCM18  - השווה לכ

ובנוגע למוכרים גם אם רק (הקונה או המוכרים יהיו רשאים לסיים את ההסכם במקרה בו הצד השני  .3

שסביר כי תהיה לה השפעה לרעה על ביצוע ) כהגדרתה בהסכם(יבצע פעולת חדלות פירעון ) חלק מהם

הקונה והמוכרים . יום לפחות 30י מתן הודעה מראש ובכתב של "ע, חייבויותיו בהתאם להסכםהת

אלא בקשר , הסכימו שלא לממש כל זכות שעשויה להיות להם לסיים את ההסכם בהתאם לכל דין

יום  90להפרות משמעותיות או נמשכות של הוראות מהותיות של ההסכם ורק לאחר מתן תקופה של 

  . לתיקון ההפרה) א אם כן נקבעה תקופה קצרה יותר בהסכםאל(לצד המפר 

המוכרים לא יהיו מוגבלים , מבלי לגרוע מהתחייבויות המוכרים בהסכם ביחס לשמירת רזרבות .4

  .לשם אספקת גז לקונה בהתאם להסכם) בין מישראל ובין מייבוא(למקורות כלשהם של גז טבעי 

) Remaining Reserves(ההסכם יהיו להם יתרות רזרבה כי בכל עת במהלך תקופת , המוכרים יגרמו לכך .5

יתרת הכמות ) (Remaining TCQ(מיתרת הכמות החוזית הכוללת שנותרה  130%במאגרים בשיעור 

                                                      
 .לעיל א1.11.23  לעניין הסכמי מימון ראו סעיף   1
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בהסכם נקבעו הוראות ). י המוכרים בהתאם להסכם"החוזית הכוללת לאחר ניכוי כמויות גז שסופקו ע

התאמת הוראות מסוימות של ההסכם במקרה והמוכרים לדיווח ופיקוח על יתרת הרזרבה וכן לעניין 

המוכרים עומדים בדרישת , יצויין כי נכון למועד הדוח. אינם עומדים ביתרת רזרבה בהיקף הנדרש

  .יתרות הרזרבה

לפי קצב השלמת , בין היתר, בהסכם נקבעה כמות חוזית שנתית של גז המשתנה על פני תקופת ההסכם .6

ות הכוח של הקונה באופן המאפשר מסירה של גז בתחנות כוח אלו מערכת ההולכה וחיבורה לתחנ

   ").הכמות החוזית השנתית: "להלן בסעיף זה(

בהתאם , אספקת הגז על פי ההסכם הינה על בסיס שעתי עם כמות מינימלית ומקסימלית לשעה .7

  .למנגנונים ולפרוצדורות המפורטים בהסכם

בסמוך למתקן הקבלה הקבוע , ז"כה הארצית של נתגמסירת הגז נעשית בנקודת החיבור למערכת ההול .8

 .בחוף אשדוד

בהסכם נקבעה כמות גז שנתית מינימלית לחיוב ): Minimum Bill Quantity(כמות מינימלית לחיוב  .9

)Minimum Bill Quantity ( מהכמות החוזית השנתית  80%בשיעור)אשר עבורה ) כפוף להתאמות

הכמות : "להלן(ל בכפוף להוראות ההסכם "את הכמות הנהתחייבה הקונה לשלם גם אם לא צרכה 

וכן הוראות לעניין חישוב והתאמת הכמות המינימלית לחיוב ובכלל זה בנסיבות , ")המינימלית לחיוב

עוד קובע ההסכם מנגנון של צבירת יתרה בגין כמויות . של כח עליון או של אי אספקה על ידי המוכרים

שנה כלשהי וניצולה להפחתת חובת חברת חשמל לרכישת כמות עודפות שנצרכו על ידי הקונה ב

נקבעו הוראות ומנגנונים המאפשרים לחברת החשמל , כמו כן. מינימלית כאמור לעיל בשנים הבאות

לקבל גז , לאחר ששילמה בגין גז שלא צרכה עקב הפעלת מנגנון הכמות המינימלית לחיוב כאמור לעיל

. בגין גז שלא צרכה עקב הפעלת מנגנון הכמות המינימלית לחיובללא תשלום נוסף עד לכמות ששילמה 

  .צורכת חברת חשמל כמויות העולות באופן משמעותי על הכמות המינימלית לחיוב, נכון למועד הדוח

בניכוי תמלוגים למדינה (התקבולים הכוללים נטו , להערכת דלק אנרגיה: ההיקף הכספי של ההסכם .10

שינבעו לשותפות דלק קידוחים ושותפות אבנר ממועד תחילת , )עניןולצדדים שלישיים לרבות בעלי 

וזאת בהתבסס  1)בהתאמה(מליון דולר  300 -מליון דולר ובכ 330 -מוערך בכ, ההפקה עבור חלקן בלבד

ועל הכמות הכוללת של הגז שהשותפויות ) להלן 11ק "ראו ס(על הסכמי גידור שביצעו השותפויות 

  . התחייבו לספק לחברת חשמל

, הינה מידע צופה פני עתיד, הערכת דלק אנרגיה כאמור לעיל –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

עשויה שלא להתממש  ההערכה. המבוסס על הערכותיה לגבי צריכת הגז העתידית של חברת חשמל

  .ל"במידה והצריכה בפועל של גז על ידי חברת חשמל תהיה שונה מהתחזיות הנ

והוא צמוד לסל של , )BTU(ב ליחידת אנרגיה "על פי החוזה נקבע בדולר ארהמחיר הגז : מחיר הגז .11

לפי מנגנון הקבוע בחוזה עם מחיר ) (Producer Price Indexדלקים ולמדד היצרנים האמריקאי 

השותפויות קיבעו , בהקשר זה יצוין כי לאור התקשרות השותפויות בהסכמי גידור. מקסימלי ומינימלי

                                                      
  .לעיל א1.11.15 לעניין היקף האספקה לחברת חשמל ראו סעיף    1
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$ 2.47 -לפי ההסכם עם חברת חשמל במחיר של כ להימכרין כמויות הגז הצפויות בפועל את המחיר בג

  . BTUלמיליון 

הגז הטבעי המיועד למסירה בהתאם להסכם צריך להיות בנקודת המסירה בהתאם : איכות הגז .12

י הרשויות "לספציפיקציות הקבועות בהסכם ובהתאם לדרישת חברת ההולכה כפי שתאושר ע

כל מחלוקת בין . לקונה זכות לסרב לקבל גז לא תקני עד שהליקוי יתוקן. המתאימות מעת לעת

  . למומחה לשם הכרעה) לבקשת צד כלשהו(הנוגעת לאיכות הגז תופנה , הצדדים

אם המוכרים לא יספקו בשעה כלשהי את כמויות הגז שהוזמנו על ידי , על פי ההסכם: הפרה ופיצויים .13

הינה בכמות העולה על שעורי הסטייה המותרים על פי  הקונה בהתאם להוראות ההסכם ואי האספקה

אזי יפצו המוכרים את הקונה בפיצוי בדרך של אספקת גז בחודש העוקב במחיר מופחת בכמות , ההסכם

קובע ההסכם הפרות מיוחדות של כל אחד מהצדדים , כמו כן. שלא סופקה תוך הפרת הוראות ההסכם

בהסכם נקבעו גבולות לאחריות ). ובכלל זה פיצויים כספיים( שבגינן ישולמו פיצויים בשיעורים גבוהים

  .כל אחד מהצדדים בגין הפרת חלק מהוראות ההסכם בשיעורים הקבועים בהסכם

בהסכם נקבעו בטחונות שעל כל אחד מהמוכרים לספק ולקיים לטובת הקונה : בטחונות וערבויות .14

חלקן של . ובסכומים הקבועים בהסכם בתנאים, הכל במועדים, להבטחת התחייבויותיו על פי החוזה

מליון דולר  6.9-מליון דולר ו 7.65ל הינו בסך "שותפות דלק קידוחים ושותפות אבנר בביטחונות הנ

  ).בהתאמה(

, המוכרים פועלים יחדיו ביחס לנושאים כגון פיתוח המאגר: יחסים בין המוכרים ומתאם של המוכרים .15

כי , הוצהר על ידי הקונה, יחד עם זאת. קתו בהתאם להסכםהובלתו ואספ, מתקני המוכרים והפקת הגז

אף הוראה מההסכם לא תיחשב כיוצרת אחריות הדדית בין המוכרים וכל מוכר יהא אחראי כלפי 

על אף שהקונה רשאית . הקונה אך ורק ביחס לחלקו בזכויות הנפט בקשר עם אחריות שתנבע מההסכם

הכמות שתיחשב כמוזמנת , מצא למתאם של המוכריםלהזמין כמויות גז באמצעות הודעה אחת שתו

  .מכל מוכר תהא חלקו של כל מוכר מהכמות המוזמנת הכוללת

התקשרו המוכרים בתוספת להסכם לאספקת כמויות נוספות של גז  15.8.2006ביום : התוספות להסכם .16

יה בהתאם לתוספת להסכם נתנו המוכרים לחברת חשמל אופצ"). התוספת להסכם: "להלן(טבעי 

לרכישת כמויות נוספות של גז טבעי וזאת בעיקר לצורך מתן מענה לדרישות אספקת גז בשעות צריכת 

. 2006האופציה האמורה התייחסה לכמויות נוספות של גז שנרכשו החל מיולי . השיא של חברת החשמל

התוספת אולם בפועל התנהגו הצדדים עלפי תנאי  31.3.2009תוקף התוספת הוארך מדי פעם עד ליום 

יצוין כי מחיר רכישת הגז בהתאם לתנאי התוספת להסכם גבוהות משמעותית . 30.6.2009עד ליום 

על פיו , וזאת בשל המנגנון השונה 2002מהמחיר בו רוכשת חברת חשמל גז טבעי בהתאם להסכם משנת 

 .נקבע מחיר הגז ובשל העלייה שחלה במחירי הדלקים בעולם

נחתם מזכר עקרונות בין השותפים בפרויקט ים תטיס לבין  2009ביולי  :מזכר עקרונות עם חברת חשמל .17

 1( מיליארד מטר מעוקב 1בהיקף שנתי של  טבעי גזה של כמויות נוספות של לאספקחברת החשמל 

BCM ( 5כ בכמות כוללת של "ובסה 1.7.2009למשך חמש שנים החל מיום BCM.  
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מיליארד דולר  1 -מוערך נכון למועד הדוח בכ) מהזכויות 100%עבור (ההיקף הכספי של ההתקשרות 

ההכנסות בפועל של קבוצת ים תטיס ממכירת הכמויות הנוספות לחברת החשמל תושפענה . ב"ארה

בכוונת הצדדים לחתום . ב"האספקה וכיו משטר, ממכלול של תנאים ובעיקרם מחירי הדלקים בעולם

ות דלעיל ביחס להתקשרות הערכה :פני עתידאזהרה בגין מידע צופה .על הסכם מפורט בתנאים כאמור

באופן  ,כולו או חלקו, עתיד אשר אין כל ודאות כי יתממש מידע צופה פני תמהוועם חברת החשמל 

בתנאים דלעיל וכן אין כל ודאות כי ההיקף  ,חוזה מחייב יחתםאין כל ודאות כי  -ובפרט , האמור

אם , בין היתר, שלא להתממש ותעשוידלעיל ת והערכ. הכספי של ההתקשרות יהיה כפי המוערך לעיל

ואם יחולו תנודות במחירי הדלקים בעולם  ל"ההסכם המפורט על פי התנאים הנ לא יגובש באופן סופי

  .או בהיקף האספקה לחברת החשמל

  הסכם עם פז זיקוק אשדוד .ב

לבית הזיקוק נחתם הסכם בין השותפים בפרויקט ים תטיס לבין פז אשדוד לאספקת גז  3.9.2004ביום 

  .באשדוד

  . BCM 1.3 -הכמות החוזית הכוללת שקבוצת ים תטיס מחויבת לספק לבזן הינה כ

שנים מתום תקופת ההרצה שנקבעה בחוזה או עד אשר בזן תצרוך את הכמות  10תקופת החוזה הינה 

  .לפי המוקדם מביניהם, החוזית הכוללת

ות שנתית מינימלית של גז בהיקף ובהתאם בגין כמ )Take or Pay(בזן התחייבה לרכוש או לשלם 

  . למנגנון שנקבע בהסכם

 . מליון דולר 120 -מוערך בכ) עבור כל השותפים בפרויקט ים תטיס(של ההסכם  הכוללההיקף הכספי 

  .2005אספקת הגז לבזן החלה בחודש נובמבר 

המבוסס על הערכות דלק , הינה מידע צופה פני עתיד, דלעיל הערכת – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

ההערכה עשויה שלא להתממש במידה והצריכה . אנרגיה לגבי צריכת הגז העתידית של פז זיקוק אשדוד

  .ל"בפועל של גז על ידי פז זיקוק אשדוד תהיה שונה מהתחזיות הנ

  הסכם עם דלק אשקלון .ג

דלק אשקלון . פי.פי.נחתם ואושר הסכם בין השותפים בפרויקט ים תטיס לבין אי 2005בחודש אוגוסט 

לאספקת גז לתחנת הכוח של דלק ") דלק אשקלון: "להלן(מ אשר הינה חברה בשליטת קבוצת דלק "בע

אסקפת הגז על פי ההסכם תחל עם הגעת גז טבעי . ים באשקלון- אשקלון הסמוכה למתקן התפלת מי

 15ין חלוף ותסתיים במוקדם מב, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם, לתחנת הכוח של דלק אשקלון

השותפים בפרוייקט ים תטיס . 30.6.2022או עד ליום , שנים מתום תקופת ההרצה של תחנת הכוח

  .מ עם דלק אשקלון להגדלת הכמות על פי ההסכם"מנהלים מו

ההיקף הכספי הכולל של . BCM 0.12 - כמות הגז השנתית אשר תרכש על ידי דלק אשקלון הינה כ

ההכנסות בפועל תושפענה  .מליון דולר 160 -מוערך בכ) ת ים תטיסעבור כל השותפים בקבוצ(ההסכם 

אספקת הגז לדלק אשקלון החלה . ממכלול של תנאים ובעיקרם מיר המזוט והיקף קצב צריכת הגז

בגין כמות שנתית מינימלית  )take or pay(דלק אשקלון התחייבה לרכוש או לשלם . 2007בחודש אוגוסט 

  .ון שנקבע בהסכםשל גז בהיקף ובהתאם למנגנ
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המבוסס על הערכות דלק , הינה מידע צופה פני עתיד, דלעיל הערכת – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

ההערכה עשויה שלא להתממש במידה והצריכה . אנרגיה לגבי צריכת הגז העתידית של דלק אשקלון

 .ל"בפועל של גז על ידי דלק אשקלון תהיה שונה מהתחזיות הנ

  גז טבעי למפעלי נייר חדרה הסכם למכירת .ד

נחתם הסכם בין השותפים בפרויקט ים תטיס לבין מפעלי נייר אמריקאיים ישראלים  29.7.2005ביום 

אספקת הגז על פי ההסכם . לאספקת גז טבעי למפעלי נייר חדרה") מפעלי נייר חדרה: להלן(מ "בע

ים ותסתיים במוקדם מבין עם השלמת צנרת ההולכה והמתקנים הנדרש 2007החלה בחודש אוגוסט 

  . 1.7.2011אך לא לאחר  BCM 0.43חמש שנים מיום תחילת זרימת הגז או השלמת רכישת כמות של 

" מחיר רצפה"נוסחת מחיר הגז שנקבעה בהסכם מתבססת על מחיר המזוט עם מרכיב הנחה וכוללת 

בגין כמות שנתית מינימלית  )take or pay(מפעלי נייר חדרה התחייבה לרכוש או לשלם ". מחיר תיקרה"ו

  . של גז בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבע בהסכם

. מליון דולר 40-מוערך בכ) עבור כל השותפים בקבוצת ים תטיס(ההיקף הכספי הכולל של ההסכם 

  .ההכנסות בפועל תושפענה ממכלול של תנאים ובעיקרם מחיר המזוט והיקף קצב צריכת הגז

המבוסס על הערכות דלק , הינה מידע צופה פני עתיד, דלעיל הערכת – דאזהרה בגין מידע צופה פני עתי

ההערכה עשויה שלא להתממש במידה . אנרגיה לגבי צריכת הגז העתידית של מפעלי נייר חדרה

 .ל"והצריכה בפועל של גז על ידי מפעלי נייר חדרה תהיה שונה מהתחזיות הנ

  מ"הסכם למכירת גז טבעי לכימיקלים לישראל בע .ה

נחתם הסכם בין השותפים בפרויקט ים תטיס לבין חברת בת של כימיקלים לישראל  25.32008ם ביו

  . ")קבוצת כיל("למפעלי קבוצת כיל בישראל לאספקת גז טבעי , בערבות כיל, ")כיל("מ "בע

כמות הגז הכוללת אותה התחייבה קבוצת כיל לקנות מהשותפים בקבוצת ים תטיס על פי ההסכם הנה 

  "). כמות הגז החוזית("בכפוף להתאמות כמפורט בחוזה ) כשני מיליארד מטר מעוקב(BCM  2 - כ 

חמש שנים ממועד    )1: (והיא תסתיים על פי המוקדם מבין אלה 2010אספקת הגז החלה בדצמבר 

השלמת    )2(או ; )בכפוף להארכה כמפורט להלן( 2015השלמת תקופת ההרצה אך לא יאוחר מספטמבר 

   .החוזית רכישת כמות הגז

לעיל תוארך אוטומטית בשנה נוספת אם עד לאותו מועד טרם נצרכה כל ) 1(ק "התקופה הנקובה בס

לשותפים בקבוצת ים תטיס אופציה להאריך את התקופה האמורה בעוד , כמו כן. כמות הגז החוזית

הגז נקבע מחיר . הכל בתנאים הקבועים בהסכם, עד אשר תצרך כל כמות הגז החוזית, שנתיים נוספות

קבוצת כיל ". תקרה"ו" רצפה"עם רכיב הנחה כולל מחירי , לפי נוסחה המתבססת על מחיר המזוט

בגין כמות שנתית מינימלית של גז בהיקף ובהתאם למנגנון ) Take or Pay(התחייבה לרכוש או לשלם 

  .שנקבעו בהסכם

מליון  330עד  260-ערך בכמו) עבור כל השותפים בקבוצת ים תטיס(ההיקף הכספי הכולל של ההסכם 

  . ההכנסות בפועל תושפענה ממכלול של תנאים ובעיקרם מחיר המזוט והיקף וקצב צריכת הגז. דולר
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המבוסס על הערכות דלק , הינה מידע צופה פני עתיד, דלעיל הערכת – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

להתממש במידה והצריכה בפועל של גז ההערכה עשויה שלא . אנרגיה לגבי צריכת הגז העתידית של כיל

  .ל"על ידי כיל תהיה שונה מהתחזיות הנ

 מכתבי כוונות שנחתמו לאספקת גז טבעי .ו

 מכתבי כוונות עם חברת חשמל  .1

נחתמו מכתבי כוונות בין חברת חשמל לבין השותפים בפרויקט תמר וכן בין חברת  13.12.2009ביום  )א(

קטוריון חברת חשמל הנחה את הנהלת חברת חשמל לנהל דיר. חשמל לבין השותפים בפרויקט ים תטיס

 . חודשים 6מ בלעדי במטרה לחתום על חוזי אספקה מחייבים בתוך תקופה של עד "מו

  :מכתבי הכוונות שנחתמו הינם כדלקמן

בהתאם למכתב הכוונות בין השותפים בפרויקט תמר  -מכתב כוונות לרכישת גז טבעי מפרויקט תמר  .1

מ למכירת גז טבעי מפרויקט תמר לחברת חשמל בכמות שלא "נהלו הצדדים מוי, לבין חברת חשמל

 15וזאת למשך תקופה של , לשנה ואשר עשויה להיות משמעותית גדולה יותר BCM 2.7 - תפחת מ

לבין  400 - וערך בתחום שבין כה, היקף ההכנסות השנתיות ממכירת הגז לחברת החשמל כאמור. שנים

בין , יובהר כי ההכנסות בפועל יגזרו). מהזכויות בפרויקט תמר 100%-ל ביחס(מיליון דולר  750 -כ

ידי חברת - ממחירי הדלקים בעולם במועד האספקה בפועל ומכמויות הגז שתירכשנה בפועל על, היתר

עריכה את היקף ההכנסות ממכירה של כל כמות הגז ה, )נובל(יצוין כי מפעילת פרויקט תמר . החשמל

וזאת , )מהזכויות 100%-ביחס ל(מיליארד דולר  9.5 - תב הכוונות כאמור בכלחברת חשמל על פי מכ

מחושבים , שיימכר בכל תקופת החוזה, בהתבסס על הערכותיה אודות הכמויות והמחירים של הגז

 .בעיקר בהתאם להערכות בדבר מחירי הדלקים הצפויים בתקופת החוזה

ב הכוונות שנחתם בין השותפים בפרויקט ים בהתאם למכת –אחסנה  ושרותימכתב כוונות לרכישת גז  .2

מ עם שותפי פרויקט ים תטיס לרכישת מלאי "תנהל חברת חשמל מו, תטיס לבין חברת חשמל

  .אחסנה והוצאה של הגז שיירכש כאמור במאגר מרי, אסטרטגי של גז טבעי ולרכישת שרותי החדרה

רות עם חברת החשמל מהוות מידע ההערכות דלעיל ביחס להתקש – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

אין כל ודאות כי  –ובפרט, באופן האמור, כולו או חלקו, אשר אין כל ודאות כי יתממש, צופה פני עתיד

וכן אין כל ודאות כי היקף האספקה , בתנאים דלעיל או בתנאים שונים, ייחתמו חוזים מחייבים

בין , כות דלעיל עשויות שלא להתממשההער. וההיקף הכספי של ההתקשרות יהיה כפי המוערך לעיל

או אם יחולו , או אם יחתמו בתנאים שונים מהאמורים לעיל, אם לא יחתמו החוזים המחייבים, היתר

ככל , ידי חברת החשמל על פי הסכם האספקה- תנודות במחירי הדלקים בעולם או בהיקף הרכישות על

העדר אמצעים לפיתוח (ח פרויקט תמר או אם יתממשו מי מגורמי הסיכון הקשורים בפיתו, שייחתם

  ).ועוד, שינויים רגולטוריים, התממשות סיכונים טכנולוגיים, והפקה

על פיו , כוונות בין השותפים בפרויקט ים תטיס והשותפים בפרוייקט תמר מכתבנחתם , במקביל )ב(

בין וזאת בכפוף להסכמות , י פרויקט תמר"ב לעיל יסופק ע)1(המלאי האסטרטגי הנזכר בסעיף 

 .השותפים בשני הפרויקטים
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 ") דליה("מ "עם דליה אנרגיות כוח בע כוונותמכתב  .2

מכתב , ובין השותפים בפרוייקט תמר 1)"דליה"(מ "נחתם בין דליה אנרגיות כח בע 14.12.2009ביום 

כוונות לפיו דליה תרכוש מפרויקט תמר גז טבעי לצרכי הפעלת תחנת כח אותה מתעתדת דליה להקים 

 BCM -צפויה דליה לרכוש גז טבעי בהיקף כולל המוערך בכ, בהתאם למכתב הכוונות). "הכח תחנת"(

הצפויה במהלך המחצית , שנים החל ממועד הפעלת תחנת הכוח 17וזאת במשך תקופה של , לפחות 5.6

ואשר תיקבע בפועל , כמות הגז אשר דליה רשאית לרכוש, על פי מכתב הכוונות. 2013השניה של שנת 

עשויה להיות קטנה , וגודלה הסופי, היקף צריכת הגז בה, ם לשעות הפעילות של התחנה שתוקםבהתא

בהיקף משמעותי של עד פי שלושה וחצי מהכמות (או לחלופין גדולה יותר ) בהיקף לא מהותי(יותר 

על ידי השותפים הוערכו כאמור  BCM 5.6 -ההכנסות ממכירת הגז בהיקף של כ). המפורטת לעיל

יובהר כי ). מהזכויות בפרויקט תמר 100% -ביחס ל(מיליארד דולר לפחות  1 -ט תמר בכבפרויק

  .מחירי דלקים ואנרגיה ועוד, ההכנסות בפועל יגזרו ממכלול של גורמים לרבות אלו האמורים לעיל

מ בלעדי במטרה לחתום על חוזה אספקה "מכתב הכוונות הינו בלתי מחייב ובכוונת הצדדים לנהל מו

  .בחודשים שלאחר החתימה על מכתב הכוונות האמורמחייב 

התלויות בשורה של גורמים , ידי דליה-כי ההסכם יהיה כפוף להקמת והפעלת תחנת הכח על, יובהר

 . התקשרויות עם ספקי ציוד והקמה ועוד, השגת המימון הדרוש, לרבות קבלת אישורים סטטוטוריים

לעיל ביחס להתקשרות עם דליה מהוות מידע צופה פני ההערכות ד –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

ועשוי להתממש באופן שונה , באופן האמור, כולו או חלקו, אשר אין כל ודאות כי יתממש, עתיד

, בתנאים האמורים או בתנאים אחרים, אין כל ודאות כי ייחתם חוזה מחייב) 1( –ובפרט , מהותית

הצדדים על תנאיו של חוזה מחייב ולקבלת אישור וחתימה כאמור כפופה בין היתר להסכמה בין 

אף לאחר חתימת חוזה ) 2(; ככל שיידרשו, האורגנים המוסמכים והאישורים הנדרשים על פי כל דין

או היקף ההכנסות /ואין כל ודאות כי היקף האספקה ו, אין כל ודאות בדבר אספקת הגז בפועל, מחייב

, גודל והיקף פעילות תחנת הכח, היתר בתנאי חוזה האספקהואלו תלויים בין , יהיו כפי המוערך לעיל

  .ועוד, מחירי דלקים ואנרגיה, שעות והיקף האספקה

 מ"מ ודי אס איי תעשיות סיליקה דימונה בע"מכתב כוונות עם תחנות כוח דרום בע .3

להלן (מ "מ ודי אס איי תעשיות סיליקה דימונה בע"נחתם בין תחנת כוח דרום בע 19.2.2010ביום 

מכתב כוונות לפיו ירכשו הקונים מפרויקט תמר גז , בפרוייקט תמר לבין השותפים) 2"הקונים": ביחד

וכן לצרכי מפעל הקונים ) "תחנת הכח"(טבעי לצרכי הפעלת תחנת כח אותה מתעתדים הקונים להקים 

 -בכ צפויים הקונים לרכוש גז טבעי בהיקף כולל מינימלי המוערך, בהתאם למכתב הכוונות. בדרום

2.8BCM , הסכימו הצדדים במכתב הכוונות על תנאים , כמו כן. שנים 17וזאת במשך תקופה של

                                                      
ז טבעי לייצור חשמל המונעת בג) בסמיכות לצומת ראם(שהוקמה במטרה להקים תחנת כח בתל צפית , דליה היא חברה פרטית     1

 .MW 870פרטי בהספק של עד 
מ חברה פרטית שהתאגדה בישראל ואשר פועלת להקמת מפעל לייצור "הקונים הם חברת די אס איי תעשיות סיליקה דימונה בע   2

צור חברה פרטית שהתאגדה בישראל ואשר מתכוונת להקים מתקן קוגנרציה ליי, מ"סיליקה בדימונה וחברת תחנת כוח דרום בע
  . בחצרי המפעל MW120 -חשמל בהספק של כ
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לרכישת כמויות נוספות של גז על ידי הקונים לפרויקטים פוטנציאליים נוספים של הקונים 

 "). הפרויקטים הנוספים("

בהתאם , בין היתר, פועלואשר תיקבע ב - כמות הגז אשר הקונים רשאים לרכוש , על פי מכתב הכוונות

היקף צריכת הגז בתחנת , לשעות הפעילות של תחנת הכח, להיקף הפרויקטים הנוספים שיוקמו בפועל

בהיקף משמעותי של עד למעלה מפי שניים (עשויה להיות גדולה יותר  -הכח ובפרויקטים הנוספים 

על ידי הוערכו מור כא BCM 2.8 -ההכנסות ממכירת הגז בהיקף של כ). מהכמות המפורטת לעיל

יובהר כי ההכנסות בפועל ). מהזכויות 100%-ביחס ל(מיליארד דולר  0.5 -השותפים בפרויקט תמר בכ

  . ועוד, מחירי אנרגיה, יגזרו ממכלול של גורמים לרבות אלו האמורים לעיל

פקה מ בלעדי במטרה לחתום על חוזה אס"מכתב הכוונות הינו בלתי מחייב ובכוונת הצדדים לנהל מו

  .מחייב בחודשים הקרובים

מהוות מידע  סיליקה דימונהההערכות דלעיל ביחס להתקשרות עם  – אזהרת מידע צופה פני עתיד

באופן , כולו או חלקו, אשר אין כל ודאות כי יתממש, חוק ניירות ערךבפני עתיד כמשמעותו  צופה

, דאות כי ייחתם חוזה מחייבאין כל ו) 1( –ובפרט , ועשוי להתממש באופן שונה מהותית, האמור

וחתימה כאמור כפופה בין היתר להסכמה בין הצדדים על תנאיו , בתנאים האמורים או בתנאים אחרים

ככל , של חוזה מחייב ולקבלת אישור האורגנים המוסמכים והאישורים הנדרשים על פי כל דין

ואין כל ודאות כי , הגז בפועל אין כל ודאות בדבר אספקת, אף לאחר חתימת חוזה מחייב) 2(; שיידרשו

ואלו תלויים בין היתר בתנאי חוזה , או היקף ההכנסות יהיו כפי המוערך לעיל/היקף האספקה ו

  .ועוד, מחירי אנרגיה, שעות והיקף האספקה, גודל והיקף פעילות תחנת הכח, האספקה

 ).לעיל ז1.11.3 ראו סעיף (הסכם תפעול משותף בפרויקט ים תטיס  .ז

 ).לעיל א1.11.23 ראו סעיף (הסכמים לקבלת מימון לפרויקט ים תטיס  .ח

 הסכמים לגבי תשלום תמלוגים .ט

  .תמלוגים המתקבלים משותפות דלק קידוחים

בשותפות דלק לבין השותף הכללי ") תהמעבירו" :ק זה"בסלהלן ( ודלק ישראלדלק אנרגיה בין 

זכותה של דלק ישראל הועברה ביום  .הסכם העברת זכויות 1993נחתם בשנת  ,בשם השותפות, קידוחים

  .במסגרת רה ארגון בקבוצת דלק, לדלק השקעות 2000במרץ  30

: הק ז"בס להלן(מספר רשיונות זכויות בדלק קידוחים העבירו המעבירות לשותפות , פי ההסכם- על

תמלוגים בשעורים למעבירות התחייבה לשלם דלק קידוחים שותפות ו") הזכויות המועברות"

, או חומרים בעלי ערך אחרים/או גז ו/בנפט ודלק קידוחים המפורטים להלן מכל חלקה של שותפות 

לפני ניכוי (אינטרס דלק קידוחים שבהם יש או יהיה בעתיד לשותפות , שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט

: אלו שעורי התמלוגים ).אשר ישמש לצרכי ההפקה עצמה, אך לאחר הפחתת הנפט, מלוגים מכל סוגת

- מנכסי נפט ביבשה ו 5%ישולמו תמלוגים בשיעור , עד מועד החזר ההשקעה של שותפות דלק קידוחים

 .13% -ובים  15% - מנכסי נפט ביבשה  -ולאחר מועד ההחזר , מנכסי נפט בים 3%

פסק מומחה לצורך קביעת  2002ן שותפות דלק קידוחים לבין המעבירות מונה בשנת פי המוסכם בי-על

משמעותם הנכונה של הגדרות ומונחים מסוימים בנושא התמלוגים ששותפות דלק קידוחים חייבת 
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בהחלטתו חיווה הבורר שמונה את ". מועד החזר ההשקעה"ובעיקר לגבי הגדרת , בהם כאמור לעיל

את דרך החישוב והאלמנטים השונים שיש ואין לקחת בחשבון לצורך קביעת , תרבין הי, דעתו בקובעו

חל  13%שלאחריו משולמים תמלוגים בשיעור " מועד החזר ההשקעה". "מועד החזר ההשקעה"

 . 2007בתחילת אוקטובר 

 .בפרויקט תמרהסכם תפעול משותף  .י

 הסכם השותפות המוגבלת של דלק קידוחים ואבנר .יא

להסכמי , כשותפים כלליים, מ הינם צד"מ ואבנר נפט וגז בע"בע) 1993(דוחים חברת דלק ניהול קי

מרבית ההוראות בהסכם ). לפי הענין(השותפויות המוגבלות של שותפות דלק קידוחים ושותפות אבנר 

להלן תאור תמציתי של עיקרי ההוראות . השותפות המוגבלת של דלק קידוחים ואבנר דומות בעיקרן

  "):הסכם השותפות המוגבלת: "בסעיף זה( ל"של ההסכמים הנ

  .מצד שני) ונאמן(הסכם השותפות המוגבלת נחתם בין שותף כללי מצד אחד לבין שותף מוגבל  .1

באיזורים גיאוגרפים שהוגדרו בהסכם  או גז/ת הינה להשתתף בפעולות חיפושי נפט ויות השותפוומטר .2

  .השותפות המוגבלת

כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה " הוצאות חיפוש ופיתוח"ת יהיו יושל השותפו ןעיקר הוצאותיה .3

- ט"התשמ) כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט(

1988.  

מההוצאות וההפסדים של  0.01%- שא בנומההכנסות ו 0.01%- זכאי ל בכל שותפותהשותף הכללי  .4

של השותפות המוגבלת אשר עקב ההגבלה על אחריות  השותפות המוגבלת וכן בהוצאות והפסדים

  .לא ישא בהם השותף המוגבל, השותף המוגבל

יני השותפות יהשותף הכללי ינהל את כל עסקי וענ, בהתאם להוראות הסכם השותפות המוגבלת .5

המוגבלת לפי שיקול דעתו וכמיטב יכולתו ויעשה את מירב המאמצים על מנת לבצע את מטרות 

בכל שותפות מונה מפקח אשר ניתנו לו  .בלת כאמור בהסכם השותפות המוגבלתהשותפות המוג

השותף הכללי . סמכויות פיקוח מסוימות שנועדו להגן על האינטרסים של בעלי היחידות בשותפויות

דולר וכן להחזר הוצאות ישירות מסוימות שהותרו בהסכם  40,000זכאי לדמי ניהול חודשיים בסך 

  .השותפות המוגבלת

על ידי , הראויים לחלוקה ,תות המוגבליוכל הרווחים של השותפוהסכם השותפות המוגבלת נקבע כי ב .6

הדרושים ) שלא הובאו בחשבון לצורך קביעת הרווחים(בניכוי סכומים , כרווחים, השותפות על פי דין

  .באופן שנקבע בהסכם השותפות המוגבלת בהתאם לזכויותיהם, לשותפות יחולקו לשותפים

או מנהליו לא יהיו אחראים כלפי השותפות המוגבלת או כלפי השותף /או עובדיו ו/הכללי ו השותף .7

שנעשו בשם השותפות המוגבלת על פי הסמכויות שהוענקו , לרבות גם מחדל, המוגבל על כל מעשה

אלא אם כן המעשים כאמור נעשו , לשותף הכללי בהסכם השותפות המוגבלת או על פיו או על פי דין

לעניין זה גם נקבעו בהסכם השותפות המוגבלת הוראות  .או בזדון או מהווים רשלנות רבתי בתרמית

  .לעניין שיפוי וביטוח השותף הכללי
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במישרין או בעקיפין נכס נפט , תקופת קיום השותפות המוגבלת הינה כל עוד יהיה לשותפות המוגבלת .8

גבלת תסתיים לפני התאריכים האמורים השותפות המו. תוקף או זכויות בו או בנפט או גז שיופקו-בר

  .אם תפורק קודם לכן לפי הוראות הסכם השותפות המוגבלת או על פי דין או בהסכמת השותפים

השותף הכללי יהיה זכאי לשמש כמפעיל יצוין כי בהסכם השותפות המוגבלת של שותפות אבנר נקבע כי 

נטרס ויהיה זכאי להתמנות כמפעיל בפעולות חיפושי נפט בשטחים שבהם יש לשותפות המוגבלת אי

   .בשטחים שבהם יהיה לה אינטרס בעתיד

מכל  6%בהסכם השותפות המוגבלת של שותפות אבנר נקבעה הזכות לתמלוגים בשיעור של , בנוסף

, שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט, או חומרים בעלי ערך אחרים/או גז ו/בנפט ואבנר חלקה של שותפות 

אך לאחר הפחתת , לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג(אינטרס אבנר ד לשותפות שבהם יש או יהיה בעתי

  .האמורים 6%-מתוך ה 1%-דלק השקעות זכאית ל )אשר ישמש לצרכי ההפקה עצמה, הנפט

  הסכמים מותנים למכירת זכויות נפט .יב

 Eואלון  Dהסכמים למכירת זכויות ברשיונות רות  .1

 Dרשיונות רות : "להלן" (Eאלון /"368וברשיון " Dות ר/"361חתמו השותפים ברשיון  23.2.2011ביום  )א(

 Dעל הסכמים מותנים עם צדדים שלישיים למכירת חלק מזכויות הנפט שלהם ברשיונות רות ") Eואלון 

יעבירו השותפים ברישיונות , בין היתר, על פיהם") הסכמי מכירת הזכויות: "להלן בסעיף זה( Eואלון 

זכויות , בכפוף להתקיימות תנאים מתלים, )קו היחסי ברישיונותכל אחד לפי חל( Eואלון  Dרות 

  . Eואלון  Dבכל אחד מרישיונות רות ) 100%מתוך ( 50%השתתפות בשיעור של 

לאחר העברת הזכויות (וחלקן היחסי בכל אחד מהם  Eואלון  Dרוכשות הזכויות ברישיונות רות  )ב(

  :הינן כדלקמן, )ככל שתושלם, כאמור

מהזכויות נרכשו על  E 5%כאשר ברישיון אלון (מ "אנרגיה בע -שרת הישוב בישראל חברת הכ - 17.5% )ג(

  .1) )מ"ידי חברת הכשרת הישוב בישראל בע

  .2מ"בע) 1999(סיד ניהול הון סיכון -פרו - 17.5% )ד(

  . 3מ"אלומיי קפיטל בע - 15.0% )ה(

  : תהא התמורה כדלקמן Eואלון  Dבהתאם להסכמי מכירת הזכויות ברשיונות רות  )ו(

אלפי דולר לשותפויות בגין הוצאות עבר  588 - החזר הוצאות בסך של כ) 1: (במועד השלמת העסקה )ז(

החזר הוצאות בהן תישאנה השותפויות בגין חלקן היחסי של רוכשות ) E ;)2אלון  Dברישיונות רות 

 .בתקופה שממועד החתימה ועד מועד ההשלמה, Eאלון  Dהזכויות ברישיונות רות 

 

                                                      
 -מ המחזיקה ב"מ נשלטת על ידי חברת הכשרת הישוב בישראל בע"אנרגיה בע -ככל הידוע לשותפות חברת הכשרת הישוב בישראל   1

נמרודי החברה נשלטת על ידי יעקב , מ הינה חברה ציבורית הנסחרת בישראל"חברת הכשרת הישוב בישראל בע. ממניותיה 69.69%
 .ממניותיה 28.72% -ממניותיה ועופר נמרודי המחזיק ב 43.12% -המחזיק ב

ידי -החברה נשלטת באופן מלא על. מ הינה חברה פרטית הרשומה בישראל"בע) 1999(סיד ניהול הון סיכון - ככל הידוע לשותפות פרו   2
 .יאיר רוטלוי וישעיהו לנדאו, וימ אשר נשלטת באמצעות חברות פרטיות על ידי ליגד רוטל"לאנדלן השקעות בע

בעלי השליטה בה הם שלמה נחמה . ק"הינה חברה ישראלית הנסחרת בנאסד") אלומיי("מ "ככל הידוע לשותפות אלומיי קפיטל בע   3
  .ממניותיה  33.3% -שותפות מוגבלת המחזיקה ב) 2005(ממניותיה וקניר השקעות משותפות  37.3% -המחזיק ב
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, ")הקידוח הראשון: "להלן בסעיף זה( Eאלון  Dאשון שיקדח באיזה מרישיונות רות ביחס לקידוח ר )ח(

באופן שהרוכשות תשאנה , מזכויותיהן 30%יהיו זכאיות השותפויות לזכות נישאת על : במידה שיקדח

 7.5% -בתשלום נוסף בסכום השווה לכ, בנוסף לחלקן היחסי בעלות ההוצאות של הקידוח הראשון

הזכות : "להלן(מיליון דולר  50של ) 100%(מעלות הקידוח הראשון עד לעלות כוללת ) 100%מתוך (

 "). הנישאת

בכל נפט וגז שיופקו  Eאלון  Dמהזכויות שהעבירו השותפויות ברישיונות רות  3%תמלוג על בשיעור של  )ט(

 .בהם

להן לתמלוג לשותפויות זכות להמיר עד למועד תחילת הקידוח הראשון את יתרת זכויות ההשתתפות ש )י(

  .  מהזכויות המועברות 3%על של 

לאישורים שונים ובכלל זה אישורים הדרושים על פי הסכמי , יובהר כי הסכמי העברת הזכויות כפופים )יא(

אישורים של האורגנים המוסמכים של הרוכשות , השותפות המוגבלת והסכמי הנאמנות של השותפות

והכל במועדים שנקצבו  Eאלון  Dרישיונות רות וכן לאישור הממונה להעברת הזכויות המועברות ב

יהיה שיעור זכויות ההשתתפות של כל , לאחר אישור העברת הזכויות המועברות לרוכשות. בהסכמים

  .E 12.5%אלון  -ו Dאחת מהשותפות ברישיונות רות 

  הסכמים למכירות זכויות ברשיונות אביה וקרן .יג

על ") רשיונות אביה וקרן: "להלן" (קרן/"338 -ו "אביה/"337חתמו השותפים ברשיונות  23.2.2011ביום 

על , הסכמים מותנים עם צדדים שלישיים למכירת חלק מזכויות הנפט שלהם ברשיונות אביה וקרן

בכפוף , )כל אחד לפי חלקו היחסי ברישיונות( אביה וקרןיעבירו השותפים ברשיונות , בין היתר, פיהם

אביה בכל אחד מרשיונות ) 100%מתוך ( 75%תתפות בשיעור של זכויות הש, להתקיימות תנאים מתלים

  . וקרן

ככל , לאחר העברת הזכויות כאמור(רוכשות הזכויות ברשיונות אביה וקרן וחלקן היחסי בכל אחד מהם 

  :הינם כדלקמן, )שתושלם

50%  - ATP East Med Number 1 B.V.1  ו- ATP Oil & Gas Corporation2 )להלן יחד" :ATP("  

  3מודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת -  10%

   4מ"אלומיי קפיטל בע -  10%

  5מ"אנרגיה בע. אנ.די.או - 5%

  : בהתאם להסכמי מכירת הזכויות ברשיונות אביה וקרן תהא התמורה כדלקמן

                                                      
 ATP East Medהינה חברה פרטית הרשומה בהולנד בבעלות מלאה של  ATP East Med B.V. Number 1ות ככל הידוע לשותפ   1

B.V  באמצעות (המוחזקת בבעלות מלאהATP Oil & Gas (Netherlands) B.V. (  שלATP Oil & Gas Corporation.  
לחברה אין . ב"ארה, סחרת בנאסדק ורשומה בטקססהינה חברה ציבורית הנ ATP Oil & Gas Corporationככל הידוע לשותפות      2

  .25%בעלי שליטה המחזיקים בה מעל 
מ חברה בשליטת יצחק סולטן ואי די בי חברה "בע) 1992(מודיעין אנרגיה ניהול ככל הידוע לשותפות בעלת השליטה בשותפות היא    3

  .מ"לפתוח בע
  .לעיל 1.יב1.11.29 לפרטים על אולמיי ראו סעיף    4
) 2011(אנרגיה . ב.י.ר.החברה נשלטת על ידי ע. מ הינה חברה פרטית הרשומה בישראל"אנרגיה בע. אנ.די.ככל הידוע לשותפות או   5

) רוזנברג חברה בבעלות מלאה של בני(מ "וכן על ידי אדונאן בע 50%המחזיקה בה ) חברה בבעלות מלאה של רם בלניקוב(מ "בע
  .ממניותיה 50% -המחזיקה ב
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אלפי דולר לשותפויות בגין הוצאות עבר  2,671 -החזר הוצאות בסך של כ) 1: (במועד השלמת העסקה .1

החזר הוצאות בהן תישאנה השותפות בגין חלקן היחסי של רוכשות הזכויות ) 2(; וקרן ברישיונות אביה

 .בתקופה שממועד החתימה ועד מועד ההשלמה, ברשיונות אביה וקרן

במידה , ")הקידוח הראשון: "להלן בסעיף זה(ביחס לקידוח ראשון שיקדח באיזה מרשיונות אביה וקרן  .2

באופן שהרוכשות תשאנה בנוסף , מזכויותיהן 30%ת נישאת על יהיו זכאיות השותפויות לזכו: שיקדח

מתוך ( 7.5% -בתשלום נוסף בסכום השווה לכ, לחלקן היחסי בעלות ההוצאות של הקידוח הראשון

  ").הזכות הנישאת: "להלן(מיליון דולר  50של ) 100%(מעלות הקידוח הראשון עד לעלות כוללת ) 100%

ת שהעבירו השותפויות ברשיונות אביה וקרן בכל נפט וגז שיופקו מהזכויו 3%תמלוג על בשיעור של  .3

  .בהם

לשותפויות זכות להמיר עד למועד תחילת הקידוח הראשון את יתרת זכויות ההשתתפות שלהן לתמלוג  .4

 .  מהזכויות המועברות 3%על של 

פת תמונה למפעיל העסקה המשות ATPבמסגרת מכירת הזכויות ברישיונות אביה וקרן סוכם כי  .5

בהתאם להוראות הסכמי תפעול משותף אשר נחתמו במועד חתימת ההסכם ואשר , בשטחי הרישיונות

  . יכנסו לתוקף לאחר אישור והשלמת ההעברות כאמור

יובהר כי ההסכמים כפופים לאישורים שונים ובכלל זה אישורים הדרושים על פי הסכמי השותפות  .6

רים של האורגנים המוסמכים של הרוכשות וכן אישו, המוגבלת והסכמי הנאמנות של השותפויות

, כמפעיל ברשיונות אביה וקרן ATPלאישור הממונה להעברת הזכויות המועברות ברשיונות וכן למינוי 

יהיה שיעור , לאחר אישור העברת הזכויות המועברות לרוכשות. והכל במועדים שנקצבו בהסכמים

  .12.5%מרשיונות אביה וקרן  זכויות ההשתתפות של כל אחת מהשותפויות בכל אחד

  הליכים משפטיים 1.11.30

מ ומספר נתבעים "לעניין תביעה אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד חברת ים תטיס בע

  .לדוחות הכספיים .24.א33נוספים ראה ביאור 

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 1.11.31

  .תחום האקספלורציה של נפט וגז טבעי הינו תחום של השקעות בסיכון גבוה

לגיוון ואיזון נכונים של נכסיהן באופן , בין היתר, בהתאם לכך נדרשות החברות העוסקות בתחום לפעול

תיק הנכסים של דלק , בהתאם לאמור. שיאפשר לממש את הפוטנציאל תוך לקיחת סיכונים מחושבים

ן נמוך אנרגיה כולל כיום נכסי נפט וגז מפיקים עם פוטנציאל נוסף של פיתוח ואקספלורציה בסיכו

נכסי נפט וגז בשלבי טרום פיתוח ופיתוח העשויים להפיק נפט וגז טבעי , )Elk; פרוייקט ים תטיס(

אשר במידה , וכן פרוייקטים של אקספלורציה") לויתן"ו" דלית", "תמר"תגליות (בשנים הקרובות 

סי הנפט בים פעילות האקספלורציה בנכ(ויצליחו עשויים לתרום משמעותית לעליית ערך בדלק אנרגיה 

 ).מול חופי ישראל

המשך הפעילות המוצלחת , "לויתן"ו" דלית", "תמר"תגליות הגז המשמעותיות , להערכת דלק אנרגיה

בפרוייקט ים תטיס ונכסי האקספלורציה האטרקטיביים בים מול חופי ישראל ממצבים את הנכסים 
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את פוטנציאל הצמיחה ויצירת אשר גם כוללים , כנכסי הליבה המרכזיים של דלק אנרגיה, בישראל

 .הערך הגדולים ביותר

 :אסטרטגיית הפעילות של דלק אנרגיה ויעדיה בתקופה הקרובה הינם, ל"לאור הנ

תפעל לשימור ולחיזוק מובילותה בישראל ) באמצעות השותפויות דלק קידוחים ואבנר(דלק אנרגיה  .א

 :לרבות, ויכולותיה המקצועיות בתחום הנפט והגז

 :תטיס ים בפרוייקט .1

 .מ והתקשרות בהסכמים למכירת כל רזרבות הגז שנתגלו בפרוייקט"התקשרות מו )א(

השלמת הפיתוח של הפרוייקט ושימור יכולת ההפקה של גז ממנו במטרה שישמש גם  )ב(

 .עד שפיתוחו של האחרון יושלם, באספקת גז ללקוחות פרוייקט תמר" גישור"ל

לרבות לצורך מכירת , קט ובמאגר מריבחינת שימושים עתידיים אפשריים במתקני הפרויי )ג(

ואחסונו  LNGשירותי אחסון אסטרטגי ותפעולי של גז לצרכנים בישראל וכן לצורך פריקה של 

 .כגז עבור מדינת ישראל

שישמש , שימוש בתזרים המזומנים הפנוי הנובע ממכירות הגז בפרויקט לצורך קבלת מימון נוסף )ד(

 .להשקעות הצפויות של השותפויות

 :"תמר" בפרויקט .2

וזאת , לרבות גיבוש סופי של תוכנית הפיתוח ורכישת ציוד ושירותים, פיתוח פרויקט תמר )א(

 .2013בשאיפה לאפשר התחלת אספקה של גז טבעי בשנת 

 .מ והתקשרות בהסכמים למכירת גז טבעי לצרכנים הפוטנציאליים השונים בישראל"ניהול מו )ב(

-Non(והחלפתו לאחר מכן במימון פרויקטלי ) Non-Recourse(גיוס מימון ביניים מבנקים זרים  )ג(

Recourse (לשותפויות לצורך מימון חלקן בעלויות תוכנית הפיתוח. 

לרבות עיבוד , המשך פעילות האקספלורציה בשטחי זכויות הנפט של השותפויות בים מול חופי ישראל .3

יותר ובחינת ביצועם התמקדות ברשיונות הנפט בעלי הפוטנציאל הגדול ב, D3וניתוח סקרים סיסמיים 

  .ל יניבו תוצאות חיוביות"במידה והסקרים הנ, 2011-2012של קידוחי אקספלורציה בשנים 

ב באמצעות התשתית הניהולית והמקצועית של חברת "כן תמשיך דלק אנרגיה בפעילותה בארה-כמו .ב

Elk ,תוך גיבוש אסטרטגיית פעולה בקשר עם פעילות זו .Elk  שהועברו אליה גם תפעל להטמעת הנכסים

לבדיקת האפשרות , ב"לבדיקה וניצול של הזדמנויות עסקיות בתחום פעילותה בארה AriesOne - מ

 .למכירת נכסים שאינם מוגדרים כנכסי ליבה בפעילותה ולשיתופי פעולה עם אחרים

 שאינם מוגדרים כנכסי, בכוונת דלק אנרגיה להמשיך ולתמוך פיננסית וניהולית בפרוייקטים ובחברות .ג

 .וזאת על מנת לאפשר להן להמשיך את פעילותן מתוך מטרה לשמור על הקיים, ליבה של דלק אנרגיה

, ל במחיר ראוי"תבחן דלק אנרגיה את האפשרות למימוש נכסים שאינם נכסי ליבה הנ - ל"במקביל לנ

 .במחירי הנפט והגז הטבעי, בין היתר, וזאת בהתחשב

בכוונת . ל מחייבות אותה לאמצעים כספיים משמעותיים"נההשקעות הנדרשות בפעילות דלק אנרגיה כ .ד

ל באמצעות ניצול התקבולים הצפויים לה מחלוקת רווחי "דלק אנרגיה לגייס את האמצעים הנ

או /ומעודפי תזרימי מזומנים בחברות הבנות וכן באמצעות הנפקות אפשריות של הון ו השותפויות
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או ברמת הפרוייקטים וכן באמצעות בחינת /רה ובאמצעות מימון בנקאי ברמת החב, ח בישראל"אג

יצויין כי אין כל וודאות שדלק אנרגיה . שאינם נכסי ליבה של דלק אנרגיה, האפשרות למימוש נכסים

 .תצליח במאמצי גיוס האמצעים הכספיים כאמור

ן כל הינה בגדר כוונות ויעדים כלליים וככאלו אי, האסטרטגיה ויעדיה של דלק אנרגיה כמפורט לעיל

שינויים במצב , לרבות פרויקט תמר, עקב שינויים בפרויקטים השונים, בין היתר, ודאות כי יתממשו

שינויים בסדרי העדיפויות כתוצאה מתוצאות הסקרים שיבוצעו וכן עקב אירועים בלתי צפויים , השוק

 .להלן 1.11.33 וגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

  כיסוי ביטוחי 1.11.32

ביטוח רכוש מסוג , כמקובל בענף, מחזיקה דלק אנרגיה, בכל פרוייקט קידוח בו שותפה דלק אנרגיה

וכן ) Control of Well(השתלטות מחדש על באר שיצאה מכלל שליטה כולל הוצאות קידוח מחדש 

  .או לעובדים/ו' ביטוחי חבויות בגין נזק שנגרם לצד ג

לדלק אנרגיה ביטוח אחריות דירקטורים במסגרת פוליסת ביטוח אחריות , ר לעילבנוסף לאמו

הכיסוי הביטוחי , להערכת דלק אנרגיה. דירקטורים שנרכשת על ידי קבוצת דלק עבור החברות בקבוצה

  .המפורט לעיל הינו כיסוי סביר

  גורמי סיכון 1.11.33

ספיות גדולות ובדרגה גבוהה ביותר של כרוכים בהוצאות כ, חיפושי נפט וגז ופיתוח של תגליות נפט וגז

הדברים מקבלים משנה תוקף בכל הנוגע לפעילות  .בעיקר מהטעמים המפורטים להלן, סיכון כספי

  .ביםוהפקה  חיפושי נפט

פעילותה הבינלאומית של החברה . לחברה חשיפה לשינויים בשער הדולר: תנודתיות בשער הדולר .א

גם השותפויות המוגבלות מודדות את , 2008בינואר  1 -ההחל מ, מתבצעת ברובה בדולרים ובנוסף

, תוצאותיהן בדולרים ולכן כל שחיקה בשער הדולר מול השקל תגרום לקיטון בהכנסות החברה

החל משנת , מנגד. לקיטון בהון העצמי וברווחיות של החברה, בהוצאותיה ובנכסים נטו שלה ומכאן

כן כל תיסוף בשער החליפין של השקל מול הדולר יגרום החלה החברה בגיוס הלוואות דולריות ול 2007

 . להכנסות מהפרשי שער בגין הלוואות אלו

י הצרכנים עבור הגז הטבעי שבמאגרים אשר "המחירים המשולמים ע: תלות במחירי הדלקים בעולם .ב

ידה יר. כגון מזוט וסולר, ממחירי הדלקים החליפיים לגז, בין היתר, השותפויות שותפות בהם נגזרים

במחירי הדלקים החליפיים עלולה להשפיע לרעה גם על המחירים אותם תוכל החברה לקבל 

או להשפיע על כדאיות ההפקה מהמאגרים /מלקוחותיה בגין הגז הטבעי שיימכר על ידי השותפויות ו

שינוי , בנוסף לכך. על ידי השותפויות) ככל שיתגלו(שנתגלו בפרוייקט תמר וממאגרים חדשים שיתגלו 

משמעותי במחירי הפחם יכול לגרום לשינוי במודל השימוש של חברת חשמל כך שתינתן העדפה 

. לעומת תחנות כוח המופעלות באמצעות גז טבעי ולהיפך, לתחנות כוח המופעלות באמצעות פחם

זאת . ל"למחירי הנפט והגז השפעה ישירה על תקבולי החברה ממכירות נפט וגז בפרוייקטים שלה בחו

ירידה במחירי הנפט והגז עלולה  - כך לדוגמא , ערכות רזרבות מושפעות גם ממחירי הנפט והגזה, ועוד
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בעוד , אותן ניתן יהיה להפיק באופן כלכלי ממאגרי הנפט והגז של החברה, להביא להקטנה ברזרבות

  .שעליה במחירי הנפט עשויה להביא לעיתים לגידול במאגרים אותם ניתן להפיק באופן כלכלי

במועד הדוח קיימים שלושה גופים עיקריים הרלוונטיים , על פי הידוע לחברה: באספקת גז תחרות .ג

לאור ההיקף הקטן יחסית של משק הגז ). לעיל 4.7ראו סעיף (לתחרות באספקת הגז למשק הישראלי 

תחרות זו עלולה לגרום לירידת מחירים וכן לפגוע ביכולת השותפויות המוגבלות לשווק את , הישראלי

 .רבות הגז שנתגלו על ידן או שיתגלו על ידן בעתידרז

מאגרי הגז הטבעי שנתגלו בפרויקט תמר ובפרויקט רציו ים הינם : גודל השוק אל מול גודל המאגרים .ד

, לפיכך. אשר הינו מוגבל יחסית, בעלי היקף הגדול יותר באופן משמעותי מהשוק הפוטנציאלי בישראל

ובכלל זה האפשרות לייצוא הגז , דה רבה באפשרות למסחור הגזתוצאות פעילות השותפות תלויות במי

האפשרות לייצוא הגז ומכירתו תלויה בגורמים רבים אשר קיימת אי ודאות . ומכירתו בשוק הבינלאומי

כדאיות כלכלית , הקמת מערך יצוא ושינוע הכפוף לאישורים רגולטורים שונים, גבוהה לגביהם כגון

מימון ההשקעות בפיתוח , קוחות פוטנציאליים בשוק הבינלאומיאיתור ל, להקמת מערך כאמור

  .ובהקמת מערך הייצוא ועוד

יכולתם של השותפים בפרוייקט ים תטיס לספק : אי ודאות בקשר להקמת מערכת ההולכה הארצית .ה

את הגז שברשותם לצרכנים פוטנציאליים נוספים וכן להגדיל את כמויות הגז המסופקות לחברת חשמל 

קיימת אי , במועד הדוח. בהשלמת הקמת מערכת ההולכה הארצית לאספקת הגז, ין היתרב, מותנה

  .ודאות בקשר למועד ההשלמה של המערכת

בקשר לפרוייקטים  םעל אף שהחברה מבוטחת לכיסוי נזקים אשר עלולים להיגר: העדר כיסוי ביטוחי .ו

לי הביטוח לפיכך לא בהכרח ותקבו, לא כל הסיכונים האפשריים מכוסים בפוליסות, בהם היא פועלת

הן , הן לענין אבדן הכנסות אפשרי והן לענין נזקים לצדדים שלישיים(יכסו את כל ההפסדים האפשריים 

אין כל , כמו כן). לעניין עלויות הקמה של מערך ההפקה במקרה של ארוע בגינו יגרם נזק למערך ההפקה

  . עתיד בתנאים מסחריים סבירים או בכללודאות כי ניתן יהיה להמשיך לרכוש פוליסות מתאימות ב

נלווים לחיפושים והפקה של הנתונות לכל הסיכונים  וגז והפקתם פעולות חיפושי נפט: סיכוני תפעול .ז

, התמוטטות בור הקידוח והתלקחות, התפוצצות, נפט וגז כגון התפרצות בלתי מבוקרת מבור הקידוח

גוף , ציוד חיפושים, מתקני הפקה, ות נפט או גזאשר כל אחד מהם עשוי לגרום להרס או נזק של באר

תפיסתם של כלים בבור הקידוח באופן שהמשך הקדיחה יהיה בלתי  הואסיכון נוסף אפשרי . ורכוש

במידה ויקרו אירועים כאמור בים עלולות התוצאות להיות חמורות . אפשרי או כרוך בהוצאות גדולות

כמו כן קיים סיכון של אחריות לנזקים הנובעים מזיהום . נזקים כבדים ביותר םלהיגרביותר ועלולים 

אין כל בטחון שיושגו כל הביטוחים הדרושים . 1או דליפה של גז/או נזילה של נפט ו/עקב התפרצות ו

יצוין כי . כונים הללו וכי הכיסוי שינתן על ידי פוליסות הביטוח שיושגו יהיה מספיקילכיסוי הס

, בין היתר, בעת בדרך כלל בנפרד לגבי כל קידוח תוך התחשבותהביטוח נק ףההחלטה על סוג והיק

                                                      
כי המפעיל פועל בקידוחים ובעבודות הפיתוח בהתאם לתקנים האמריקאיים כפי שעודכנו לאחרונה בעקבות הארועים במפרץ , יצוין 1

  .מקסיקו
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עשוי  מסוימיםלגבי ביטוחים . טיבו והיקפו של הכיסוי המוצע והסיכונים הצפויים, בעלות הביטוח

  .להחליט שלא לעשותם המפעיל בפרוייקט מסויים

 עבודות פיתוח, וחיםכיום אין בישראל קבלנים לביצוע קיד: ציוד ושירותים מקצועיים, תלות בקבלנים .ח

ת עם קבלנים יוהשותפו מתקשרותולפיכך , תיוהשותפו שמבצעותמהסוג בים העמוק וסקרים סיסמיים 

מספר האסדות וכלי השיט האחרים המסוגלים לקדוח , זאת ועוד. ל לצורך ביצוע עבודות כאמור"מחו

ם ואין כל בטחון כי ימצא הינו קטן בהשוואה לביקוש הגדול הקיים כיו בפרט במים עמוקיםבים בכלל ו

 וגז ת חיפושי נפטיופעילו ותעקב כך עשוי. ים שיקבעו להםכלי שיט מתאים לביצוע הקידוחים במועד

עיכובים משמעותיים בלוח  םלהיגראו עלולים /בעלויות גבוהות ו ותלהיות כרוכ )ל"בישראל ובחו( בים

ד וכח האדם המתאימים לביצוע פעולות לא כל הציו .או כל חלק מהן, יקבע לביצוע העבודותשהזמנים 

נפט מצויים בישראל או ניתנים להזמנה בפרקי זמן קצרים ולפיכך מתעורר החיפושי  בתהליך ספציפיות

דבר המייקר ומעכב באופן משמעותי את , ל"לא פעם צורך להזמין שרותי ציוד וכח אדם מקצועי מחו

לרבות ( ביםוההפקה  הפיתוח, הנפט יחיפושהתקשרות עם קבלנים זרים לבצוע פעולות . הפעילויות

עלולה להיתקל בקשיים עקב מצבה הפוליטי והבטחוני של  )קבלנים לביצוע עבודות תחזוקה ותיקונים

  .ישראל-מדינת

חיפושי נפט וגז אינם בגדר מדע מדויק : סיכוני אקספלורציה והסתמכות על נתונים חלקיים ומשוערים .ט

היות ובמקרה של כישלון באקספלורציה עלולים כל כספי סיכון  ולכן הם כרוכים בדרגה גבוהה של

האמצעים והטכניקות הגיאולוגיים והגיאופיסיים אינם מספקים תחזית . ההשקעה לרדת לטמיון

ולפיכך קביעת יעדי החיפושים , או הגודל של מאגרי נפט או גז המאפיינים, הצורה, מדויקת על המיקום

במידה רבה על נתונים  ימים ורזרבות הגז בהם עשויים להתבססוההערכות לגבי גודל מאגרים קי

מובן שלא ניתן להבטיח כי יתגלו כתוצאה מפעולות . חלקיים או משוערים ועל הנחות שלא הוכחו

קיים חוסר , יתר על כן. חיפושים אלו נפט או גז בכלל או כאלה שיהיו ניתנים להפקה ולניצול מסחריים

, ושל החברהת יושיר לגבי חלק מהאזורים הימיים של נכסי הנפט של השותפוי יסאופייאולוגי וגימידע ג

. ומיעוט האינפורמציה שניתן לקבל מהם באזורים אלובשל מיעוט הקידוחים שבוצעו , בין היתר, וזאת

יתכנו אף שינויים מעת לעת בהערכות בדבר היקף רזרבות הגז ומשאבי , בהתאם לאמור לעיל, בנוסף

ות הנפט והגז המוערכת במאגרים המפיקים נפט וגז בתקופה המדווחת נקבעת מדי כמ. הגז במאגרים

הערכה של . על פי חוות דעת של מומחים חיצוניים להערכת רזרבות של מאגרי נפט וגז, בין היתר, שנה

-רזרבות הגז ומשאבי הגז כאמור הינו תהליך סובייקטיבי המבוסס על הנחות שונות ועל מידע חלקי ועל

ידי מומחים שונים עשויות לעיתים להיות שונות באופן -כות של אותם מאגרים המבוצעות עלכן הער

או /ישנן הנחות ונתונים רבים המשפיעים על תוצאותיהן של הערכות רזרבות ושינויים בהנחות ו. מהותי

 -ת ההמידע המופיע בדוח לעניין רזרבו. בנתונים כאמור עשויים להביא לשינויים משמעותיים בהערכות

אומדן . הגז ומשאבי הגז במאגרים השונים הינו אומדן בלבד ואין לראות בו מידע על כמויות מדויקות

משמש בקביעת שיעור הפחתת הנכסים בדוחות , "מרי"רזרבות הגז המוכחות והמפותחות בשדה הגז 

בות גז בישראל הפחתת השקעות הקשורות לגילוי והפקה של רזר. הכספיים של השותפויות המוגבלות

דהיינו בכל תקופה חשבונאית מופחתים הנכסים בשיעור , מוכחות ומפותחות נעשית בשיטת האזילה
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הנקבע על פי כמות יחידות הגז שהופקו בפועל מחולק ברזרבות הגז המוכחות והמפותחות שנותרו על פי 

הותית על לאור המהותיות של ההפחתות יכולה להיות לשינויים המתוארים לעיל השפעה מ. הערכות

 .תוצאות הפעולות והמצב הכספי של השותפויות המוגבלות ושל החברה

עלויות משוערות ולוחות זמנים : עלויות ולוחות זמנים משוערים בלבד ואפשרות של העדר אמצעים .י

 ןכלליים בלבד ויכולות להיות בה םאומדנימבוססות על ופיתוח משוערים של ביצוע פעולות חיפושים 

שיתקבלו  ,עשויות להשתנות במידה משמעותית בעקבות ממצאים חיפושיםתכניות ה .סטיות ניכרות

ולגרום לסטיות ניכרות בלוחות הזמנים ובעלויות המשוערות של אותן  ,במהלך ביצוע אותן פעולות

וכן גורמים אחרים עלולים לגרום לכך שלוח הזמנים  פעולות חיפוש ופיתוחתקלות תוך כדי . פעולות

בר למתוכנן וכי ההוצאה בפועל שתידרש לשם השלמת פעולות החיפושים תהיה גבוהה יתמשך הרבה מע

יתכן ופעולות חיפושים מוצעות תהיינה כרוכות , כמו כן. מהעלויות שתוכננו לפעולות אלהבהרבה 

אי תשלום , המשותפים התפעול מיי הסכ"עפ. בהוצאות כספיות אשר לחברה לא יהיו אמצעים לכסותם

בתקציב מאושר לביצוע תוכנית עבודה  )לפי הענין(השותפויות המוגבלות /החברהבמועד של חלק 

 .אשר הסכם התפעול חל עליהםהנפט ) י(מאושרת מהווה הפרה העלולה להביא לאבדן הזכויות בנכס

צדדים במצב בו , חלקו היחסי את בשל אחריותו של כל צד להסכם התפעול המשותף לשלם במועד

להתחייב  החברהעלולה , הפרת ההסכםכדי תוך שאמורים היו לשלם  סכומיםאחרים לא שילמו 

הנפט ) י(בתשלום סכומים העולים באופן ניכר על חלקה היחסי בהתאם לשיעור השתתפותה בנכס

) ים(תסתכן באובדן כל זכויותיה בנכס - ואם לא תעמוד בתשלום זה במועד , בוצעה ההפרה) הם(שלגביו

הן  - קידוחים ימיים עלולות החריגות הוצאות פיתוח ושל  של בשל עלותם הגבוהה במיוחד .אלו

לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות ועקב  שהחברהלהביא לידי כך  - הצפויות והן הבלתי צפויות 

  .כך תאבד את זכויותיה

תהליך קבלת ההחלטה אם יש מקום לביצוע השקעה בפיתוח : פיתוח שדה במקרה של תגליתסיכון ב .יא

ופעולות ביניים שעד להפקה המסחרית וכן ביצוע הפיתוח וההפקה  ,שלו ה מסחריתשדה ובהפק

כרוכים בהוצאות  ולהיותמשך תקופות ארוכות יעשויים לה) אם יוחלט שיש להם מקום( המסחרית

הינה  ")תמר"כדוגמת עומק המים בתגלית (מאוד  עוד יצוין כי הפקה במים עמוקים .כספיות ניכרות

   .ורשת טכנולוגיה של הקמת מתקני הפקה מיוחדיםפעילות מורכבת הד

 השותפויות המוגבלותביצוע פעולות בחלק מהשטחים של : תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים .יב

אישורים הינם בישראל האישורים העיקרים הדרושים  החברהלמיטב ידיעת . טעונה אישורים שונים

מינהל , רשות שמורות הטבע, ל"ות הבטחון וצהאישורי שלטונ, מכח חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי

רשות , אגף הדיג -משרד החקלאות , או ועדות לתכנון ובניה/רשות מקומית ו, התעופה האזרחית

ל כפופה לקבלת אישורים "גם פעילות ההפקה והחיפושים בחו .וגורמי ספנות במשרד התחבורה הנמלים

השגת אישורים אלה עשויה להיות כרוכה . מרשויות שונות של המדינות בהן מתבצעת הפעילות

או לגרום לדחיה במועד ביצוע הפעולות , בהוצאות נוספות מעבר לתקציבים שיועדו לפעולות האמורות

כפוף לתיאום וקביעת לוח , המוגבלות תיושל השותפו ןפעילותמ חלק, מבלי לגרוע מהאמור .המתוכננות

ת יוות הבטחון עשויה לשבש את תכניות השותפותלות זו ברשוי. בישראל זמנים עם רשויות הבטחון
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הן מבחינת עצם היכולת לבצע את הפעולות המתוכננות והן מבחינת לוח הזמנים , אלה פעולותביחס ל

  .והעלויות של פעולות אלה

, במסגרת תחום הפעילות של החברה בישראל נדרשים אישורים רגולטורים רבים :שינויים רגולטורים .יג

וכן אישורים נלווים של , המוסמכים על פי חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעיבעיקר מצד הגורמים 

במהלך השנים ). משרד איכות הסביבה ורשויות התכנון השונות, לרבות משרד הבטחון(רשויות המדינה 

האחרונות הועלו מספר הצעות לתיקונים בחוקים ובתקנות הרלוונטיים לתחום הפעילות של החברה 

נקבעו על ידי הממונה לענייני הנפט כללים ונוהלים חדשים להענקת  2010לך שנת במה. ושל השותפויות

זכויות נפט ומגבלות על העברת זכויות בנכסי נפט אשר ליישומם עלולה להיות השפעה שלילית על 

קיים סיכון כי , במסגרת פעילות החברה בעולם ובמדינות בלתי מפותחות בעיקר. פעילות השותפויות

לעניין וועדת ששינסקי ולהליך החקיקה , כמו כן. הרגולטורים באופן שעלול לפגוע בחברה ישונו התנאים

  . לעיל 3.א1.11.27 שהובילה ראו סעיף 

תנאי ים סוערים ומזג אויר בלתי מתאים עלולים לגרום לדחיות בלוח : תלות במזג אויר ובתנאי ים .יד

דחיות כאלה עלולות . בים ולהארכת משך ביצועה הפרוייקטיםשל  עבודהנקבע לתוכנית ההזמנים ש

  .בלוחות זמנים שהחברה מחויבות בהםלגרום לייקור העלויות הצפויות ואולי אף לגרום לאי עמידה 

טרם נדונו בפסיקת בתי המשפט הקשורות בפעילות השותפויות המוגבלות סוגיות המס : סיכוני מס .טו

אין כל אפשרות לצפות או לקבוע כיצד יפסקו בתי המשפט אם וכאשר תובאנה הסוגיות ו, בישראל

אין אפשרות לצפות מה תהיה , כמו כן לגבי חלק מהסוגיות המשפטיות. המשפטיות האמורות להכרעתם

הואיל ועל פעילות השותפויות חל משטר מס ייחודי שכלולות בו הטבות . עמדתם של שלטונות המס

, כאמור לעיל, פסיקה או שינוי בעמדת רשות המיסים, ושינבעו כתוצאה משינויי חקיקה לשינויים; מס

ביום , כמו כן. יכולות להיות השלכות מהותיות על משטר המס שיחול על השותפויותת ובעלי יחידותיהן

במקרה בו יושלם הליך חקיקת הצעת החוק נטל . פורסמה הצעת חוק מיסוי רווחי הנפט 23.2.2011

 .ישפיע לרעה על עסקי השותפות ופעילותה - ובהתאם , ל רווחי השותפות יוגדל באופן משמעותיהמס ע

חלק ניכר מפעילות החברה מומן מהלוואות שהתקבלו מדלק השקעות : התחייבויות בקשר עם מימון .טז

ל עלול "במקרה של אי הארכת ההלוואות הנ .א1.11.24 ל כמפורט בסעיף "ומבנקים בישראל ובחו

  .ןלהיווצר קושי בגיוס האמצעים הדרושים לצורך פירעונ

ל שיעבדו "במסגרת הסכמי המימון הנ. השותפויות המוגבלות התקשרו בהסכמי מימון כמפורט לעיל .יז

בהסכם , בהסכם עם חברת חשמל, את זכויותיהן בחזקת אשקלון, בין היתר, השותפויות המוגבלות

בהסכם התפעול המשותף החל , גידור שנחתם בקשר לקיבוע מחיר הגז על פי ההסכם עם חברת חשמלה

אי עמידה של השותפויות המוגבלות . מתקנים וזכויות על פי פוליסות ביטוח, בפרוייקט ים תטיס

בהתחייבויות שנטלו על עצמן בקשר עם הסכמי המימון כאמור לעיל עשוי להוביל להעמדת הסכומים 

וכן למימוש הביטחונות שהועמדו על ידי השותפויות , מיידי ןיעים על פי הסכמי המימון לפירעוהמג

  . המוגבלות

השותפויות המוגבלות התקשרו בהסכמים למכירת גז טבעי עם חברת חשמל אשר : תלות בלקוח עיקרי .יח

ומים התשל. הינה הצרכן הבודד הגדול ביותר בישראל וכיום צרכן הגז העיקרי של השותפויות
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המתקבלים מחברת חשמל על פי ההסכמים הינם כיום מקור ההכנסה העיקרי של השותפויות 

אי עמידה של חברת חשמל בהתחייבויותיה לשלם במועדם את התשלומים על פי ההסכם . המוגבלות

תנאי הרישיון , בנוסף. עמה עלול להוביל להפרה של הסכמי המימון וכפועל יוצא העמדתו לפרעון מיידי

לא ניתן לצפות אילו שינויים יחולו בתנאי . 2010חברת חשמל החשמל יסתיימו ככל הידוע בשנת  של

וכיצד שינויים אלה ישפיעו על מצבה הכלכלי של חברת ) ל יוארך"ככל שהנ(הרשיון של חברת חשמל 

יצוין עוד כי למדיניות הממשלה להגברת התחרות במשק החשמל על ידי הכנסת יצרני חשמל . חשמל

וכן כוונת הממשלה לפעול להפרטתה של חברת חשמל עלולות להביא לפגיעה בחוסנה הכלכלי , רטייםפ

בהסכם . של חברת חשמל וכפועל יוצא לפגוע ביכולתה לקיים את התחייבויותיה בהתאם להסכם עמה

אשר בקרותם לא תהיה חברת חשמל " כוח עליון"עם חברת חשמל נקבעו מספר אירועי  2002משנת 

כי היות וחברת חשמל הינה צרכן הגז , יצוין, כמו כן. להמשיך לבצע תשלומים על פי ההסכם חייבת

העיקרי בישראל יש חשיבות גדולה בחתימת הסכם לאספקה של גז מתגלית תמר לצורך ביסוס יכולת 

  .המימון לתוכנית הפיתוח של תגלית תמר

, הנפט בהם היא משמשת כמפעילההחברה מסתמכת במידה מרובה על נובל בזכויות : תלות במפעיל .יט

וזאת הן לאור הוראות הסכמי התפעול המשותף והן , לרבות בעיסקת ים תטיס וברשיונות מיכל ומתן

שהצטבר אצל נובל בביצוע פרוייקטים בסדרי גודל דומים במקומות אחרים  ןכפועל יוצא מהניסיו

או /שת נובל מפרוייקט ים תטיס ופרי. בעולם וחוסר הנסיון היחסי של החברה בפרוייקטים מעין אלה

או משטחי האקספלורציה או שינוי במעמדה באופן /או מפרויקט רציו ים ו/או מפרויקט תמר ו/ו

שתחדל מלהיות המפעילה של העיסקה עלול לפגוע ביכולתן של השותפויות המוגבלות לעמוד 

מכירת הגז ועלול להשפיע על או על פי הסכמי /בהתחייבויותיהן על פי תוכנית העבודה של נכסי הנפט ו

  .עלויות ההפקה של הפרוייקט

צד להסכם , נכסי הנפטעל פי הסכמים עם השותפים האחרים ב: בפעולות משותפות פיגור בתשלומים .כ

לאבד את זכויותיו , על פי הוראות ההסכמים, עלול, שאינו משלם במלואם את הסכומים המגיעים ממנו

 . ל פיצויבנכסי הנפט שעליהם חל ההסכם ללא כ

באחוז השתתפות נמוך ועקב  היא מחזיקותצד להן  שהחברהעסקאות בחלק מה: זכות דעה של מיעוט .כא

המוגדר בהסכמי התיפעול בשיעור (מאחר שההחלטות מתקבלות ברוב דעות . כך גם באחוז הצבעה נמוך

אינן או למנוע קבלת החלטות ש/לגרום לקבלת החלטות הרצויות לה ו חברהה תוכללא , )המשותף

קיימת אפשרות שפרישת אחד המשתתפים כאשר יתר המשתתפים לא , בעסקאות אלו, בנוסף .הלרוח

עלולה לגרום להבאת , בפעולות החיפושים) בהוצאות שטרם אושרו(קיבלו על עצמם לשאת בחלקו 

פעולות החיפושים לקיצן לפני השלמת התוכנית שנקבעה בעסקה ולהחזרת נכסי הנפט שבהם מבוצעות 

  . לות החיפושיםפעו

את והפקתן מחייבות  תומסחרי תותגלי: העדר אמצעים לצורך פיתוח והפקה והשתתפות בפעולות .כב

במיוחד , סכומים אלה. כיום השבידי העולים על הסכומים משמעותייםלהשקיע סכומים  החברה

והפעולות גבוהים ביותר  הינם, ")לויתן" -ו" דלית", "תמר"כדוגמת תגליות ( ת ביםובמקרה של תגלי

 מסחרית ישאף שבמקרה של תגלית  .האמורות תהיינה כרוכות גם כן בסיכונים לרבות סיכוני תפעול
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תוכל להשיג  שהחברהאין כל בטחון כי שעבודו של נכס זה יספיק על מנת , נכס בעל ערך החברהבידי 

 ידןם על בשל חובת תשלום התמלוגיביחס לשותפויות יצוין כי  .תוח וההפקהילצורך הפ אשראי

אין ודאות שבכל  ,ולאחרים) שותפות דלק קידוחים(חברה ל, ת למדינת ישראלות המוגבליוהשותפו

מקרה של תגלית שהינה תגלית שניתן להגדירה כתגלית מסחרית יהיו פעולות הפיתוח של שדה הנפט 

ות על כדאיות ההפקה יכול. תות המוגבליווהבאר והפקת הנפט כדאיות מבחינה כלכלית לשותפו

 .והגז להשפיע לרעה גם עליה משמעותית בהוצאות ההפקה או ירידה משמעותית במחיר הנפט

פעילות חיפושים והפקה דורשת : ת בהכנסותיושל השותפו ןצירוף משתתפים נוספים ודילול חלק .כג

על כן במקרים , אשר במקרים רבים אינם ניתנים לגיוס במסגרת הלוואות או חוב, סכומים משמעותיים

דבר שיגרום  ם השונים של החברההצטרפות שותפים נוספים לזכויות בנכסיים עשויה להידרש מסוימ

  .בנכסים אלו ובהכנסות שינבעו מהם במידה ויהיו החברהשל  הלדילול חלק

מותנה במילוי  ןזכויות נפט ניתנות לתקופה קצובה ותוקפ: ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט .כד

ניתן לבטל את זכות , במקרה של אי מילוי התנאים. ים בתנאי נכסי הנפטהתחייבויות במועדים הקבוע

 ,במדינה בה מצוי הפרוייקטהארכת תוקפה של זכות נפט הינה בשיקול דעת הרשויות המוסמכות . הנפט

יכולת ניצול נכסי הנפט . לצמצם את זכות הנפט ולהתנות תנאים נוספים, הרשאיות לסרב להאריכה

האפשרות לממן את הפעולות השונות וכן בהימצאות ציוד וכח שתהיה לחברה כך ב, בין היתר, מותנית

העדר ציוד או כח אדם עלולים לייקר או אף לסכל את מילוי התנאים לפיהם . אדם מתאימים וזמינים

הקבועים אי עמידה בתנאי  .או למנוע או לצמצם את הארכתה או להביא לפקיעתהזכות הנפט ניתנה 

   .עלולים לרדת לטמיוןבזכויות אלה  שהושקעול להביא לאבדן הזכויות וכל הכספים עלו בזכויות הנפט

חברה או גז טבעי שנתגלו או יתגלו בתחום שטחים אשר ל נפט או יתכן שמאגרי: גלישה של מאגרים .כה

לשטחים אחרים ) מבחינת המבנה הגיאולוגי של המאגר והיקפו" (גולשים"יש בהם זכויות לשותפויות 

במקרה בו המאגר גולש לשטחים אשר לצדדים אחרים . ולהיפך, זכויות תיושותפוברה או לחבהם אין ל

על מנת להגיע , יתכן ויהיה צורך להגיע להסכמים בדבר ניצול והפקה משותפת מהמאגר, זכויות בהם

  .רזרבות הנפט או הגז הטבעילניצול יעיל של 

ץ ובעולם עשויה להתבצע לעיתים באזורים פעילות החיפושים של החברה באר: פוליטי –סיכון בטחוני  .כו

בעיקר , השותפויות המוגבלות חשופות. או במדינות בהן המשטר הפוליטי אינו יציב/ו) לב ים(מבודדים 

, לסיכונים ביטחוניים, באיזור מתקני ים תטיס המצויים בקרבה יחסית לגבול ישראל עם רצועת עזה

להסב  העלולים במדינות בהן עשויה החברה לפעול החשיפה לסיכונים פוליטי. לרבות פעולות טרור

 . הפיכה או משבר פיננסי, מלחמה ןוגה נזק בקרות אירוע פוליטי כחברל

השתייכות החברה לקבוצת דלק  -השתייכות החברה לקבוצת דלק ולבעל השליטה מר יצחק תשובה  .כז

עקב מגבלת , ן היתרבי, ולבעל השליטה מר יצחק תשובה משליכה על יכולת גיוס האשראי של החברה

, אשר כתוצאה ממנה מקורות האשראי הבנקאי של החברה עלולים להיות מוגבלים" לווה בודד"

י משרד האוצר "והגבלות רגולטוריות אחרות המוטלות על המערכת הבנקאית ועל גופים מוסדיים ע

  .ובנק ישראל

סיכונים ענפיים וסיכונים , מקרוסיכוני (בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם 
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, השפעה גדולה, על פי השפעתם על החברה, אשר דורגו בהתאם להערכות החברה, )מיוחדים לחברה

  : בינונית וקטנה

   דלק אנרגיהמידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי 

   השפעה גדולה  השפעה בינונית  השפעה קטנה

  סיכוני מקרו 

 X   תנודתיות בשער הדולר  

  X 
תלות במחירי דלקים 

  בעולם

     

  סיכונים ענפיים 

  X תחרות באספקת גז  

 X  
אי ודאות בקשר להקמת 
  מערכת ההולכה הארצית

 X  ביטוח  

  X סיכוני תפעול  

  X תלות בקבלנים  

   X סיכוני אקספלורציה  

 X  
עלויות ולוחות זמנים 

  משוערים בלבד

  X פיתוח שדה בתגלית  

 X  
קבלת אישורי תלות ב

  גורמים חיצוניים 

  X שינויים רגולטורים  

  X  
תלות במזג אויר ובתנאי 

  ים

לדלק סיכונים מיוחדים  
  אנרגיה

  X סיכוני מס  

 X  
התחייבויות בקשר עם 

  מימון

  X תלות בלקוח עיקרי  

  X תלות במפעיל  

X   
פיגור בתשלומים בפעולות 

  משותפות

X   זכות דעה של מיעוט  

  X  העדר אמצעים לצורך
פיתוח והפקה והשתתפות 

  בפעולות

 X   ביטול או פקיעה של
  זכויות ונכסי נפט

X   צירוף משתתפים נוספים  

 X  גלישה של מאגרים  

 X   סיכונים בטחוניים– 
  פוליטיים

 X   השתייכות החברה
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לקבוצת דלק ולבעל 
  השליטה מר יצחק תשובה

  

הינה על סמך ההערכה בלבד וייתכן כי  דלק אנרגיהפעילות -כון האמורים עלמידת ההשפעה של גורמי הסי

  .בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה
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  נספח מונחים מקצועיים

  

מיליון  34 - שעל פי ההערכות החלה לפני כ) Oligocene(גיאולוגית ) Epoch(שם תקופה  – "אוליגוקן"

אוליגוקן תחתון הן השכבות העמוקות ולכן  שכבות מגיל. מיליון שנה 23 -שנה ונמשכה עד לפי כ

  .הקדומות יותר מבין שכבות האוליגוקן

  .סך הפעולות הקשורות לחיפושי נפט וגז –" אקספלורציה"

  .גז טבעי נוזלי – "LNG"או " ן"גט"

  .שם כולל לנפט וגז שהם תרכובות המורכבות מפחמן ומימן; פחמימנים –" הידרוקרבונים"

  .ותו בחוק הנפטכמשמע – "היתר מוקדם"

-ב"התשי ,ממונה על עניני נפט שמונה על פי חוק הנפט – "הממונה על ענייני הנפט"או  "הממונה"

1952.  

אינטרס בנכס נפט המעניק לבעליו את הזכות  -) WORKING INTEREST( "זכות השתתפות"

ט בכפוף פיתוח והפקת נפ, בניצול נכס הנפט למטרת חיפושי נפט, באופן יחסי לחלקו, להשתתף

  .לאחר רכישת זכות ההשתתפות, להשתתפותו בחלק יחסי מההוצאות הכרוכות בכך שתהיינה

  .רשיון או חזקה כמשמעותם בחוק הנפט -  "זכות נפט"

  .כמשמעותה בחוק הנפט – "זכות קדימה לקבלת רשיון"

  .1952- ב"התשי, חוק הנפט - "חוק הנפט"

  .2002-ב"תשסה, חוק משק הגז הטבעי – "חוק משק הגז הטבעי"

  .כמשמעותה בחוק הנפט – "חזקה"

  ":חיפוש נפט"

  ;קדיחת נסיון)1(

גיאוכימיים , גיאופיסיים, לרבות בדיקות וניסויים גיאולוגיים, כל פעולה אחרת לחיפוש נפט)2(

  .וכן קדיחות להשגת ידיעות גיאולוגיות בלבד, ודומיהם

  .ת להפיקו על בסיס מסחריכמויות מספיקות של נפט המאפשרו - "כמויות מסחריות"

, במהלך הקידוח או לאחריו לרישום רצוף של תכונות הסלעים ותכולתם בדיקות המבוצעות –" לוגים"

  .או גז/ומטרתן לאתר את השכבות הפוטנציאליות שבהן עשויים להימצא מאגרי נפט ו

 SPE-PRMS("- "Petroleum Resources Management System(מערכת לניהול משאבי פטרוליום "

הארגון האמריקאי של גיאולוגים , )SPE(ידי איגוד מהנדסי הפטרוליום -כפי שפורסמה על, "(2007)

ואיגוד מהנדסי הערכת הפטרוליום ) WPC(המועצה העולמית לפטרוליום , )AAPG(בתחום הפטרוליום 

)SPEE( ,וכפי שתתוקן מעת לעת .  

 –במדינה אחרת ; ברשיון או בחזקה, היתר מוקדםב, בין במישרין ובין בעקיפין, החזקה -  "נכס נפט"

כן . ידי הגוף המוסמך לכך-בזכות בעלת מהות דומה שהוענקה על, בין במישרין ובין בעקיפין, החזקה

בנכס נפט או בזכות , במישרין או בעקיפין, יראו כנכס נפט זכות לקבלת טובות הנאה הנובעות מהחזקה

  .)לפי הענין(בעלת מהות דומה 
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קונדנסאטים ופחמימנים , גזולין טבעי, גז טבעי, לרבות שמן, בין נוזלי ובין אדי, נפט ניגר -  "נפט"

וכן אספלט ופחמימנים של נפט מוצקים אחרים כשהם מומסים בתוך נפט , ניגרים להם) הידרוקרבונים(

  .ניגר וניתנים להפקה יחד אתו

ת הקרקע ואיתור המבנים הדמיה של ת) ביבשה או בים(שיטה המאפשרת  –" סקר סייסמי"

הסקר מבוצע על ידי החדרת גלים סייסמים לתת הקרקע והחזרתם מהאופקים השונים . הגיאולוגיים

וסקרים תלת מימדיים ) D2(מימדיים - כיום משתמשים בעיקר בסקרים דו. המצויים בחתך שנבדק

)D3 .(ור הנסקרמשמשים בעיקר להכרות ראשונית של תת הקרקע באז, הסקרים הדו מימדיים ,

הסקרים התלת מימדיים מבוצעים באזורים . ולאיתור כללי של מבנים העשויים לשמש מלכודות לנפט

שעלותם גבוהה יותר מסקר דו מימדי והנתונים והתוצאות (שאותרו כמבטיחים בסקרים הדו מימדיים 

מיקום איתור , בין השאר, והתמונה המתקבלת בהם היא מפורטת ומאפשרת) באיכות גבוהה יותר

  . אופטימאלי לביצוע קידוחים ולהערכה מדויקת יותר של גודל המבנה

 נתגלה"; )"Prospective Resources( פרוספקטיביים משאבים"; )"Petroleum( פטרוליום"

)Discovered"( ;" תגלית)Discovery"( ;"רזרבות )Reserves"( ,"מותנים משאבים )Contingent 

Resources"( ;"מוכחות רזרבות )Proved reserves"( ;"צפויות רזרבות )Probable Reserves"( ;

 כמויות אומדן"; )"Low Estimate( נמוך כמויות אומדן"; )"Possible Reserves( אפשריות רזרבות"

 מותנים משאבים"; )"High Estimate( גבוה כמויות אומדן";  "Best Estimate) ( ביותר הטוב

 Approved for( לפיתוח אושר"; )"On Production( בהפקה"; )"1C,2C,3C )1C,2C,3C בקטגוריית

Development"( ;"לפיתוח מוצדק )Justified for Development"( ;"בבחינה פיתוח הצדקת 

Development Pending)"( ; "להתעכב עלולה פיתוח אפשרויות בחינת או הושעתה פיתוח תוכנית 

; "Well (Abandonment ( באר נטישת" ;)"Development Unclarified or on Hold( מהותי באופן

רזרבות בקטגוריה "; )"Dry Hole(קידוח יבש "; )"Development not Viable( מעשי אינו פיתוח"

1P/2P/3P )1P/2P/3P "(– פטרוליום משאבי לניהול במערכת אלה מונחים כמשמעות )SPE-PRMS.(  

  .להפיק ממנו נפט ולשווקו, י לקבוע את כושר תפוקתוקידוחו וציודו של שטח נכס נפט כד - "פיתוח"

קדיחת בארות נסיון לשם מציאת נפט או לשם קביעת גודלו או גבולותיו של שדה  - "קדיחת נסיון"

  .נפט

  .°80מקרה פרטי של קידוח אלכסוני שזוית הנטייה היא מעל  – "קידוח אופקי"

י קידוח "לאמת קיום מאגר נפט שהתגלה ע קידוח שמטרתו – )(Confirmation Well" קידוח אימות"

  .ואישוש מסקנות מבחני ההפקה שבוצעו בקידוח התגלית, התגלית

בניגוד לקידוח , אל שכבת המטרה) directional(קידוח נטוי המבוצע בזוית מכוונת  – "קידוח אלכסוני"

  .רגיל שהקדיחה בו היא אנכית

אשר מטרתו , ע כחלק מתוכנית קידוחי הערכהקידוח המבוצ –) (Appraisal Well "קידוח הערכה"

  .או הגז וקצב ההפקה הסביר של שדה/רזרבות הנפט ו, לקבוע את

מיליון  145 -שעל פי ההערכות החלה לפני כ) Cretaceous(גיאולוגית ) Period(שם תקופה  - " קרטיקון"

ת העמוקות ולכן שכבות מגיל קרטיקון תחתון הן השכבו. מיליון שנה 65 -שנה ונמשכה עד לפי כ
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  .הקדומות יותר מבין שכבות הקרטיקון

  .או גז במאגר הניתנות להפקה/כמויות נפט ו – "רזרבות"

גז הניתנות להפקה ברמת סבירות גבוהה לפי / רזרבות במאגרי נפט  – )Proved" (רזרבות מוכחות"

 Society of Petroleum( SPE/WPC - ולפי כללי ה) SEC )Securities and Exchange Commission-כללי ה

Engineers and World Petroleum Council.(   

  .רזרבות מוכחות המופקות באמצעות קידוחי פיתוח והפקה – "מפותחות ומפיקות, רזרבות מוכחות"

אשר , רזרבות מוכחות במאגרים המצויים בשדה מפיק – "מפותחות ולא מפיקות, רזרבות מוכחות"

, קידוחי הפיתוח וההפקה מפיקים ממאגרים אחרים באותו שדה. טרם הוחל בהפקה מסחרית שלהן

עם ). Closed Behind Pipe(ל מצויות במאגרים הסגורים על ידי צינורות הדיפון "ואולם הרזרבות הנ

  .הידלדלות המאגרים המפיקים ייפתחו המאגרים הסגורים מאחורי הצינורות

בהם עדיין אין קידוחי פיתוח , ויות במאגריםרזרבות מוכחות המצ – "רזרבות מוכחות ולא מפותחות"

  .מפותחות ומפיקות, המצויים בהמשך או בסמוך למאגרים בהם יש רזרבות מוכחות

רזרבות העשויות להיות מוכחות והמבוססות על הוכחות סבירות בדבר  – "Probableרזרבות מסוג "

או על סמך היקש לגבי מגע בין , מציאות הידרוקרבונים הניתנים להפקה בתחומי מבנה או מאגר ידוע

ואשר הינו בדרגת וודאות פחותה מזו של רזרבות מוכחות הנובעת מבקרה פחותה של ) מים ונפט(נוזלים 

רזרבות מסוג זה עשויות לכלול בתוכן שלוחות של . או מחוסר במבחני הפקה מסכמים/בארות בסביבה ו

פקה בקצב מסחרי או רזרבות הניתנות מאגרים מוכחים או מאגרים אחרים בהם לא בוצעו מבחני ה

להפקה באמצעות שיטות להגברת התפוקה שטרם נוסו באותו מאגר או במאגרים בהם אין וודאות 

  . שהתוכנית תבוצע

  .כמשמעותו בחוק הנפט – "רשיון"

נפט שניתן להפיק  )י(מאגרקרקע על שכבותיה הגיאולוגיות שיש מתחתיה בידוע  -  "שדה נפט"

  .כמויות מסחריותנפט ב )הם(ממנו

מיליון שנה  144שנוצרו לפני ) שם תקופה גאולוגית( Jurassicשכבות סלע מגיל  –" שכבות מגיל היורה"

   .מיליון שנה 208עד 

  .בקידוח גילוי נפט - "תגלית"

"BCF "–  מיליארד רגל מעוקב שהםTCF 0.001 או כ- BCM 0.0283.   

"BCM "-  מיליארד מטר מעוקב)Billion Cubic Meter (שהם כ - BCF 35.3 או כ- TCF 0.0353.  

"BOE "– כמות האנרגיה המופקת מגז הזהה לכמות האנרגיה המופקת מחבית אחת של נפט )Barrel of 

Oil Equivalent.(  

"BOEPD" - BOE per Day.  

" Mmcf/D "– מיליון רגל מעוקב ליום.  

"TCF "-  טריליון רגל מעוקב)Trillion Cubic Feet ( 1,000שהם BCF או כ - BCM 28.32.  

  

"MMCF "–  מיליון רגל מעוקב)Million Cubic Feet ( שהםBCF 0.001 0.00003 - או כ BCM.  
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  :להלן מקדמי המרה ליחידות בהן נעשה שימוש בדוח לעיל

MMCFBCF BCM  

35310.7  35.3107  1  

  

BCMMMCF BCF  

0.0283  1000  1  

  

BCMBCF MMCF  

0.00003  0.001  1  

  



  

  312 - א  

  תחום הביטוח והפיננסים בישראל 1.12

  רכישת ההחזקות בתחום הביטוח בישראל 1.12.1

בשתי עסקאות את  1)באמצעות דלק השקעות ודלק קפיטל(רכשה הקבוצה  2006 -ו 2005בשנים 

 מחזיקה, דוחהנכון למועד . מיליוני שקלים 1,882 -בתמורה כוללת של כ 2הפניקסהשליטה ב

עם בהסכם הרכישה . מזכויות ההצבעה בה 54.74% -וכ ממניות הפניקס 55.55% -קבוצת דלק בכ

או יותר מזכויות ההון  20%מניות בפניקס המקנות  תחזיקנקבע כי כל עוד קבוצת מאיר 

: להלן( 10% - אך לא פחות מ, 20% - או פחות מ, )"החזקה א": להלן(ומזכויות ההצבעה בחברה 

עי השליטה שלהן על מנת לגרום תעשינה דלק קפיטל ודלק השקעות שימוש באמצ) "החזקה ב"

או דירקטור אחד ', יכהנו שני דירקטורים במקרה של החזקה א הפניקסלכך שבדירקטוריון 

ויהיו מקובלים על דלק קפיטל ודלק , קבוצת מאיראשר יומלצו על ידי ', במקרה של החזקה ב

ידי - צו עלדירקטורים שהומל חמישהנכון למועד זה מכהנים בדירקטוריון הפניקס  .השקעות

הוראות  כן כלל ההסכם-כמו ).לרבות שני דירקטורים חיצוניים(מתוך תשעה דירקטורים  חברהה

בעניין שיפוי  דלק קפיטלאופן ביצועה והתחייבות , לתנאי רכישת המניות, בין היתר, הנוגעות

   .הפניקסוביטוח עתידיים ב

  מידע כללי על תחום הפעילות 1.12.2

  לים בומבנה תחום הפעילות ושינויים הח )א(

נכון למועד זה . 1978כחברה פרטית והפכה לחברה ציבורית בשנת  1949הפניקס התאגדה בשנת 

נכון למועד  15.3- א פיננסים"ומדד ת 100- א"תמדד , 75א "תבמסגרת מדד  1נסחרת מניית פניקס 

המתבצעים באמצעות , השונים ונפיעעל ביטוח העסקי  ואעיקר פעילותה של הפניקס ה, דוחה

ביטוח  ,ביטוח חיים ובהם ,")הפניקס ביטוח:"להלן(מ "הבת הפניקס חברה לביטוח בעחברת 

כן  .וביטוח בריאות, רכב רכוש וביטוח כללי אחר, ביטוחי רכב חובה ,על מרבית ענפיוכללי 

המרכזת את ההחזקה בסוכנויות הביטוח של , מחזיקה הפניקס ביטוח בהפניקס סוכנויות

 מ"בעיקר באמצעות אקסלנס השקעות בע, בניהול קופות גמל קסהפניפעילה , בנוסף .פניקסה

הכולל מגוון , )באמצעות אקסלנס(וכן בתחום הפיננסים , וקרנות פנסיה 4")אקסלנס: "להלן(

הפניקס "עוסקת הפניקס באמצעות חברת  והפיננסים לצד פעילות הביטוח .פעילויות בשוק ההון

אשר בנוסף להיותה זרוע ההשקעות של , )"קעותהשהפניקס ": להלן" (מ"השקעות ופיננסים בע

מתן אשראי חוץ ב היא עוסקת) נוסטרו וכספי עמיתים(כספי הפניקס ביטוח והפניקס פנסיה וגמל 

והשקעות  ,, יצירות אמנות, בהשקעות במקרקעין ,השקעות בחברות, השקעות הון סיכון, בנקאי

                                                      
  .הועברו החזקותיה בפניקס לדלק השקעות, 2010בעקבות פירוק דלק קפיטל במהלך שנת           1
  .מ וכל החברות המאוחדות בדוחותיה הכספיים"היא הפניקס אחזקות בע" הפניקס"בחלק זה    2
לרשימת ") 5פניקס מניית : "להלן. (נ.ע₪  5החליט דירקטוריון הבורסה על העברת מניות הפניקס בנות  2010בינואר  21 ביום   3

היה  5שיעור החזקות הציבור במניית פניקס (עמידה בדרישה לשיעור החזקות הציבור - עקב אי 2010בינואר  25השימור החל מיום 
ברשימה הראשית עד . נ.ע₪  5באם לא יתקיימו התנאים לחידוש המסחר במניות הפניקס בנות ). כנדרש בכללי השימור 15%-נמוך מ

   .2012בינואר  26ביום , תמחקנה מניות אלו מהרישום למסחר בבורסה, 2012בינואר  24ליום 
4
שנחתם , לפירוט בדבר ההסכם. 80.88%בשיעור של  2009במרץ  31של הפניקס ליום  אקסלנס אוחדה לראשונה בדוחותיה הכספיים   

מהון מניותיה  73.32% -חזיקה הפניקס בכמ,  נכון למועד הדוח. לדוחות הכספיים 14ראו ביאור , בעניין רכישת השליטה באקסלנס
, 20.44% -של מניות אקסלנס בהיקף של כ) כפי שנקבע בהסכם הפשרה" (המנה הראשונה"לאחר שרכשה את , המונפק של אקסלנס

  .מיליון שקלים ולאחר שביצעה רכישת מניות נוספות בעסקאות מחוץ לבורסה 342.6 -בתמורה לתשלום בסך של כ
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. ך שימוש במתודות של ניהול סיכוניםתו, שצוינו לעיל יהתיומנהלת את פעילו פניקסה. אחרות

וזאת במטרה לזהות , שמה דגש בפעילותה על ניהול הסיכונים אליהם היא חשופה פניקסה

ולהעריך את השפעתם הפוטנציאלית של סיכונים אלו על המצב הכספי העתידי של חברות 

  .פניקסהת קבוצ

 –בכ, )לל אקסלנסכו( הפניקסידי -הסתכם סך הנכסים המנוהלים על 2010בדצמבר  31נכון ליום 

כולל פוליסות מבטיחות לא  ,במסגרת ביטוחי חיים₪ מיליארד  21 -כ: כדלקמן, ₪מיליארד  105

במסגרת קופות ₪ מיליארד  20 - כ; )כולל פוליסות מבטיחות תשואה₪ מיליארד  31 - וכ( תשואה

 19 -כ; תעודות סלבמסגרת ₪ מיליארד  19 -כ ;במסגרת קרנות הפנסיה₪ מיליארד  5 -כ ;הגמל

 4 -וכ ;במסגרת ניהול תיקי השקעות₪ מיליארד  7 -כ; במסגרת קרנות נאמנות₪ מיליארד 

    .הנוסטרו האחרבמסגרת ₪  ארדמילי

  :עיקרייםתחומי פעילות מסגרת ארבעה הפניקס פועלת ב

יסוי ביטוח חיים מיועד בעיקרו לטווח הארוך ומבטיח כ –תחום ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך  )1(

בין היתר בשל מות המבוטח או בהגיעו לגיל הנקוב בפוליסת , ביטוחי בקרות מקרה הביטוח

יכולים להתווסף לפוליסות האמורות כיסויים בשל סיכונים שונים במהלך חיי , בנוסף. הביטוח

פי בחירת -על, ניתן לשלב בפוליסות אלו). או אובדן כושר עבודה/נכות ו, כגון מחלה(הפרט 

ביטוח החיים הכולל מרכיב חיסכון מהווה אחד משלושת . גם מרכיב של חיסכון ,המבוטח

. קרנות פנסיה וקופות גמל, ביטוחי חיים -המכשירים העיקריים התחליפיים לחיסכון ארוך טווח 

, שהעניק למבוטח בעבר קבלת סכום הוני, קופות הגמל מהוות מכשיר חיסכון ללא מרכיב ביטוחי

, מלבד פעילות ביטוח החיים. קבלת סכום קצבתי, 2008הוראות הדין משנת על פי , וכיום מעניק

מקיימת , שהנה בעלת היקף מהותי בפניקס, )1י אקסלנס"שבעיקרה מרוכזת ע(וכן פעילות הגמל 

קרנות הפנסיה מעניקות למבוטח קצבה חודשית בעת פרישתו . הפניקס גם פעילות פנסיה

  . או נכות/סוי ביטוחי מפני מוות וומאפשרות גם כי, מעבודה או קודם לכן

 :תחום ביטוח כללי הכולל שלושה ענפי ביטוח )2(

 מנועי ענף זה כולל מתן כיסוי ביטוחי לנזק גוף שנגרם כתוצאה משימוש ברכב –ביטוח רכב חובה 

ומעניק כיסוי לנזקי  1970–ל"התש, )נוסח חדש(נדרש על פי הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי ה

  .מוש ברכב מנועיגוף כתוצאה משי

הכולל כיסוי , ענף זה כולל מכירת פוליסות ביטוח לנזקי רכוש לרכב המבוטח –ביטוח רכב רכוש 

וכיסוי לנזקי רכוש ") ביטוח מקיף) ("או גניבה/כתוצאה מתאונה ו, למשל(לנזקי רכוש לרכב 

  "). 'ביטוח צד ג("שיגרום הרכב המבוטח לצד שלישי 

ביטוחי : לל מכירת פוליסות ביטוח מגוונות בשלושה ענפים עיקרייםענף זה כו –ביטוח כללי אחר 

, )כגון ביטוחי דירות וביטוח בתי עסק(רכוש המעניקים למבוטח כיסוי כנגד נזק פיזי לרכושו 

                                                      
פוליסות  –במסגרת פוליסות אקסלנס אינווסט (מנהלת אקסלנס קרנות פנסיה וחיסכון לטווח הקצר , בנוסף לקופות גמלכי , יצוין      1

  ).ללא מרכיב ביטוחי, חיסכון
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כגון אחריות כלפי צד (ביטוחי חבויות המעניקים למבוטח כיסוי בגין חבותו כלפי צד שלישי 

מקצועית לרבות אחריות לדירקטורים ולנושאי משרה אחריות , אחריות מעבידים, שלישי

כגון ביטוח תאונות אישיות וביטוח ( וענפי ביטוח כללי אחרים )ואחריות למוצרים פגומים

  .)עבודות קבלניות

וביטוחי , תחום זה כולל ביטוחי מחלות ואשפוז לפרטים וקולקטיבים –תחום ביטוח בריאות  )3(

פי הביטוח האמורים מכסות את מגוון הנזקים הנגרמים הפוליסות הנמכרות במסגרת ענ .שיניים

כן כולל תחום זה פעילות ). למעט מקרה מוות(או מתאונות /למבוטח כתוצאה ממחלות ו

עובדים זרים וימי , ל"וכן ביטוחי נסיעות לחו, במסגרת ביטוחי סיעוד וביטוחי מחלות קשות

 .מחלה

ה של קבוצת אקסלנס במתן שירותים תחום זה כולל את פעילות –תחום שירותים פיננסים  )4(

הנפקת , חיתום ובנקאות להשקעות, שיווק וניהול השקעות עבור לקוחות: פיננסיים כדלהלן

תעודות סל וניהול הנפקת , קרנות נאמנותניהול , הנפקת מוצרים פיננסיים, מוצרים מובנים

 .ומתן שירותי בורסה ומסחר, תיקים

  ): ₪ מיליוניב( 2010-2009 בשנים הביטוח של הפניקסלהלן ריכוז נתונים כספיים על ענפי 

  

  2010  2009  

מתחום פעילות ביטוח חיים וחיסכון לטווח ) הפסד(רווח 
  ארוך

64  146  

  118  220  מתחום פעילות ביטוח כללי) הפסד(רווח 

  163  104  רווח מתחום פעילות ביטוחי בריאות

  13  112  רווח מתחום פעילות שירותים פיננסים

  440  500  מתחומי הפעילות) הפסד(רווח   כ"סה

  )93(  )9(  הכנסות בניכוי הוצאות שלא שוייכו למגזרי הפעילות

  347  491  לפני מסים על הכנסה) הפסד(רווח 

  99  159  )מיסים על הכנסה(הטבת מס 

 248  332  נקי לתקופה) הפסד(רווח 
      :מיוחס ל

 227 309  לבעלי המניות של הפניקס) הפסד(רווח 
  12  23  זכויות המיעוט) הפסד(רווח 

 248 332  נקי) הפסד (רווח 
  



  

  .ממניות אקסלנס 15% -הפניקס תרכוש עוד כ, ה רוני בירם וגיל דויטש"בהתאם להסכם עם ה* 
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   :להלן תרשים מבנה ההחזקות העיקריות בתחום הביטוח והפיננסים בישראל
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  תקינה ואילוצים מיוחדים, מגבלות חקיקה )ב(

ידי הממונה על שוק ההון והמפקח - תחום הביטוח כפוף לרגולציה מקיפה מכוח דין ולפיקוח על )1(

הרגולציה הענפה מהווה גורם משפיע ביותר על הפעילות ובשנים ). "המפקח": להלן(וח על הביט

האחרונות היא גדלה משמעותית ושינתה את פני הפעילות והתחרות בעיקר בתחום ביטוח החיים 

; להלן 1.12.17  לפירוט בעניין רגולציה על תחום הביטוח בכלל ראו סעיף. והחסכון לטווח ארוך

 - ו )ה( 1.12.2  לפירוט בעניין רגולציה על תחום ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך ראו סעיפים

  . להלן )2)(א(1.12.3 

  : מגבלות על חלוקת דיבידנדים ודרישות הון )2(

 עצמי  הון דרישות ,השונים החוקים להוראות בהתאם מחייבות פניקסב הביטוחיות הפעילויות )ג(

הון עצמי מינימלי הנדרש () ביטוח(שירותים פיננסיים בהתאם לתקנות הפיקוח על  .מינימאלי

את , עד למועד פרסום הדוח הכספי, יה חייב להגדילמבטח יה ,1998 - ח"התשנ) תיקון) (ממבטח

: להלן(לפני התיקון ולאחריו , הונו העצמי בגין ההפרש שבין ההון הנדרש לפי התקנות

הגדלת ההון העצמי תעשה במועדים . ההפרש יחושב לכל מועד של הדוח הכספי). "הפרשה"

 30%לפחות  2009מבר בדצ 31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום  :להלןכדובשיעורים 

עד ליום  ;מההפרש 60%לפחות  2010בדצמבר  31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום    ;מההפרש

   .יושלם מלוא ההפרש 2011בדצמבר  31

במועדי פרסום הדוחות הכספיים החצי שנתיים העוקבים  15%-השיעורים האמורים יוגדלו ב

  .למועדי הדוחות הכספיים האמורים לעיל

 -פי תקנות והנחיות המפקח הינו כ- על, 31.12.2010המינימלי הנדרש בהפניקס ביטוח ליום ההון 

מיליון  2,954 -פי תקנות ההון הינו כ-ההון הקיים לאותו תאריך המחושב על. ח"מיליון ש 1,982

 710 -ח הון משני מורכב וכ"מיליון ש 397 -ח הון ראשוני בסיסי וכ"מיליון ש 1,847 -כ(ח "ש

ח מהווים עודפים שאינם ניתנים "מיליון ש 299 - מתוכן סך של כ). ח הון משני נחות"ש מיליון

  .לחלוקה

- בהתחשב בדרישות החדשות על, 2010בדצמבר  31ההון המינימלי הנדרש בהפניקס ביטוח ליום 

  .ח"מיליון ש 2,292 - הינו כ 31.12.2010אילו היו מיושמות במלואן ליום , תקנות ההון המתוקנות

דרישות , נוספו לדרישות ההון הקיימות שבו, הוןפורסם תיקון לתקנות ה 2009דש נובמבר בחו )1(

לפי מידת , כשיעור מהנכסים, סיכוני שוק ואשראי; סיכונים תפעוליים :הון בגין קטגוריות אלו

דרישות הון בגין ; סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי; הסיכון המאפיינת את הנכסים השונים

תוכניות מבטיחות תשואה בביטוח חיים שאין כנגדן או   ורחבו דרישת ההון בגין הכן  .ערבויות

ובגין החזקת המבטחת בחברות מנהלות של קופות גמל וקרנות  כנגד חלקן אגרות חוב מיועדות

   .פנסיה
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אופן חישוב ההון בשל הוצאות לפיתוח הנוגעות ל, בכפוף לאישור המפקח, ניתנו הקלות, בנוסף

ניכוי עתודה למס שנוצרה בגין נכסים לא מוכרים אשר מוחזקים בניגוד לתקנות    ,מערכות מידע

   .תנאים מסומים םבהתקיי הפחתה של דרישת ההוןו השקעה או בניגוד להוראות המפקח

הון ראשוני והון משני ונוספה הגדרה של הון , הון בסיסיחלו שינוים בהגדרות סגרת התיקון במ )2(

לכוונת הפיקוח לאמץ בעתיד את הדירקטיבה של האיחוד  ובהתאם, בהמשך לכך .שלישוני

 2011חודש ינואר בפורסמה , Solvency IIהאירופי בדבר הבטחת כושר פירעון של מבטחים 

בחלקה הראשון של טיוטת . של מבטח פורסמה טיוטת חוזר שלישית בעניין הרכב הון עצמי מוכר

, ן העצמי של מבטח ולמאפייני רכיביולהרכב ההו החוזר מובאת מסגרת כללים ועקרונות באשר

של האיחוד האירופי בדבר הבטחת כושר פירעון של  הדירקטיבה העולה בקנה אחד עם עקרונות

הרכב ההון  המסגרת שנקבעה בטיוטת החוזר תשמש בסיס לקביעת. Solvency IIמבטחים 

בחלקה  .ולו בהובעדכונים שיח בשינויים, עם יישומה של הדירקטיבה בישראל, העצמי של מבטח

אשר תחול עד , מבטח השני של טיוטת החוזר מובאת הוראת שעה לעניין הרכב ההון העצמי של

 .במועד שעליו יודיע המפקח, ליישומה של הדירקטיבה בישראל

) קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים פורסמה טיוטה שניה של  2010נואר בחודש י )3(

בדבר של חוזר  וטיוטה שלישית, 2010- א"התשע, )רה מנהלתהון עצמי מזערי הנדרש מחב(

תכלולנה דרישות הון בהתאם להיקף הנכסים המנוהלים  אשר, דרישות ההון מחברות מנהלות

חברה מנהלת תהיה . ח"מיליון ש 10ולאופן החזקתם אך לא פחות מהון עצמי התחלתי בסך 

ה ההון העצמי הנדרש ממנה לפי רשאית לחלק דיבידנד רק אם הונה העצמי הוא לפחות בגוב

, בהתאם להוראות .י ההשקעה של ההון העצמי הנדרשרכו כללים בדבר דנקבע, כמו כן. התקנות

העצמי הנדרש ממנה ביום פרסום התקנות יהיה קטן מההון העצמי הנדרש  נהשהו, חברה מנהלת

ת עד למועד עד לסכום האמור בתקנותהיה חייבת להגדיל את הונה העצמי , על פי ההוראות

   .פרסום הדוח

 - הינו כ 31.12.2010בגין כלל פעילויות הפנסיה והגמל ליום , ההון העצמי של הפניקס פנסיה וגמל

ליום ההון העצמי של אקסלנס גמל ופנסיה בגין כלל פעילויות הגמל והפנסיה ; ח"מיליון ש 69

ההון העצמי של חברות במידה שהתיקון המוצע להגדלת  .ח"מיליון ש 71 - הינו כ 31.12.2010

דרישות ההון , פניקסהלהערכת , תגדלנה, מנהלות של קרנות פנסיה וקופות גמל יתקבל

  .ח"מיליון ש 66 –בגין ההוראות האמורות בכ  מנהלותהות מהחבר

 30ועד ליום  2008מהדוחות הכספיים לשנת  החלו, פרסם המפקח מכתב לפיו 2009חודש מרץ ב )4(

וחברה מנהלת לא תחלק דיבידנד אלא באישורו המוקדם של חברת ביטוח , 2010בדצמבר 

מהרווח  25%ככלל לא תאושר חלוקת דיבידנד בשיעור העולה על , בהתאם למכתב. המפקח

 הקובע, מכתב הבהרה 2010ץ בהמשך למכתב האמור פורסם בחודש מר .המותר לחלוקה

וח תהיה רשאית להגיש חברת ביט, לפיהם, קריטריונים לאישור חלוקת דיבידנד על ידי מבטח

החל מיום פרסום הדוחות התקופתיים לשנת , בקשה לקבלת אישור המפקח לחלוקת דיבידנד
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- ו 2010וכן בהגשת תחזית רווח שנתית לשנים  ,בכפוף לקיום הון עצמי כמפורט בהבהרה, 2009

רת תוכנית שרות חוב מעודכנת ומאושרת בידי דירקטוריון חברת האחזקות המחזיקה בחב, 2011

תוכנית פעולה אופרטיבית לגיוס הון שאושרה בידי דירקטוריון חברת הביטוח , הביטוח

יחד עם זאת נאמר  .ופרוטוקול הדיון בדירקטוריון חברת הביטוח בו אושרה חלוקת הדיבדנד

מהסכום  110%-גבוה מ, לאחר חלוקת הדיבידנד, שסך ההון העצמי שלה ,בהבהרה כי חברה

, ית לחלק דיבידנד ללא צורך בקבלת אישורו מראש של המפקחתהא רשא, הנדרש בהבהרה

  .ובלבד שמסרה למפקח הודעה על כך וכן את המסמכים הנדרשים טרם חלוקת הדיבדנד

חברות תעודות הסל של רוכשות , במסגרת פעילותן העסקית הרגילה –רכישה עצמית של מניות  )5(

תחולת  לפירוט אודות. ל החברהמניות של הפניקס ושופוליסות משתתפות ברווחים  אקסלנס

 .לעיל 1.4.3ראו סעיף , בקשר עם פעילות זו לחוק החברות 309סעיף 

 לאור בחינת התוצאות הכספיות של הפניקס, אחזקות אישר דירקטוריון הפניקס 24.3.2011ביום  )6(

ובחינת יכולת , ח"מיליארד ש 1.5העודפים הראויים לחלוקה בסך של , 2010לשנת  אחזקות

  .ח"מיליון ש 50בסך של  זומןחלוקת דיבידנד במ, ן של הפניקסהפירעו

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו )ד(

, השינויים המהותיים ביותר בעסקי הביטוח מתרחשים בענף ביטוח החיים והחסכון ארוך הטווח

רה חקיקת בכר שאושאשר החלו ב, סדרת מהלכים רגולטוריים מרחיקי לכתבין היתר כתוצאה מ

וברפורמות  שלאחר מכן רפורמות נוספות בתחום שאושרו בשניםמשיכו בוה 2005בשנת 

בנוסף לכך מושפעות תוצאות הפעילות . להלן ד1.12.2 לפרטים ראו סעיף. המתוכננות לעתיד

 פעילות הפניקס עמדה 2010בשנת  – באופן מהותי ממצב הכלכלה ושוקי ההון בישראל ובעולם

לירידות גרם  אשר, 2008ות מהמשבר הכלכלי העולמי שהתרחש בשנת בסימן של המשך התאושש

ההתאוששות  .בתוצאות הפעילות של הפניקס באותה שנה פגעחדות בשוק ההון בישראל ו

ובנתוני מאקרו  2009אשר באה לידי ביטוי בעליות חדות בשוק ההון מתחילת , מהמשבר הכלכלי

השפיעה לחיוב על פעילות , 2010הלך שנת ובמ 2009מעודדים החל מהמחצית השנייה של שנת 

התשואות שהושגו בענפי הפעילות , גידול בסך הנכסים המנוהליםובהם  שוניםבהיבטים  פניקסה

הסתכמו התוצאות מתחומי  2010בשנת  .שיעור הביטולים ועוד, קצב המכירות החדשות, השונים

שנת ח ב"מיליון ש 440 - ווח של כבהשוואה לר(ח "מיליון ש 500 - הפעילות של הפניקס ברווח של כ

 ). 2008ח בשנת "מיליון ש 366 -והפסד בסך של כ 2009

  התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות )ה(

  רפורמת בכר

החוק להגברת התחרות ולצמצום : נתקבלה חקיקה ליישום המלצות ועדת בכר 2005בחודש יולי 

חוק ": להלן( 2005-ה"התשס) חקיקה תיקוני(הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון הישראלי 

חוק ": להלן( 2005- ה"התשס, )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסים ; )"התחרות

-ה"התשס, )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(חוק הפיקוח על שירותים פיננסים ; )"הגמל
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נועדו ליישם את ) "חקיקת בכר": להלן(חוקים אלה ). "חוק הייעוץ והשיווק": להלן( 2005

  :המלצות ועדת בכר שעיקרן כדלקמן

ובמיוחד קביעת , שינוי מבני בשוק ההון במטרה להפריד פעילויות בעלות פוטנציאל תחרות )1(

  .קרן נאמנות או מבטח, איסור על בנקים להחזיק בקופת גמל

ם בקרנות בייחוד בשל החזקות הבנקים הגדולי, הקטנת הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון )2(

  .קופות גמל וחברות חיתום, נאמנות

 .הבחנה בין יועץ לבין משווק והסדרת תפקידיהם וחובותיהם כלפי הלקוח )3(

  .קרי התאמת המוצר לצרכי הלקוח, Best Adviceביסוס מודל מכירה חדש וחובת  )4(

 .היתר לבנקים לייעץ ולהפיץ מוצרי חסכון פנסיוני )5(

 .קופת גמל או בתכנית פנסיוניתעיגון זכותו הבלעדית של העובד לבחור ב )6(

  .להלן ג1.12.17 לפירוט נוסף בדבר חקיקת בכר ראו סעיף

, 2006והמחצית הראשונה של שנת  2005החוקים נכנסו לתוקף במהלך הרבעון הרביעי של שנת 

  :וגרמו להתפתחויות מהותיות במספר מישורים

רוב קופות הגמל נרכשו על  .הבנקים מכרו את מרבית קופות הגמל וקרנות הנאמנות שבבעלותם )ו(

  . ידי קבוצות הביטוח השונות

אפשרה חקיקת בכר לבנקים להיכנס , לצד הפרדת קופות הגמל וקרנות הנאמנות מהבנקים )ז(

אפשרות זו נפתחת לפני הבנקים באופן הדרגתי ובכפיפות . לתחום ייעוץ והפצת מוצרים פנסיונים

ו מספר בנקים בינוניים לעסוק בייעוץ החל 2008 – 2006ובשנים , לעמידתם בתנאים שונים

וניתנו רישיונות גם לבנקים הגדולים להצטרף בהדרגה לעיסוק בייעוץ , פנסיוני לגבי פנסיה וגמל

  . פנסיוני

והכשירו , בשיתוף עם הבנקים, Best Adviceהגופים המוסדיים פיתחו מערכות תומכות מודל  )ח(

  .עובדיהם לעמוד בדרישות הרישוי לשיווק פנסיוני

בין היתר בשל הטיפול התקשורתי , גברה מודעות הציבור לנושא תשואות המוצרים הפיננסיים )ט(

ובשל כניסת מערכות להשוואת מוצרי החיסכון , בנושא תוך ציטוט תשואות חודשיות ושנתיות

  .הפנסיוני

  לחוק הגמל 3' תיקון מס

מהותיות על הפעילות  לחוק הגמל שהנו בעל השלכות 3' פורסם תיקון מס 2008בינואר  28ביום 

. לחוק הפיקוח ולפקודת מס הכנסה, התיקון כולל שורה של תיקוני חקיקה לחוק הגמל. בתחום

באמצעות האחדת , מטרת התיקון להבטיח שוק משוכלל ושקוף יותר לכלל החוסכים לפרישה

קבלת החלטות משמעותיות של החוסך באשר לכספי , כללי המיסוי על המוצרים הפנסיונים

והגברת התחרות , הבטחת רובד חסכון קצבתי לכל החוסכים, סכון בסמוך לגיל הפרישההחי

  .בשוק הפנסיוני לטובת הצרכנים
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 - הוראות לעניין סיווג קופות הגמל לשני סוגים של קופות גמל לקצבה , בין היתר, התיקון קובע

פת גמל בהתאם לתקנון הקופה וקו, קופת גמל לקצבה אשר משלמת ישירות קצבה לזכאים

למעט כספים ממרכיב , לקצבה אשר לא ניתן יהיה למשוך ממנה ישירות כספים שהופקדו בה

וכן משיכת כספים ממרכיב  31.12.2007כספים ממרכיב תגמולים שהופקדו עד ליום , הפיצויים

  .אלא באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה, תגמולים שלא כדין

  ניוד החיסכון הפנסיוני

העברת כספים ( )קופות גמל(פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  2008מרץ ב 24ביום 

 - המסדירות את המעבר בין מוצרי החיסכון הפנסיוני השונים , 2008-ח"התשס, )בין קופות

התקנות החדשות מאפשרות לצרכנים לעבור . תכניות לביטוח חיים וקרנות פנסיה, קופות גמל

, בכל עת, וני או להחליף את הגוף המנהל של החיסכון בגוף מנהל אחרבין מוצרי החיסכון הפנסי

במטרה להגביר את , ללא צורך בתשלום בעת העברת הכספים בין המוצרים ובהתאם להעדפתם

העיקרון . ולגרום להתייעלות במוצרים הפנסיונים ולשיפור השירות הניתן לצרכנים, התחרות

ניתן יהיה לנייד את כספי החסכון בין תכניות קצבתיות המנחה בתוכנית הניוד הפנסיוני הוא כי 

, אך לא ניתן יהיה לנייד מתכניות קצבתיות לתכניות הוניות, ומתכניות הוניות לתכניות קצבתיות

כפי שבאה , וזאת בהתאם למדיניות הממשלה לעודד אפיקים קצבתיים על פני אפיקים הוניים

  . ל כאמור לעיללחוק קופות גמ 3' לידי ביטוי גם בתיקון מס

הוראות תקנות הניוד הפנסיוני כוללות בין היתר הוראות לעניין המועדים הרלבנטיים להעברת 

אופן חישוב הסכומים , הכספים והאחריות הביטוחית מהקופה המעבירה לקופה המקבלת

מעמד העמיתים בקופה המעבירה , איחוד ופיצול חשבונות, אופן העברת הכספים, המועברים

  . וסוגי הקופות) א פעילל/פעיל(

  הסדר פנסיה חובה

בין לשכת התיאום של קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני במשק נחתם הסכם  2007 בנובמבר 19ביום 

אשר כולל חיוב של מעבידים , עובדים הכללית החדשההארגונים הכלכליים לבין הסתדרות ה

וזאת , בהסכם הקיבוצי להפקיד בשל עובדיהם הפקדות לקופת גמל לקצבה בשיעורים שנקבעו

  .ואילך 2008החל מחודש ינואר 

המסחר והתעסוקה צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף , התקין שר התעשיה 2007בדצמבר  30ביום 

המרחיב את תחולתן ) "צו ההרחבה": להלן( 1957- ז"התשי, במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים

אשר יחול רטרואקטיבית החל , במשק של הוראות ההסכם הקיבוצי על כל העובדים והמעבידים

עד למועד הדוח נרשמה הצטרפות משמעותית של עובדים נוספים . 2008בינואר  1מיום 

קיים פוטנציאל לגידול נוסף בהפקדות לנוכח , כמבוטחים בקרנות הפנסיה ולהערכת הפניקס

  .פי האמור בהסכם הקיבוצי-העלייה המדורגת בשיעור ההפקדות על
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 2009יולי חודש ב)"יליאני'המודל הצ"(למאפייני העמית הפנסיוני חסכון התאמת מסלול ה

פרסם הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון טיוטה ראשונה לחוזר העוסק בהתאמת מסלולי 

לקבוע את אופן הצטרפות העמיתים למוצרי החיסכון מטרתה  אשר ,למאפייני העמית החסכון

ואת האופן שבו הגופים המוסדיים צריכים , להםהשונים בהתבסס על המאפיינים הייחודיים 

על הגופים . לאורך כל תקופת החיסכון, לנהוג על מנת להתאים את החיסכון לצרכי העמיתים

לקבוע מודל לסיווג כל העמיתים  ,2012החל מחודש ינואר , הדרגתית המוסדיים תוטל חובה

ברירת מחדל ויותאמו לטווח ולהגדיר מסלולי השקעות אשר יוגדרו כ, למסלולי ברירות מחדל

החוזר מחייב התייחסות מיוחדת . תקופת החסכון במועד ההצטרפות ובמהלך תקופת החסכון

במסגרת התאמת מסלול ההשקעות . ולמקבלי קצבה, ומעלה 60מגיל , ומעלה 55לחוסכים מגיל 

שנערכים דיונים כי מ, יצוין. לטווח תקופת החסכון תבוצע התאמה של רמת התנודתיות והסיכון

ותפעוליות אשר עלו טרם ניתן מענה לסוגיות משפטיות  נראה ש, בין הגופים המוסדיים לממונה

פניקס ערוכה ה כי, יצויןעוד  .הנושא עדיין בדיון ,ונכון למועד הדוח בבחינת המהלך הנדרש

  ).להלן )א(1.12.3  ראו סעיף, לפרטים" (שיטת הפניקס"להוראות האמורות באמצעות מוצרי 

   סלקה לחיסכון ארוך טווחהמ

בבעלות משותפת של " מ"המסלקה לחיסכון לטווח ארוך בע"הוקמה חברת  2010במהלך שנת 

לייסד ולנהל מסלקת מידע וכספים בתחום  ,מטרתה להקיםאשר , מספר בנקים וחברות ביטוח

על פי גישת אגף שוק ההון . יצרניםהמפיצים וה, החיסכון ארוך הטווח עבור ציבור הלקוחות

, מסלקה פנסיונית תייעל את תהליכי העבודה הקשורים בהעברת מידע וכספים, במשרד האוצר

והסדרת תהליכי , על ידי קביעת מכנה משותף טכנולוגי לכל הגופים המעורבים בשוק הפנסיוני

, הפניקסלהערכת  .הממשלה מקדמת את הקמת המסלקה במסגרת תהליך חקיקה. העבודה

עקב העובדה , השלכות פעילות המסלקה על ענף החסכון הפנסיוני אינן ודאיות בשלב זה

נראה כי יישום מלא של פעילות המסלקה צפוי . בשלבים מוקדמים יחסית נמצאשהתהליך 

וכן להקלת הפעילות של יועצים פנסיוניים  ,להוביל להגברת השקיפות בענף ולהגברת התחרות בו

להגביל או לעכב פיתוח  הוא עשוי בטווח הקצר, מאידך. פרט בענף הפנסיוניבכלל ובנקים ב

, היקף ואופן ההשפעה תלויים. מוצרים או טכנולוגיות חדשות עקב אילוצים תפעוליים במסלקה

  .ני הסופית בה תופעל פעילות המסלקהכותמב, בין היתר

  תכנית משרד האוצר להגברת התחרותיות בשוק החסכון הפנסיוני

  .הציג שר האוצר את עיקרי תכניתו להגברת התחרות בשוק החסכון הפנסיוני 30.11.2010ם ביו

על מנת שלחוסכים , בכוונת משרד האוצר לצמצם את ההבדלים בין מוצרי החיסכון הפנסיוני

על מנת להקל על קבלת החלטות גם לאחר ההצטרפות , בנוסף. יותר להשוות ביניהםיהיה קל 

יפעל האוצר להגביר ככל הניתן את השקיפות של גופים מוסדיים כלפי , נילמעגל החסכון הפנסיו

למעט הסעיפים , יחולו סעיפי התכנית על מוצרי חסכון פנסיוני, על פי הפרסומים. החוסכים

תכניות לביטוח , מוצרים פנסיונים -אשר אמורים לחול על כלל הענפים , הדנים בתגמול ובעמלות
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 מודל החלת: בין היתר, פי התכנית כוללים-עיקרי הצעדים על. נטריבריאות ותכניות לביטוח אלמ

 אפשרות מתן; פנסיוני הכוללים מרכיבי חסכון חיסכון במוצרי ניהול דמי תקרת של אחיד

 בעת השקיפות הגברת; פנסיוני לחיסכון נלווים מוצרים של קופות גמל לשווק מנהלת לחברה

 זכות מתן; לפחות שנתיים למשך לקוח עם שסוכמו ניהול דמי העלאת איסור; ניהול דמי שינוי

 בין לקוח מעבר בעת למפיץ עמלות תשלום; טפסים של והאחדה מיכון; ללקוח סוכן בחירת

 ליועץ אחידה הפצה ועמלת, ביטוח לסוכני היקף ועמלות הטבות, פרסים מתן הגבלת; מפיצים

לאור העובדה שבשלב זה מדובר  ,להערכת הפניקס. הפנסיוני החיסכון מוצרי כלל עבור פנסיוני

תקנות או חוזרי , ללא פירוט הצעדים בהצעות לתיקוני  חקיקה, בפרסום של עיקרי תכנית

ולמעשה גם ללא הפצת טיוטות של צעדים אלו ועוד לפני שצעדים אלו עברו את אישורי , המפקח

על , דבר כפי שתבוצע בסופו של,  מוקדם להעריך את ההשפעה הכוללת של התכנית, הכנסת

אך סביר להניח כי ליישום התכנית כפי , השוק הפנסיוני בכלל ועל קבוצת הפניקס בפרט

עלולה להיות השפעה שלילית על היקף המכירות ועל רווחיות הענף בתחום ביטוח , שפורסמה

   .החיים וחסכון לטווח הארוך

אות בתחום מלבד ההתפתחויות המהותיות האמורות ניכרות בשנים האחרונות המגמות הב

; עידוד החסכון למטרת קצבה; הרחבת השקיפות לגבי מוצרים פנסיוניים: החסכון ארוך הטווח

הגברת ; שינויים ברגולציה לגבי ניהול השקעות; גידול במודעות הצרכנים והתגברות התחרות

  .ידי אגף שוק ההון- האכיפה על

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות )י(

שוק והתעסוקה , משקב הצמ: צלחה בתחום הפעילות של הפניקס הינםהפרמטרים העיקריים לה

; נאמנות לקוחות ושימור התיק; התחרות בתחום ;פיקוח על תעריפיםלרבות , רגולציה; ההון

כולל יכולתם להגביר , ערוצי הפצה; איכות הסיכונים הפיננסיים; איכות ניהול ההשקעות

רים והיכולת להתאים את המוצרים לתנאי השוק מגוון המוצ ;ביקושים וליצירת שווקים חדשים

כחברה מובילה  פניקסמיצוב ה ;עמיתים וסוכנים, איכות השירות למבוטחים ;וצרכי הלקוח

 ;תוך יצירת מותג שיחזק את מעמדה התחרותי, בתחום ביטוח החיים וחיסכון לטווח ארוך

ות התפעול ורמת הוצאות יעיל ;רמת המיחשוב והטכנולוגיה ;שימור ורכישת הון אנושי איכותי

  .איתנות ויציבות; ההפעלת בקרה יעיל ;השיווק והמכירות, התפעול

איכות : בפעילות הביטוח והפנסיה ניתן למנות את גורמי ההצלחה הבאים, באופן ספציפי

איכות האקטואריה בתמחור  ;רמת דמי הניהול המותרת על פי דין והנגבית בפועל; החיתום

על , איכות ניהול התביעות ;לרבות אירועי קטסטרופה, יעות וחומרתןשכיחות התב ;ובעתודות

היקף הטבות המס  ;שינויים בתוחלת החיים ;הגנות ועלות ביטוחי משנה ;היבטיה השונים

  .)בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך(ללקוח 
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  מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות )יא(

על פי הוראות חוק הפיקוח  פניקסרישוי ה: עילות הביטוחית הםמחסומי הכניסה העיקריים לפ

דרישות החקיקה והתקנות לעניין ההון ; ודרישות רישוי קופות גמל) ביטוח(על שירותים פיננסים 

בעיקר בתחום , הנדרשים לפעילות הביטוחית, ידע וניסיון, מומחיות; העצמי של המבטח

 ;המשנה רות עם שווקי התחום לרבות שוק ביטוחהיכ כן נדרשת. האקטואריה וניהול סיכונים

את עלויות התפעול הקבועות הגבוהות הנדרשות על מנת לכסות  –) מסה קריטית(גודל מינימאלי 

כולל הצורך לענות על הדרישות הרגולטוריות , הביטוחיות וההשקעתיות להפעלת המערכות

   .דרוש היקף מינימלי של הכנסות, בתחומים השונים המשתנות

, ועמיתים מחסומי היציאה מהפעילות הביטוחית הם התחייבויות ארוכות טווח כלפי מבוטחים

  . ודרישות הרגולציה )Run Off(משך הזמן הארוך הנדרש בחלק מהענפים לסילוק תביעות עבר 

  תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם )יב(

צד חברות ביטוח אחרות המנפיקות ישנם תחליפים למוצרי הפניקס מ כלליבתחומי הביטוח ה

. ההבדלים העיקריים בין המוצרים בתחומים אלו הם התעריפים והיקף הכיסוי. מוצרים דומים

בין מוצרי התחום השונים לצרכי  קיימת תחליפיות יחסית גבוהה בתחום החסכון ארוך הטווח

תו קהל יעד בפרט שכן הם מספקים צרכים דומים לאו, )למעט קרנות השתלמות(חסכון פנסיוני 

 דוגמת( אחרים פיננסים ומוצרים התחום מוצרי בין. לגבי ביטוחי מנהלים ופנסיה מקיפה

 אינם, כלל בדרך ,אלו מוצרים שכן ,יותר נמוכה ברמה תחליפיות קיימת )ארוך לטווח פקדונות

 עם ריסק של ושילוב מס הטבות – התחום במוצרי הקיימים( מהותיים אלמנטים שני כוללים

, התחליפים הינם בחירת דרך ניהול השקעות חלופית, בתחום השירותים הפיננסיים ).חיסכוןה

נטילת גיוס בבורסות זרות ו, ידי בנקים ובתי השקעות נוספים-מכשירים פיננסיים המוצעים על

  .בנקאיים-ת מהבנקים או מגופים חוץוהלווא

  מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו )יג(

חברות  13 -מתוכן כ, )כולל אבנר( חברות ביטוח 24 -בישראל פעילות כ, י משרד האוצרעל פי נתונ

המחזיקות כאמור (חמש הקבוצות הגדולות בשוק הביטוח . ביטוח פעילות בתחום ביטוח החיים

קבוצת הראל , קבוצת מגדל, קבוצת כלל, הן קבוצת הפניקס) גם בקרנות פנסיה ובקופות גמל

 - החזיקו הקבוצות האמורות בנתח שוק משותף של כ 2010בשנת . יםמבטח –וקבוצת מנורה 

). לרבות ביטוח בריאות(מהפרמיות בביטוח כללי  71% - מהפרמיות בביטוח חיים וכ 94%

  . ראו להלן פירוט של מבנה התחרות בתיאור הענפים השונים, לפרטים נוספים אודות התחרות
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   מוצרים ושירותים 1.12.3

  ):₪הנתונים במיליוני ( 2010 -ו 2009בשנים טוח מידע כספי לגבי ענפי הבי

וחסכון ארוך  ביטוח חיים 
 1טווח

  בריאות כללי אחר רכב רכוש רכב חובה

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009  

  1,0851,032 360668595893876 3,0652,647389 פרמיות ברוטו

פרמיות בניכוי ביטוח 
 )בשייר(משנה 

3,0022,578374 345668595496487 925832  

תשלומים ושינוי 
בהתחייבויות בגין 
חוזי ביטוח וחוזי 
  השקעה  ברוטו

5,364  6,707  368  391  420  388  540  500  783  742  

תשלומים ושינוי 
בהתחייבויות בגין 
חוזי ביטוח וחוזי 

  )שייר(השקעה  

5,317  6,645  375  367  420  383  280  318  632  578  

לפני ) הפסד(רווח 
  מסים

64  146  52  20  60  45  109  52  104  163  

סך ההתחייבויות 
 הביטוחיות ברוטו

29,52725,6441,977 1,8984163992,193 2,093 1,3161,135  

  

  

  

  

  

  

                                                      
  .כולל קופות הגמל וקרנות הפנסיה של אקסלנס  1
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  :2009החל משנת  פניקסכפי שנכללו בדוחותיה הכספיים של ה, להלן ריכוז התוצאות הכספיות של מגזר הפיננסים

0120    9200*

5 1 הכנסות מהשקעות נטו

136 200 הכנסות מדמי ניהול 

  197  הכנסות משירותים פיננסים אחרים
169  

  398  כ הכנסות"סה
310  

302 301 כ הוצאות"סה

5 15 של חברה מוחזקת, חלק הפניקס בתוצאות נטו

13 112 רווח לפני מיסים על הכנסה

.2009את תוצאותיה החל משנת  הפניקס איחדה אשר, עות אקסלנסהפעילות במגזר זה מבוצעת באמצ*
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  ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך )א(

קופות גמל ופנסיה קרנות , החיסכון ארוך הטווח הכוללים ביטוח חיים ענפיעוסקת בכל  פניקסה: כללי )1(

 ח חייםבביטו ואה, נכון למועד זה, הפניקסעיקר פעילות . לרבות קרנות השתלמות, לסוגיהן השונים

והיא מנהלת פעילות בהיקפים הולכים וגדלים , )פעילות הגמל מבוצעת ברובה באמצעות אקסלנס(וגמל 

 . הפנסיה ףבענ

פוליסות ביטוח החיים מוצעות ללקוח במגוון מוצרים וכוללות אפשרות של שילוב  –ענף ביטוח חיים 

יחד עם חיסכון , )ה וכן כיסויים אחריםמפני אבדן כושר עבוד, כגון כיסוי מפני מוות(בין כיסוי ביטוחי 

את , אם כן, המבוטח יכול לבחור. או במועד אחר, לגיל פרישה אותו יכול הלקוח לפדות בעת הפרישה

ובין הצבירה , )"ריסק": להלן(בין הכיסויים הביטוחיים , ההרכב המתאים לו בפוליסות האמורות לעיל

יכול היה המבוטח אף לבחור בפוליסות  2008בינואר  1ם עד ליו). "חיסכון": להלן( הכספית לגיל פרישה

, )כללים לאישור וניהול קופות גמל(המוכרות כקופות ביטוח בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה 

מסלול הוני המאפשר משיכה חד פעמית של כספי  –את אופן קבלת התגמולים , 1964- ד"התשכ

בעקבות תיקון . 60טח קצבה חודשית החל מגיל או מסלול קצבה המקנה למבו 60התגמולים החל מגיל 

לא ניתן לבחור בין סכום הוני לבין סכום קצבתי והחיסכון לגיל  1.1.2008החל מיום , לחוק הגמל 3' מס

הפוליסות בעלות מרכיב החיסכון נחלקות ). למעט מרכיב פיצויים(פרישה הנו חיסכון קצבתי בלבד 

סוגי הכיסויים ודמי , ידי חברות הביטוח-שקעת הכספים עלהנבדלים באופן ה, למספר סוגים מרכזיים

  . הניהול או ההוצאות שגובות חברות הביטוח

הפעילות בענף ביטוח חיים כוללת שילוב של מכירת פוליסות חדשות ומתן שירות למבוטחים בפוליסות 

  . קיימות שנמכרו ממועד תחילת פעילות הפניקס ועד היום

סוגי התכניות  כגון במספר היבטים 2000שנת מים משמעותיים ביותר החל ענף ביטוח החיים עבר שינוי

שנת . דרכי ההשקעה של כספי המבוטחיםו, כללי המיסוי החלים על תכניות הביטוח, המופעלות בו

ובהם חקיקת בכר שהביאה לשינוי מבני מקיף בשוק ההון , אופיינה בשינויים רגולטורים רבים 2005

עבר ענף ביטוח החיים שינויים , 2008 -ו 2007בשנים , כמו כן. וך הטווח בפרטבכלל ובענף החיסכון אר

לחוק הגמל והסדר פנסיה  3' תיקון מס, משמעותיים נוספים בעקבות רפורמת ניוד החיסכון הפנסיוני

  .לעיל  )ה(1.12.2  ראו סעיף ,ורפורמות נוספות לפרטים נוספים אודות הרפורמות האמורות. חובה

 וביטוחיביטוחי חיים פרט , משווקת הפניקס ביטוחי מנהלים, וחסכון ארוך טווח בתחום ביטוח חיים

  . ופוליסות חסכון ,מגוון תכניות ביטוח, ביטוחי אבדן כושר עבודה, ם קבוצתייםחיי

המעוגנות בפקודת  הנהנה מהטבות מס, קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח ארוך או בינוני – גמלענף ה

שבו הכספים " טהור"קופת הגמל היא מכשיר חיסכון . מס הכנסה ובחקיקה העוסקת בקופות הגמל

כספי קופת . ואין בה מרכיב ביטוחי, הנחסכים והתשואה עליהם משולמים לחוסך בהגיעו לגיל פרישה

. 2005-ה"התשס ,)קופות גמל(הגמל מושקעים בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

. הפכה גם קופת הגמל לחיסכון קצבתי 1.1.2008החל מיום , לחוק קופות גמל 3' בעקבות תיקון מס

קיימים מספר סוגים של קופות . התשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה

מפקידים הפקדות העובד ומעבידו , בה לגבי שכירים, קופת גמל לתגמולים ופיצויים אישית: גמל
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העמית מפקיד לקופה כספים ללא תשלום , חודשיות שוטפות משכרו של העובד ואילו לגבי עצמאים

בה המעביד מפקיד כספים להבטחת זכויות עובדו , קופת גמל אישית לפיצויים; מקביל של מעבידו

ויי פיטורין בה צובר המעסיק כספים להבטחת פיצ, קופת גמל מרכזית לפיצויים; לפיצויי פיטורין

קופת גמל לדמי ; )העמית הוא המעסיק וצבירת הכספים היא במרוכז על שמו עבור עובדיו(לעובדיו 

בנוסף כוללות קופות הגמל גם קרנות . בה צובר המעביד כספים עבור תשלום בעד ימי מחלה, מחלה

ות מאפשרות קרנות ההשתלמ. השתלמות אשר אינן מהוות חסכון פנסיוני אלא חסכון לטווח בינוני

הכספים המצטברים בקרן ההשתלמות . לעמית לצבור כספים לצרכי השתלמות וליהנות מהטבות מס

לאחר שש שנות חברות בקרן . ניתנים למשיכה לצרכי השתלמות החל מתום שלוש שנות חברות בקרן

מי מקור ההכנסות של החברות המנהלות של קופות גמל הינו ד. ניתן למשוך את הכספים לכל מטרה

  .הניהול שהן גובות מהנכסים

ובאמצעות אקסלנס גמל , גמלפנסיה ומנהלת קופות גמל וקרנות השתלמות באמצעות הפניקס  פניקסה

  .השתלמות וקופה מרכזית לפיצויים נותקר, ת קופות לתגמולים ופיצוייםומנהלאשר  ,ופנסיה

בדומה , קרן פנסיה. ולך וגדלאם כי ה, בנוסף עוסקת הפניקס בניהול קרנות פנסיה בהיקף קטן יותר

היא מכשיר חיסכון המיועד לשלם לעמית לאחר פרישתו קצבה , לפוליסות חיסכון בביטוח חיים

קצבה – פנסיית זקנה: קרן הפנסיה מאפשרת את הכיסויים הביטוחיים הבאים .חודשית למשך כל חייו

, בן זוגו/ ה זכאי בת/יתלאחר פטירת העמ, בנוסף. המשולמת לעמית החל בפרישתו ולמשך כל חייו

– פנסיית נכות; ו/למשך כל חייה, ה/ה העמית/לאחוז מסוים מהקצבה שקיבל, כהגדרתם בתקנון הקרן

פנסיית ; קצבה המשולמת לעמית שנפגעה יכולתו לעבוד בהתאם להחלטת הועדה הרפואית של הקרן

  .פת היותו מבוטחשנפטר במהלך תקו) ה ויתומים/אלמן(קצבה המשולמת לשאירי עמית – שאירים

קרנות , )בניהול רגיל/ בניהול מיוחד(קרנות פנסיה ותיקות : קרנות הפנסיה נחלקות לשלושה סוגים

דמי הגמולים המתקבלים מעמית בקרן פנסיה . פנסיה מקיפות חדשות וקרנות פנסיה כלליות חדשות

מקור . רכיב דמי ניהולמרכיב חיסכון ומ, )כיסויים ביטוחייםנרכשו שבמידה (נחלקים למרכיבי ריסק 

מדמי הגמולים ומן (ההכנסות של החברות המנהלות של קרנות פנסיה הינו דמי הניהול שהן גובות 

לבין הוצאות התפעול והשיווק ) חותנהלאחר (והרווחיות הינה הפער שבין דמי הניהול נטו , )הצבירה

ות שניתנו למבוטחים ככל ההטבדמי הניהול יכוי בנ, כל התשואה מהשקעות כספי העמיתים. בפועל

אין השפעה ) תשלומי גמלאות כולל(תשלומי התביעות בקרן הפנסיה ל. שניתנו על פי מדיניות החברה

הביטוח הינו ביטוח הדדי ובסיכוני התביעות נושאים מפני ש, ישירה על רווחיות החברה המנהלת

  .המבוטחים

  :רגולציה )2(

שתי מסגרות ל כפופה ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח הפעילות בתחום, מלבד הוראות הדין שצוינו לעיל

  :חוקיות עיקריות

שירותים פיננסיים חוק הפיקוח על ; 1981-א"התשמ, חוק חוזה הביטוח כוללת את הראשונההמסגרת 

צווים וחוזרי המפקח , ותקנות ,חוק הייעוץ והשיווק; חוק קופות הגמל; 1981-א"התשמ, )ביטוח(

בתחום כריתת  הפניקססוגיות מהותיות בפעילות  מסגרת חוקית זו מסדירה. שהוצאו מכוח חוקים אלו
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וכן דרכי , גילוי נאות למבוטח, תנאים בתכניות ביטוח, חובות הצדדים לחוזה ביטוח, חוזה ביטוח

עוד מסדירה מסגרת חוקית זו סוגיות כגון . הפעולה של סוכן הביטוח ושל משווקים ויועצים פנסיוניים

  . ועוד ,דיווחים למבוטחים ולציבור, כללי השקעה, בגופים מוסדייםהמשטר התאגידי 

החוקית השניה מטפלת בהטבות המס של המכשירים הפנסיוניים וכוללת את פקודת מס  המסגרת

תקנות קופות ": להלן( 1964- ד"התשכ, )תנאים לאישור ולניהול קופות גמל(הכנסה ותקנות מס הכנסה 

, קופות ביטוחאשר כוללות גם קרנות פנסיה ו, עמד מיוחד לקופות גמלמ מסגרת חוקית זו מקנה. )"גמל

 את הציבור לחסוך לגיל פרישה במטרה לעודד, זיכויים וניכויים ממס ופטורים ממס רווחי הון לעניין

תכניות ביטוח חיים הכוללות מרכיב חסכון ומוכרות כקופות . באמצעות קופות גמל וקופות ביטוח

נהנות גם הן מן המעמד המיוחד , )יסות מנהלים וכפוליסות תגמולים לעצמאיםידועות כפולו(ביטוח 

פקודת מס הכנסה והתקנות שהותקנו . קופות גמל המוקנה לקופות גמל בפקודת מס הכנסה ובתקנות

  .כללים לגבי תכניות ביטוח המשווקות על ידי הפניקס והוראות מס לגביהן ןבעיקר ותקובע, מכוחה

לחוק הגמל בוצעה האחדה של כללי המס החלים על מוצרי החסכון הפנסיוני  3' במסגרת תיקון מס

וזאת במטרה לאפשר לציבור , כך שכל המוצרים מזכים את החוסכים בהטבות מס זהות, השונים

. החוסכים לקבל החלטות הנסמכות על צרכיהם הפנסיוניים ולא להיות מוטים כתוצאה משיקולי מס

וכן היתר לניכוי עבור , העמית/ פשרות לזיכוי ממס עבור המבוטחהטבות המס כוללות בעיקרן א

מאפשר פטורים ממס על קצבה וכן פטור , בהתאם להוראות המס, חיסכון לגיל פרישה, בנוסף. המעביד

  . ממס רווחי הון

מודל הטבות המס  ינתבחל משרד האוצר ל"בראשות מנכועדה  הוקמה 2011כי בפברואר , עוד יצוין

המאפשר , )Life Cycle" (מעגל החיים" ן את ישימות המודלובחלהועדה מטרת . סיוניבחיסכון הפנ

לחוסך ליהנות מהטבות המס באופן גמיש יותר לאורך שנות עבודתו וכן מאפשר גם לחלקים בציבור 

את יכולתן של המערכות השונות  ,העובדים שאינם נהנים כיום מהטבות המס לזכות בהטבות אלו

מליץ על מודל הטבות המס לחיסכון פנסיוני מבין להוכן , ותריבמה דל האמורוהמ את בתחום להפעיל

  .2011ביולי  1ליום ועדה צפויה להגיש את מסקנותיה עד וה. המודלים האלטרנטיביים

 :שינויים בהיקף הפעילות וברווחיות )3(

  .היקף הפעילות בענף חיסכון ארוך טווח הינו בעל מתאם גבוה לפעילות הכלכלית במשק

על פי נתוני . הרווחיות בענף ביטוח חיים מושפעת מאוד מתוצאות ההשקעה בשוק ההון -ביטוח חיים 

 13% - בכעלה סך נכסי ביטוח חיים בענף  2010ניתן לראות כי נכון לחודש דצמבר שנת , משרד האוצר

ה וכן מהצביר, מהתשואות שהושגו בשנה זווזאת כתוצאה , 2009לעומת התקופה המקבילה בשנת 

שנצברה , בשל התשואה השלילית בפוליסות המשתתפות ברווחיםיצוין כי  .הנוספת נטו באותה שנה

תושג תשואה חיובית שתקזז את  לא ניתן לגבות דמי ניהול משתנים עד אשר, בתקופות קודמות

 2003 - 1991התשואה הריאלית השלילית שנצברה עד כה בפוליסות ביטוח משתתפות ברווחים מהשנים 

גבתה הפניקס דמי ניהול  2010בסוף שנת  .לא גבתה הפניקס דמי ניהול 2009 -ו 2008בשנים , כן-עלו

. ח בגין הפוליסות בגינן הושגה תשואה ריאלית חיובית על בסיס מצטבר"מיליון ש 15משתנים בסך של 

 31אומדן דמי הניהול שלא יגבו בשל התשואה השלילית עד להשגת תשואה חיובית כאמור ליום 
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לכך . ח"מיליון ש 44 - הינו בסך של כ 2011בפברואר  סוף חודשול₪ מיליון  38 -הינו כ 2010בדצמבר 

   .תהא השפעה שלילית על גביית דמי ניהול ורווחיות הפניקס בעתיד

בהשוואה , 2009לעומת שנת  9% -בכ 2010 בשנת עלהסך נכסי קופות הגמל  ,על פי נתוני האוצר  –גמל 

, רובו ככולונובע , 2009הגידול המשמעותי בשנת . 2008ת לעומת שנ 2009בשנת  27% -כשל  גידולל

 2008בשנת  תשואות שליליות משמעותיותשבאו לאחר  ,בשנה זו הגבוהות מהתשואות החיוביות

  . .שהביאו לירידה בהיקף הנכסים

לעומת  11% -כבשיעור של  2010בשנת  הסך נכסי ענף הפנסיה על, י משרד האוצרנתונעל פי  –פנסיה 

צמיחה בשיעור של  הפגיןו, צמיחה מואצת במגמה שלמשיך הענף קרנות הפנסיה החדשות ו 2009שנת 

ניתן  .2008לעומת שנת  2009בשנת  47% -בהמשך לצמיחה של כ, 2009לעומת שנת  2010 בשנת 27% -כ

ן פנסיוני בכלל העלייה במודעות הציבור לחיסכונובעת מבהיקף הנכסים  צמיחה הגבוההלהניח כי ה

כניסה של סוכני הביטוח  ,)בעיקר ענף הגמל(מעבר מאפיקי חסכון ארוכי טווח אחרים , ולפנסיה בפרט

ענף הפנסיה נהנה מתשואות , כן-כמו. וכניסתו לתוקף של הסדר פנסיה חובה, למכירת תוכניות פנסיה

  . 2010 -ו 2009ים שנהחיוביות במהלך 

בהיקף הנכסים המנוהלים בקרנות  38% -דמי הגמולים ושל כבהיקף  26% -חלה עליה של כ 2010בשנת 

נבע מצבירה שוטפת נטו אשר  ,הגידול בהיקף הנכסים המנוהלים ההעליי .הפנסיה החדשות של הפניקס

בשנת הדוח חל קיטון בדמי הגמולים של קופות הגמל שבניהול הפניקס . ומהתשואה שהושגה בהשקעות

ידי קופות הגמל של הפניקס -וגידול בהיקף הנכסים המנוהלים על 2009 לעומת שנת 8% - בשיעור של כ

העלייה בהיקף הנכסים המנוהלים הופשעה ברובה מעליה בשוקי . 2009לעומת שנת  7.6% -בשיעור של כ

  .ההון בשנת הדוח

. גורמים להתגברות התחרותהטווח עובר בשנים האחרונות שינויים החיסכון ארוך ה תחום: תחרות )4(

אשר , בכר רפורמת. העונים על הצורך בחיסכון לגיל הפרישהחליפיים מוצרים  משופעהפך  תחוםה

מהבנקים ואפשרה להם להיכנס לתחום הפצת מוצרים  קופות הגמל וקרנות הנאמנותהפרידה את 

כגון ביטול החיסכון ההוני  ,רפורמות אחרותמספר . אף היא להגברת התחרות בתחום רמהת, פנסיונים

  .הגברת השקיפות ותקנות הניוד גורמות אף הן להגברת התחרות, 3' קון מסידי תי- על

, כלל, מגדל, הפניקס -בישראל פועלות חמש קבוצות ביטוח עיקריות בענפי ביטוח החיים  - ביטוח חיים 

על פי נתוני משרד האוצר לתשעת החודשים . וכן מספר חברות ביטוח קטנות יותר –הראל ומנורה 

לעומת נתח , 16% -הפניקס נמצאת במקום הרביעי לפי פרמיות עם נתח שוק של כ, 2010הראשונים של 

ונתחי השוק של הקבוצות העיקריות , בהתאמה, 20086 -ו 2009 בשנים 14.8% -כו 14.9% -שוק של כ

  ).10.1%(ומנורה ) 14.6%(הראל , )22.8%(כלל , )30.6%(מגדל : היו כדלקמן 2010האחרות בשנת 

על ידי הבנקים הובילה לשינוי ) וכן קרנות הנאמנות(מכירת קופות הגמל חקיקת בכר לדרישות  –גמל 

על ידי קבוצות  רכשוקופות הגמל שהוצעו למכירה נוחלק גדול מ ,בענף הגמלת יומבני במפת הבעלו

וכן , כגון דרישה להגדלת הון עצמי, עקב צפי לדרישות רגולטריות מהאוצר, בנוסף. הביטוח השונות

נמשכת מגמת צמצום הגופים , )קופה אחת מכל סוג(לצמצום מספר קופות לחברה מנהלת דרישה 
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עמד מספר התאגידים השולטים על  2007בעוד שבשנת , פי נתוני משרד האוצר-על. המנהלים קופות גמל

  .2010 - ו 2009בשנים   48 –ולכ 2008בשנת  58 - ירד מספרם לכ  ,74 –כ

, עם הגברת המודעות לחיסכון פנסיוני בציבור. ין בתחרות גוברתענף קרנות הפנסיה מאופי -פנסיה 

כפרמטר חשוב , גדלה תשומת לב לאיכות ניהול ההשקעות בקרנות הפנסיה ולתשואות המושגות

 ,)31.9%( מבטחים –מנורה הן  )2010נתונים לשנת ( הפנסיה ענףב הגדולות שחקניותה. קרןבבחירת 

 )13.2%( הראל פנסיה, )17.5%( )קבוצת כלל(עתודות  -מיטבית  ,)25.8%( )קבוצת מגדל(מקפת אישית 

   .)6.5%( וגמל והפניקס פנסיה

  :ניהול ההשקעות )5(

קופות (כפוף להוראות חוק הפיקוח על הביטוח וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ות ניהול ההשקע

קיימת . עודייםיי מתבצע באמצעות מספר מנהלי השקעותו, והתקנות מכוחם 2005-ה"התשס, )גמל

ניקס הפב(הפרדה בין ניהול כספי הנוסטרו של חברות הקבוצה לבין ניהול כספי המבוטחים והעמיתים 

התשואה , ואילך 2004בפוליסות משתתפות ברווחים שהונפקו משנת  ).פניקס פנסיה וגמלובביטוח 

סות משתתפות בפולי. ואילו המבטח זכאי לדמי ניהול קבועים בלבד מההשקעות נזקפת למבוטחים

למבוטחים ואילו המבטח זכאי  התשואה מההשקעות נזקפת 2003בדצמבר  31 -ברווחים שהונפקו עד ל

שהושגה לאחר ניכוי דמי הניהול  לדמי ניהול קבועים וכן לדמי ניהול משתנים מהתשואה הריאלית

ה באיגרות חוב בגין חלק תיק ביטוח החיים שאינו מגוב(בביטוח חיים לא משתתף ברווחים . הקבועים

בפנסיה  .ההתחייבויות אין הקבלה מלאה בין בסיס ההצמדה של הנכסים לבסיס ההצמדה של) מיועדות

  .נזקפת לעמיתים, בניכוי דמי הניהול מהצבירה לאחר הנחות, התשואה מההשקעות, גמלבו

 התמקדה בהשגת תשואה עודפת בתוך כל אחד מאפיקי של הפניקס מדיניות ההשקעות 2010בשנת 

, ההשקעה תוך כדי שמירה על פרופורציות השקעה בין האפיקים השונים בדומה לממוצע המתחרים

 הבתיקי העמיתים בוצע. ח ישראל"ל ואג"מניות חו, מניות ישראל: בכל אחד מהאפיקים המרכזיים

ח בדרגות סיכון גבוהות יותר נוכח "הגדלה של מרכיב המניות והחל ממחצית השנה בוצע צמצום של אג

  . צמצום במרווחי הסיכוןה

 ביטוחי חיים פרט, ביטוחי מנהלים הפניקס משווקת בתחום ביטוח החיים :ם עיקריים בתחוםמוצרי )6(

פוליסות . ופוליסות חסכון תכניות ביטוח מגוון, ביטוחי אבדן כושר עבודה, קבוצתיים חיים וביטוחי

  : הביטוח הבסיסיות שמציעה הפניקס הינן

עובד ומעביד  -ומורכב מהפרשות שני הצדדים , כולל מרכיב חסכון לגיל פרישההביטוח : ביטוח מנהלים

בעיקר (כאשר הפרמיה המשולמת בגין הביטוח מוקצית לסיכונים השונים , )מרכיבי פיצויים ותגמולים(

מרכיב החסכון לגיל פרישה יכול היה להימשך . ולחסכון לגיל פרישה) מוות ואבדן כושר עבודה –

לחוק קופות הגמל ניתן למשוך את הכספים  3' בעקבות תיקון מס. 31.12.2007ד ליום כמרכיב הוני ע

למעט מרכיב החסכון ההוני לגיל פרישה שנצבר עד ליום , המיועדים לגיל פרישה רק במסלול קצבתי

ביטוח המנהלים מאושר . םהעובדימעסיקים וקהל היעד הינו . אשר נותר כמרכיב הוני 31.12.2007

   .וזכאי להטבות מס שונות למעביד ולעובד, ח לפי תקנות מס הכנסהכקופת ביטו
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פוליסות שחל  - ביטוח תגמולים לעצמאיים  :מיועד לעצמאיים ופרטיים וכולל שני סוגים: ביטוח פרט

פוליסות פרט שאינן מאושרות ; דהיינו נהנות מהטבות מס, עליהן דין של ביטוח תגמולים לעצמאיים

מהפרמיה המשולמת עבור כיסוי  25%מלבד זיכוי בשיעור של , מהטבות מס ותנהנ אינן -כקופות גמל 

  .שוו לאלו הנהוגים בביטוח מנהליםוהתנאים בפוליסות הפרט ה. ריסק למקרה מוות

, ביטוח אובדן כושר עבודה, ידי הפניקס הן ביטוח חיים ריסק טהור-תכניות ביטוח נוספות המוצעות על

  .ועוד

ה נגבה המרווח בין התשואה המובטחת למבוטח לבין התשואה המושגת בפוליסות מבטיחות תשוא

דמי הניהול האמורים . נגבים דמי ניהול על פי הפוליסותבפוליסות משתתפות ברווחים . בפועל

מחושבים בהתאם להנחיות המפקח על בסיס התשואה ונגבים מצבירת החיסכון של המבוטחים בתיק 

כוללים דמי ניהול קבועים  31.12.2003פוליסות שנמכרו עד ליום דמי הניהול בגין . המשתתף ברווחים

דמי . ואילך כוללים דמי ניהול קבועים בלבד 2004ודמי הניהול בגין פוליסות שנמכרות משנת , ומשתנים

דמי הניהול המשתנים מחושבים . וריםצבהנכסים ההניהול הקבועים מחושבים בשיעורים קבועים מ

ניתן . זקף לפוליסה בניכוי דמי הניהול הקבועים שנגבו מאותה הפוליסהכשיעור מהרווח הריאלי שנ

בניכוי סכומים , מהרווח הריאלי שהושג 15% של עד בשיעור, לגבות דמי ניהול משתנים חיוביים בלבד

במהלך השנה נרשמים דמי הניהול המשתנים על בסיס צבירה . שליליים שנצברו בשנים הקודמות

בחודשים בהם התשואה הריאלית שלילית . ככל שהיא חיובית, ריאליתבהתאם לתשואה החודשית ה

תשואה שלילית שלא בוצעה . מוקטנים דמי הניהול המשתנים בהתאם לתשואה החודשית ועד לאיפוסם

בגינה הקטנה של דמי הניהול במהלך שנה שוטפת תנוכה לצורך חישוב דמי הניהול מתשואה חיובית 

  . לעיל 3א1.12.3ניהול שלא יגבו בשל תשואה שלילית ראו סעיף  לפרטים בדבר אומדן דמי. בעתיד

ובאמצעות אקסלנס  וגמל מתנהלת באמצעות הפניקס פנסיהבענפי הגמל והפנסיה  הפניקספעילות 

כללים לאישור וניהול (הפעלת קופות הגמל הינה בהתאם לתקנות מס הכנסה  .נשואה גמל ופנסיה

, קופות גמל אישית לתגמולים ופיצוייםגמל העיקריים הינם מוצרי ה .1964 - ד"תשכה ,)קופות גמל

אקסלנס מציעה קופות אישיות  .המיועדות לתשלום כספי תגמולים ופיצויים לשכירים ולעצמאיים

המיועדות , קופות גמל מרכזיות לפיצויים; במסלולים שונים בהתאם לרמת החיסכון שבוחר העמית

קופות אלו סגורות . תשלום פיצויי פיטורין לעובדיהםלמעסיקים המבקשים לצבור כספים להבטחת 

קרן ו, בהן כספים חדשים יםופקדמלא  2011והחל מינואר  1.1.2006בפני עמיתים חדשים מיום 

לשכירים ולעצמאיים ומאפשרת לעמיתים לצבור כספים לצרכי השתלמות  מיועדתה, השתלמות

שיכה לצרכי השתלמות החל מתום שלוש הכספים המצטברים בקרן ניתנים למ. וליהנות מהטבות מס

פנסיה הפניקס  .ניתן למשוך את הכספים לכל מטרה, שנות חברות בקרן 6לאחר . שנות השתלמות בקרן

   .גמל מנהלת חמש קופות גמלו

קופות  5- קרנות השתלמות ו 7, קופות אישיות לתגמולים ולפיצויים 18אקסלנס גמל ופנסיה מנהלת 

ידי - את פעילות קופות הגמל שנוהלו על אקסלנסרכשה  2008 -  2006 שניםה מהלךב. מרכזיות לפיצויים

   .אקסלנסהמנהלות נכסים בהיקף לא מהותי ל, וכן קופות גמל נוספות, בנק מזרחי טפחות

הפעילה  2010שבשנת , הפניקס פנסיה מקיפה :הבאות הפנסיה מנהלת את קרנות פנסיהגמל והפניקס 

מסלולי  5 - ו באופיו ובגיל הפרישה, לים זה מזה ברמת הכיסוי הביטוחיהנבד ,מסלולי ביטוח שונים 14
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פועלת בשילוב עם קרן הפנסיה המקיפה והפקדות מעל לתקרה ש, הפניקס פנסיה כללית; השקעה

אולם אין , ותח מיועד"אינה זכאית לאג, הקרן מפעילה שני מסלולי חיסכון. מופקדות בההאמורה 

קרן פנסיה לעמיתים ותיקים , כן-כמו. ן לבצע הפקדות חד פעמיותונית, הפקדותגובה ההגבלה על 

ידי  הפניקס פנסיה חברה לניהול קרנות - מנוהלת על, לכניסת עמיתים חדשים שסגורה, "עמית) "יסוד(

  . מ"פנסיה מאוזנות בע

, קרן פנסיה מקיפה, אקסלנס נשואה פנסיה: אקסלנס גמל ופנסיה מנהלת שתי קרנות פנסיה כדלקמן

מגוון , בנוסף למרכיב החיסכון שבה, ומציעה, )נכות ושארים, זקנה(ילה את שלושת רכיבי הפנסיה המכ

אקסלנס נשואה פנסיה ; של מסלולי פנסיה הכוללים כיסויים ביטוחיים למקרי נכות ולמקרי פטירה

ך הקרן אינה כוללת את הרכיבים הביטוחיים ובכ). חיסכון(קרן פנסיה כללית מסוג יסוד , חיסכון

הקרן . פעמיות-ניתן להפקיד במסגרתה הפקדות חד, בנוסף. מאפשרת צבירה גבוהה יותר לחיסכון

  .מנכסי הקרן בהשקעות חופשיות 100%משקיעה 

לניהול " שיטת הפניקס"את השיקה הפניקס  2009 מהלך שנתב – לניהול השקעות "שיטת הפניקס"

) בעיקר בארצות הברית ובאירופה(ת בעולם המיושמ, המיישמת מתודולוגיה מוכרת, חסכון ארוך טווח

מבוססת על בניית תיק חיסכון פנסיוני " שיטת הפניקס" .לניהול  ההשקעות בתחום החיסכון הפנסיוני

על בסיס טווח (המותאם למאפיינים ולהעדפות של כל לקוח באופן אישי , Life Cycle -אישי בשיטת ה

 תתבצעמ (Asset Allocation)האישית של כל לקוח הקצאת הנכסים ). החיסכון ותפישת הסיכון שלו

תבצע על בסיס מודל ייחודי שפותח מהרכבת תיק ההשקעות ארוך הטווח של הלקוח . באמצעות מדדים

כי השיטה תואמת את , יצוין. ועל בסיס מחקרים בארץ ובעולם, בשיתוף אנשי אקדמיה, ידי הפניקס- על

- כפי שנקבעה על, הפיננסית בעניין חיסכון ארוך טווחדמותה העתידית האפשרית של מערכת ההסדרה 

  .לעיל ד1.12.2  ידי המפקח כמתואר בסעיף

מסך מכירות היוו נתח עיקרי  ,"שיטת הפניקס"אשר תיקי השקעות שלהן מנוהלות על פי פוליסות 

 אשרנצברו בתכניות הביטוח  ,2010בדצמבר  31נכון ליום . בשנת הדוח פניקסביטוחי המנהלים של ה

ממועד הטמעת , כן-כמו .ח"מיליוני ש 450 -כ "שיטת הפניקס" תיקי השקעות שלהן מנוהלים על פי

פי שיטת - היוו מכירות פנסיה המנוהלות על, 2010שיטת הפניקס בקרן הפנסיה של הפניקס במהלך שנת 

  .מסך המכירות בקרן 70% - הפניקס כ

 –הנחלק לשלוש קבוצות עיקריות  ,משווקת את מוצריה למגוון לקוחות רחבהפניקס : לקוחות )7(

פניקס ביטוח תלות מהותית בלקוח בודד האין ל .וקולקטיבים, פרטיים ועצמאיים, מעסיקים ועובדיהם

) ביטוחי מנהלים(מעבידים : התפלגו הפרמיות בין לקוחות ביטוח חיים באופן הבא 2010בשנת  .כלשהו

 - של כגידול  2010בענף הפנסיה חל בשנת  .3%–קולקטיבים, 23%–מבוטחים עצמאיים ופרטיים, 74% –

מהצטרפות , בין היתר, נבעאשר  ,2009לעומת שנת בפניקס פנסיה וגמל במספר המבוטחים  28%

 . .4.91% -חל קיטון בשיעור של כ באקסלנס גמל ופנסיה .מבוטחים בעקבות הסדר פנסיה חובה

 2010קסלנס גמל ופנסיה במהלך שנת גמל ואפנסיה והתפלגות סוג העמיתים בקופות הגמל של הפניקס 

, 20% - ו 26% -עצמאים . בהתאמה, 80% - ו 74% –שכירים : בקרנות השתלמות: הינן כדלקמן

, 76% -ו 34% –עצמאים . בהתאמה, 26% -ו 66% –שכירים : בקופות לפיצויים ולתגמולים; בהתאמה
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 0%- ו 9% –עצמאים  .בהתאמה, 0% - ו 91% –שכירים : בקופות תגמולים ופיצויים; בהתאמה

  .בהתאמה, 100% -ו 0% –מעבידים . בהתאמה

 סוכנימערך  על ידי בעיקרה נעשתהביטוח חיים  מכירת תוכניות, עד רפורמת בכר: שיווק והפצהמערך  )8(

חקיקת בכר . סוכנויות ביטוח בבעלות חברות ביטוחכן ו ,סוכנויות עצמאייםואשר כלל סוכנים , ביטוח

מוצרי וכן , הביאה לשינויים במכירת והפצת תוכניות ביטוח חיים, יווק בפרטוחוק הייעוץ והש, בכלל

קבעו שני מסלולים בחקיקה האמורה נ. צפויה להביא לשינויים מהותיים נוספים בעתידו, פנסיה וגמל

אדם או גוף תאגידי אשר נותן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות (יעוץ פנסיוני : להפצת מוצרים פנסיוניים

הנעשה באמצעות (ושיווק פנסיוני ) שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו, שלו באמצעות מוצר פנסיוניהחיסכון 

בעל זיקה למוצרים הפנסיונים , סוכן ביטוח פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני המוגדר כעובד גוף מוסדי

, מהנכסים 0.25%יקבלו עמלת הפצה בשיעור של עד , ובהם בנקים, יועצים פנסיונים). אותם הוא משווק

פנסיוניים  ציםיוע. ויפיצו מוצרים פנסיוניים תוך חובת התאמה לצרכי הלקוח מכל המוצרים בענף

 1ביום  .ים ורשאים לקבל עמלות שונותמוגבל םאינ ים פנסיונייםואילו משווק ,בגובה העמלה יםמוגבל

דים בנקאיים יהיו באופן שיועצים פנסיוניים שהם תאגי, תוקן חוק הייעוץ והשיווק 2008בינואר 

ויקבלו , קופות גמל וביטוחי חיים, קרנות פנסיה -רשאים לייעץ לגבי כלל מוצרי החיסכון לטווח ארוך 

לאור רפורמת בכר יכולים הבנקים לשמש כיועצים . על כך עמלת הפצה אחידה מהגופים המוסדיים

, חוק הייעוץ והשיווקבמסגרת המגבלות מכח (פנסיוניים וכערוץ הפצה של המוצרים הפנסיוניים 

 כניסת הבנקים לתחום הייעוץ הפנסיוניב). הנוגעות לעניין רישיון הייעוץ הפנסיוני של תאגיד בנקאי

טמון פוטנציאל להגדלה משמעותית בהיקף המכירות של מוצרי התחום עקב חשיפת הגופים המוסדיים 

 .י השיווק הקיימיםעשויה לנגוס באופן משמעותי בערוצ אך היא, לפלחי אוכלוסיה חדשים

דמי להם  יםמשולמאשר , פוליסות ביטוח החיים של הפניקס משווקות בעיקר באמצעות מערך הסוכנים

 ,היקף התפוקה של הסוכן, שיעור העמלה נקבע על פי סוג המוצר. עמלות בשיעורים משתניםטיפול ו

ולמת נקבעת כשיעור העמלה המש. סוכן ובהתאם למשא ומתן עם כל סוכןהרווחיות תיק הביטוח של 

בנוסף משולמות עמלות גם בגין . או מהמרווחים בכל פוליסה או מצבירה/מפרמיה ו, מדמי הניהול

שיעור העמלות המשולמות לסוכנים ביחס לכל סוגי ביטוח החיים והחסכון . פעילות המכירות של הסוכן

  . )יי הפוליסהחלק משולם כמקדמות בשנה הראשונה לח( לטווח ארוך הנזכרים לעיל משתנה

המבוססות  ,ידי הפניקס- חדשות המשווקות עלחלו שינויים בתכניות ביטוח  2004בינואר  1החל מיום 

הקטנת מרכיב הפרמיה להוצאות . הקטנת מרכיב הפרמיה המיועד לכיסוי הוצאות ולרווחעל  בחלקן

לות המשולמות הקטנה של העמ םהסכמי העמלות עם הסוכנים שעיקרב םייכאמור לעיל הביאה לשינו

משולמים , עקב האמור לעיל. לסוכנים בשנה הראשונה לחיי הפוליסה והארכת תקופת פריסת העמלות

באופן , בפריסה לאורך חיי הפוליסה" מסלול"מרבית העמלות ודמי הטיפול בפוליסות חדשות מסוג 

  . שוטף כל עוד הפוליסה בתוקף

ומשמשים כמנחים הביטוח על ידי הפניקס  המועסקיםביטוח עובדים מול מנהלי מכירות סוכני ה

  .בנושאי המכירות ובפתרון בעיות שוטפות
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ללא קשר להתחייבויות (להעמיד הלוואות בסכומים שונים לסוכניה נוהגת הפניקס בנוסף לכך 

ובחוזרי המפקח על  בתקנות דרכי השקעה. ההלוואות לסוכנים מובטחות בביטחונות שונים). לתפוקה

  . בלות על מתן הלוואות לסוכניםנקבעו הג הביטוח

לפניקס  כאשר, םאמצעות סוכנידרך כלל במבוצע ב וגמל שיווק קרנות הפנסיה של הפניקס פנסיה

דמי טיפול בגובה מ בדרך כלללסוכנים מורכב  תגמולמבנה ה. הסכמי בלעדיות עם סוכניהאין פנסיה 

  . מהמכירות החדשות משתנה אחוז מסוים מדמי הניהול ובמקרים מסוימים מעמלת היקף בשיעור

 ההסכמי הפצה להפצת מוצרי וגמל פניקס פנסיהלה חתמה 2008 - 2006שנים ב, בעקבות חקיקת בכר

הפצת מוצרי הגמל והפנסיה נעשית בתמורה לתשלום עמלת , התאם להםאשר ב, םהבנקימרבית עם 

   .הפצה בשיעורים המרביים הקבועים בתקנות הייעוץ

. לקופות הגמל אין הסכמי בלעדיות עם סוכן כלשהו. צע באמצעות סוכניםשיווק קופות הגמל מבו

  .מסוים מדמי הניהול שיעורמ ותעמלות הסוכנים בענף זה מורכב

) 1: (פעילות קופות הגמל וקרנות הפנסיה של אקסלנס משווקת באמצעות מספר ערוצי הפצה עיקריים

, ות פניות יזומות ללקוחות פוטנציאלייםבאמצע, משווקים פנסיונים של אקסלנס נשואה גמל ופנסיה

יועצי ) 3(; סוכני ביטוח ומשווקים עצמאיים) 2(; ובעיקר לחברות ולגופים המעסיקים עובדים רבים

 .הנמנים על הבנקים עימם נחתם הסכם הפצה, השקעות ויועצים פנסיונים בנקאיים

  ביטוח רכב חובה )ב(

בהתאם  מתיר לאחר להשתמש ברכב מנועיאדם המשתמש או הביטוח רכב חובה נדרש מכל  :כללי )1(

והוא מכסה , ")פקודת ביטוח רכב מנועי: "להלן( 1970 - ל "התש, )נוסח חדש(לפקודת ביטוח רכב מנועי 

תואמת תכנית הביטוח  .או לצד שלישי/לנוסעים בו ו, לנוהג בו, נזק גוף שנגרם כתוצאה משימוש ברכב

, פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכיםלהביטוח הינם ותגמולי , את הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי

  . )"ד"חוק הפלת" :להלן( 1975 –ה "התשל

רכב  ענףבפועל  ,2004-ד"התשס, )הקמה וניהול של מאגרי מידע(תקנות ביטוח רכב מנועי ל בהתאם

להערכת , היתרבין , יםשמשהממידע ולהפקת דוחות האחראי לניהול מאגר מפעיל מאגר מידע ה חובה

ולקביעת עלות הסיכון הטהור אשר על בסיסו נקבע תעריף ממנו , הסיכונים בתחום ביטוח רכב חובה

   .נגזרים תעריפי ביטוח החובה

כגון נפח , חוזרי המפקח קובעים פרמטרים שמבטח יכול לעשות בהם שימוש לצורך קביעת התעריף

אישור דמי בטח לנהוג בכל הקשור מב נדרשפיהם -הנהלים שעל ,גיל הנהג וותק נהיגהאו /מין ו, מנוע

ביטוח הלחברות "). תעריף דיפרנציאלי: "להלן( וכן התעריפים המרביים שרשאי מבטח לגבות ,הביטוח

   .באישור המפקח על הביטוח, וקולקטיבים להשתמש בנוסחאות תעריף שונות לציי רכבהותר 

המאגר הישראלי לביטוח  –" פול"ה) א: (בתחום ביטוח רכב חובה פועלים מלבד חברות הביטוח גם אלה

ששותפות בו קרנית וכל חברות הביטוח הפועלות בתחום והן חולקות בהפסדיו וברווחיו על פי , רכב

 .מספק ביטוח לבעלי רכב שאין חברת ביטוח מסחרית המוכנה לבטחם" פול"ה. חלקן היחסי בתחום

) ב. (8.9% - ל 2011בשנת החיתום  ויגדל, 7.9% -כעל  2010ת עמד בשנ פולשל הפניקס בהיחסי חלקה 

ד ותפקידו לפצות "הינה תאגיד שהוקם על פי חוק הפלתהקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים  - " קרנית"
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על פי הוראות צו פיצוי . נפגע הזכאי לפיצויים מכוח חוק זה אך אין בידו לתבוע פיצויים מחברת הביטוח

 1%חברות הביטוח להעביר לקרנית  על ,2003 -ג"תשסה, )תיקון)(מימון הקרן( לנפגעי תאונות דרכים

  .שנכנסו לתוקףרכב חובה בגין פוליסות ביטוח  פרמיית הסיכוןמ

פרסם שר האוצר את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  2010בחודש ינואר  –פוליסה תקנית 

, ")התקנות" :להלן בסעיף זה( 2010-ע"התש, )תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי)(ביטוח(

  .אשר תתבטלנה, 1970-ל"התש, )תעודות ביטוח(המחליפות את תקנות ביטוח רכב מנועי 

בין , וכוללות) פוליסה תקנית(התקנות קובעות תנאי מינימום מחייבים לפוליסות ביטוח רכב חובה 

ורטים כולל חובת הבלטה מיוחדת לסעיפים המפ ,הוראות הנוגעות לצורת תעודת ביטוח ולתנאיה, היתר

קובעות התקנות כי חברות הביטוח רשאיות להוסיף , כן-כמו. בתקנות ורשות להבליט סעיפים נוספים

אולם נאסר עליהן לשנות את נוסח הפוליסה התקנית או  ,נספח הרחבות לגבי היקף הכיסוי הביטוחי

   .תעודת הביטוח ולשנות את סדר הסעיפים שבפוליסה התקנית

מכוח פקודת ביטוח רכב , כולל מוצר אחד שהינו מתן כיסוי ביטוחי ענףה :מאפייני ביטוח רכב חובה )2(

ומפני חבות אחרת שהם ד "מפני כל חבות שהם עשויים לחוב לפי חוק פלתלבעל הרכב והנוהג בו , מנועי

לנוסעים בו או , לנהג הרכבעל ידי או עקב השימוש ברכב מנועי בשל נזק גוף שנגרם עשויים לחוב 

, של המבטח המאפיינים הם אחריות מוחלטת. עו על ידי הרכב כתוצאה משימוש בולהולכי רגל שנפג

התנהלות הליכים משפטיים  ,א הפרמיהורק לאחר תשלום מל תוקףביטוח להמועד כניסת , פיצוי תתקר

מי שחוק (וייחוד עילה  חובה לבטח, בתעריפיםותחרות אחידות כיסוי , על פני תקופה ארוכה כתמתמש

 2010בינואר , כאמור לעיל. )פי חוק זה-חייב לתבוע את נזקו אך ורק על, לו עילת תביעהד מקנה "הפלת

תנאי חוזה לביטוח חובה ) ביטוח(פרסם המפקח על הביטוח את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

אשר במסגרתו עוגנה פוליסה תקנית לביטוח רכב חובה לרכב מנועי  ,2010 –ע "התש, של רכב מנועי

  .סח ביטוח חובה לסחר כלי רכבונו

ורכבת קולקטיבים ציי רכב גדולים , לקוחות עסקיים, לקוחות הפניקס הם לקוחות פרטיים :לקוחות )3(

, ציי רכב גדולים 14.2% של לקוחות הפניקס היתה) ברוטו(התפלגות הפרמיות  2010בשנת . ישראל

 -ו 14.7% -בהשוואה ל, )ם פרטייםבעיקר מבוטחי(יתר המבוטחים  85.8% –קולקטיבים ורכבת ישראל ו

  . 2009בשנת , בהתאמה, 85.3%

הביטוחי הינו אחיד והיקף הכיסוי שמאחר . בענף ביטוח רכב חובה פועלות כל חברות הביטוח :תחרות )4(

בשירות המוענק על , מתמקדת התחרות בענף ביטוח רכב החובה בעיקר בתעריפי הביטוח, השוק מוגבל

יעורי העמלות שמעניקות החברות השונות לסוכני הביטוח ובפילוח נכון של בש, ידי החברות למבוטחיהן

משרד האוצר לתשעת החודשים בהתאם לנתוני . אוכלוסיות הנהגים ותמחור הפוליסות המוצעות להם

ברוטו של  פרמיותב 1.4% -גדל ב 2010בשנת חלקה של הפניקס בענף רכב חובה , 2010הראשונים של 

מנורה , )12.8%(אחרי כלל הרביעי והיא במקום , )2009בשנת  7.6%עומת ל 2010בשנת  9%( הענף

 ). 13.3%(הראל ו) 13.2%(
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 ): ₪ מיליוניב( 0120 -ו 9200בשנים  בשייר של תחום פעילות רכב חובה) הפסד(התפלגות הרווח  )5(

שנת 
הדיווח

) הפסד(רווח 
בגין השנים 
 1הפתוחות

שנת 
החיתום 

שהשתחררה 
בשנת 
הדיווח

בגין ) פסדה(רווח 
שנת חיתום 
שהשתחררה 
 בשנת הדיווח

התאמות בגין 
שנות החיתום 
שהשתחררו 
בשנים קודמות

2 

פעילות שלא 
נכללת בחישוב 

  3העתודות

/ כ רווח"סה
 4שדווח) הפסד(

2010 -    2007      3 49  -  52  

2009)6,332( 2006)1(34 )6( 20 

  

  :)₪ מיליוניב( 0120 – 3200מידע בדבר שנות חיתום  - רכב חובה  )6(

 שנות חיתום סגורות  שנות חיתום פתוחות

2010 2009200820072006 2005 2004 2003 
 478 415 33 359322276295 5390פרמיות ברוטו

בשייר בגין ) הפסד(רווח 
שנת החיתום מצטבר עד 

6לתאריך הדוח

  

-  

  
- 

  
- )17( )10( )36( 35   

31 

עודף הכנסות על הוצאות 
 7ירבשי

5  29 12 - - - - - 

השפעת הכנסות 
/ מהשקעות על הרווח

העודף המצטבר בגין שנת 
8החיתום

9  26 40 58 61 57 86 115 

  

  ביטוח רכב רכוש )ג(

ביטוח רכב . הנו ביטוח הרשות הנפוץ ביותר בפעילות הביטוח הכללי (CASCO)ביטוח רכב רכוש  :כללי )1(

ולנזקי רכוש שיגרום כלי הרכב ") ביטוח מקיף("ח רכוש כולל כיסוי לנזקי רכוש לכלי הרכב המבוט

 "). 'ביטוח צד ג("המבוטח לצד שלישי 

י רכוש לכלי הרכב נזקרכב רכוש הכולל כיסוי למשווקת ביטוח  פניקסה :מאפייני ביטוח רכב רכוש )2(

ביטוח רכב רכוש הינו , כאמור לעיל. המבוטח ולנזקי רכוש שיגרום כלי הרכב המבוטח לצד שלישי

על תנאי הפוליסה  ושתתתטון מ 4עד פרטי ולרכב מסחרי שמשקלו הביטוח לרכב  פוליסת. רשות ביטוח

 .1986-ו"תשמ, )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(הפיקוח על עסקי ביטוח  התקנית אשר נקבעו בתקנות

וניתן רק להיטיב את תנאיה ולהוסיף עליהם הרחבות לגבי היקף הפוליסה התקנית מחייב נוסח 

                                                      
. 2008 -ו 2009, 2010יש עודף בגין שנות החיתום  2010בשנת . 2007נובעים משנת חיתום  2009ההפסדים בגין שנות החיתום הפתוחות בשנת    1

  .השיפור בתוצאות החיתומיות בשנים הפתוחות נובע משיפור בתהליך החיתום והתמקדות באוכלוסיות רווחיות
  .תאמות הנובעות משינוי בהערכה אקטוארית של תביעות תלויות ומהשינויים ברווח ההשקעתי בגין עתודות אלהה   2
מהשקעות בפועל בגין ) הפסד(לבין ההכנסה  3%ער בין הזקיפה הריאלית של הכנסה מהשקעות לשנים הפתוחות בשיעור של מהווה בעיקר פ   3

נובעת מרווחי השקעות לצד  2010התוצאה המאוזנת בשנת . פי הכללים לא ניתן לזקוף לצבירה- שעלכמו כן כולל סעיף זה הוצאות . אותן שנים
נובע  2009ההפסד בשנת . פי הכללים לא ניתן לזקוף לצבירה-רה אשר קוזז נגד הוצאות הנהלה שעללצבי 3%זקיפת תשואה ריאלית של 

  . פי הכללים לא ניתן לזקוף לצבירה- מהוצאות שעל
  .בהתאמה, ח"מיליון ש 18.9 -וכ 16 - בסך של כ 2010 -ו 2009הקטינו את הרווח המדווח בשנים " הפול"הפסדי    4
העלייה בפרמיות . נובעת מהוזרלות תעריפים בענף והפסקת עסקאות עם קולקטיבים וציי רכב 2007עד  2003ו משנת ירידה בפרמיות ברוטה   5

  .ואילך נובעת בעיקר מגידול במכירות שביצעה הפניקס 2008משנת 
משיפור תהליך החיתום  בשנות החיתום הפתוחות לעומת שנות החיתום הסגורות נובעת) עודף הכנסות על הוצאות בשייר(העלייה ברווח    6

נבעה מהתגברות התחרות והוזלת תעריפים אשר הקטינו  2007עד  2003כי השחיקה ברווחיות בשנים , יצוין. והתמקדות באוכלוסיות רווחיות
  ..משמעותית את הרווחיות בשנים האמורות

נובעת בעיקר מהעובדה שטרם הצטברו רווחי  2009לשנת הירידה ברווחיות ביחס . העודף משקף פרמיה מורווחת על חצי שנה בלבד 2010בשנת    7

  .2010השקעות מהותיים בגין שנת 
  .הירידה בהכנסות מהשקעות על פני שנות החיתום נובעת בעיקר מהעובדה שטרם הצטברו רווחי השקעות   8
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התעריף לביטוח רכב רכוש הינו תעריף אקטוארי . הרכוש והחבויות המבוטחים, הסיכונים, הכיסוי

תעריף כאמור נקבע על בסיס . הכפוף לאישור המפקח על הביטוח, )משתנה ומותאם סיכון(דיפרנציאלי 

; כמות נהגים ברכב; סוג מיגון; שנת ייצור; נפח מנוע; דגם הרכב: בין היתר, מספר פרמטרים הכוללים

 הכיסוי למקר ,בין היתר ,כולליםתנאי הפוליסה התקנית  .ב"ניסיון תביעות בעבר וכיו; מין וגיל הנהגים

 הפניקס ביטוח מציעה. ועוד ,'לצד ג מורכוש שנגר ינזק ,טבענזקי , זדוןב נזק, אש, גניבה, תאונה

: כגון, שירותים נלווים כןו מהומות ושביתות, כיסוי לסיכוני רעידת אדמה גוןכ ,הרחבות שונות לכיסוי

גם  מגוון ביטוחים פניקסל. שבר שמשות רכבכיסוי פי למקרה תאונה או גניבה וורכב חל, שירותי גרירה

היקף השוק  .טון בתנאים המקובלים במשק ובתעריפים הנבחנים תקופתית 4לרכב מסחרי מעל 

ית והתחרות מתמקדת ולפיכך הינו שוק יציב יחס, הפוטנציאלי מוגבל למספר כלי הרכב בישראל

  .כמו כן הענף מאופיין במשך זמן קצר להשלמת הטיפול בתביעות. בהוזלת תעריפים וטיוב השירות

חלק  .קולקטיבים וציי רכב, לקוחות עסקיים ,לקוחות הפניקס בענף הם לקוחות פרטיים :לקוחות )3(

 93.5% -ו 2010בשנת  92.3%(הארי מפרמיות הפניקס בענף זה נובע בעיקר מלקוחות פרטיים ועסקיים 

 קולקטיביםציי רכב גדולים ונובעים מ )2009בשנת  6.5% - ו 2010בשנת  7.7%(בעוד היתר ) 2009בשנת 

    .גדולים

הבאה לידי ביטוי בעיקר בהוזלת תעריפים ובמתן , תחרות רבהב ןפייורכב רכוש מאביטוח  ףענ :תחרות )4(

בשיעורי , בשירות המוענק למבוטחים, חהתחרות מתמקדת בעיקר בתעריפי הביטו. הנחות מיוחדות

. העמלות לסוכני הביטוח ובפילוח נכון של אוכלוסיות הנהגים ותמחור הפוליסות המוצעות להם

האמצעים העיקריים . הנאותבהגדלת נתח השוק תוך שמירה על רמת רווחיות מתמקדת  פניקסה

משרד האוצר על פי נתוני  .ניםגיוס סוכשיווק ממוקד ו, פילוח תמחירי מתאיםלהגשמת מטרה זו הם 

עליה , )מקום רביעי בענף( 11.7% -חלקה של הפניקס בענף הינו כ 2010לתשעת החודשים הראשונים של 

 ).12.2%(וכלל ) 15.6%(מנורה , )16.6%(אחרי הראל , 2009שנת לעומת  1.2%של 

  :)ח"במיליוני ש( 2009 – 2010בשנים  נתונים כספיים של מוצרים ושירותים בענף פעילות רכב רכוש )5(

  2010  2009 

  595  668 פרמיות ברוטו

. פרמיות בניכוי ב
  595  668 )בשייר(משנה 

  388  420 תביעות ברוטו

  383  420 תביעות בשייר

 

  ביטוח כללי אחר )ד(

הנחלקים לשלושה ענפים , תחום ביטוח כללי אחר כולל מגוון רחב של כיסויים ביטוחיים :כללי )1(

  : עיקריים

, או לרכוש שהמבוטח אחראי לו נזק פיזי לרכושואבדן או מעניק למבוטח כיסוי כנגד  :ושביטוח רכ

סיכונים עיקריים המכוסים בפוליסות רכוש הם . ביטוחים הנדסייםובתי עסק , וכולל ביטוחי דירות

ם ביטוחי הרכוש כוללים ביטוח נזקי. רעידת אדמה ונזקי טבע, פריצהוכן סיכון , התפוצצות, סיכוני אש
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נזקים בגין וביטוח מהתממשות הסיכונים המפורטים בפוליסה תוצאה כ, לרכוש המבוטחישירים 

 לתביעה בשל נזק בביטוח רכושותקופת ההתיישנות  תקופת הפוליסה היא שנה, על פי רוב. עקיפים

מתבררות בסמוך לאחר קרות מקרה  רכוש תביעות בגין פוליסות .שנים מקרות מקרה הביטוח 3הינה 

  . ")זנב תביעות קצר"לכן ענף זה נחשב כענף בעל ( טוחהבי

   :חבויות ביטוחי

פי חוק לצד -המבטח משפה את המבוטח בגין חבות כספית שהמבוטח חייב לשלם עלביטוחי חבויות ב

', כוללים ביטוחי אחריות כלפי צד גביטוחי חבויות . שלישי עד לגבולות האחריות הרשומים בפוליסה

תקופת . וחבות המוצר) לרבות אחריות דירקטורים ונושאי משרה(חריות מקצועית א, מעבידיםאחריות 

ההתיישנות בפוליסה מסוג חבות אינה מסתיימת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד 

, אך לאור פרק הזמן הארוך החולף ממועד האירוע, תקופת הפוליסה היא שנה, על פי רוב. המבוטח

זנב "נחשב ענף זה כענף בעל , וכן משך הבירור העובדתי והמשפטי של התביעות, גיבוש התביעה והגשתה

  .ורישום הרווח נדחה לפרק זמן שלא יפחת משלוש שנים "תביעות ארוך

הכיסוי הוא על בסיס ) בעיקר אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מעבידים(בחלק מביטוחי החבויות 

ו במהלך תקופת הביטוח והתביעה יכולה להיות מוגשת דהיינו הכיסוי ניתן לאירועים אשר קר, אירוע

, בעיקר אחריות מקצועית(בביטוחי חבויות אחרים . לאחר תום תקופת הביטוח בכפוף להתיישנות

דהיינו , הכיסוי הוא על בסיס מועד הגשת התביעה) אחריות דירקטורים ונושאי משרה, אחריות המוצר

גם אם העילה נוצרה קודם  ,במהלך תקופת הביטוחלראשונה הכיסוי ניתן לתביעות אשר הוגשו 

  .אך לאחר התאריך שנקבע בפוליסה, לתחילת תקופת הביטוח

תחת קטגוריה זו נכללים כיסויים ביטוחיים שאינם נמנים על ביטוחי הרכוש או  :ביטוחים אחרים

מלאה או  ,המכסה מוות או נכות קבועה( לטווח קצר כגון ביטוח תאונות אישיות, ביטוחי החבויות

ביטוח עבודות או  )או אבדן כושר זמני לעבודה כתוצאה מתאונה או ממחלה/חלקית כתוצאה מתאונה ו

  . )כיסוי בגין אבדן או נזק פיזי בלתי צפוי לפרויקט( קבלניות

גידול , למשל(היקף הפעילות בתחום ביטוח כללי אחר קשור בגורמים כגון שכיחות אירועי הביטוח 

נכונותם לערוך , מצבם הכלכלי של המבוטחים הפוטנציאליים, )תי עסק או לדירותבמספר הפריצות לב

. והיקף הפעילות הכלכלית במשק, ביטוחים על פני נקיטת אמצעים אחרים לניהול והקטנת סיכונים

הכוללות כיסויים ") מטריה"ביטוחי (פוליסות הביטוח בענף מקנות לעתים קרובות חבילות ביטוח 

  .והן לחבויות הן לרכוש, שונים

הם לקוחות פרטיים ולקוחות  בענף ביטוח כללי אחר עיקר לקוחות הפניקס 2010בשנת  :לקוחות )2(

 -וזאת בהשוואה ל, לקוחות עסקיים גדוליםמדמי הביטוח ברוטו נובעים מ 4.1% -ו, )95.9%(עסקיים 

  . 2009בהתאמה בשנת , 2.8% -ו 97.2%
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 ):  ₪ במיליוני(בפילוח לענפים , 2009-2010 לשנים נתונים כספיים של מוצרי ביטוח כללי אחר )3(

  -ביטוחי רכוש 

 2010  2009 

  507  531 פרמיות ברוטו

. פרמיות בניכוי ב
 )בשייר(משנה 

242  230  

  264  266 תביעות ברוטו

  103  85 תביעות בשייר

  

  -ביטוחי חבויות 

 2010  2009 

  333  329 פרמיות ברוטו

משנה . פרמיות בניכוי ב
 )רבשיי(

238  241  

  209  256 תביעות ברוטו

  206  185 תביעות בשייר

  

  -ענפים אחרים 

 2010  2009 

  36,  33 פרמיות ברוטו

משנה . פרמיות בניכוי ב
 )בשייר(

15  17  

  27  18 תביעות ברוטו

  10  10 תביעות בשייר

  

ות הביטוח התאמת פוליסהבאה לידי ביטוי ב, מאופיין בתחרות רבה ביטוח כללי אחר ענף :תחרות )4(

מתחרותיה  .הוזלת תעריפים ומתן הנחות מיוחדות, כניסה לנישות ייחודיות של ביטוח, לצרכי הלקוחות

משרד האוצר על פי נתוני  .הביטוח הכללי האחר הן מרבית חברות הביטוח ענףשל הפניקס ביטוח ב

לעומת ( 12.4% עם שלישיזה במקום ה ענףנמצאת ב פניקסה ,2010 לתשעת החודשים הראשונים של

 ).18.5%( הראלו) 21.5%(כלל אחרי , )2009בשנת  12%

  ביטוחי בריאות )ה(

ביטוחי הבריאות מיועדים לשפות או לפצות את המבוטח בגין הוצאות רפואיות במקרים של  :כללי )1(

כיסוי לתרופות שאינן כלולות , פגיעה בבריאות המבוטח וכוללים לדוגמא כיסוי להוצאות בגין השתלות

נכללים הפעילות במסגרת תחום , כמו כן. רפואה פרטית והוצאות אשפוז, ות הממלכתיבסל הבריא

ביטוח , ל"ביטוח נסיעות לחו, ביטוח ימי מחלה, ביטוחי שיניים, ביטוח מחלות קשות, ביטוח סיעודי

אישיות כאשר תקופת הביטוח  וביטוח תאונות ביטוח עובדים זרים השוהים בישראל ,ל"ישראלים בחו

פעילות ביטוח תאונות אישיות לתקופת ביטוח של עד שנה נכללת במסגרת תחום הביטוח (שנה  עולה על
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, הבסיסי סל הבריאותהינו  ראשוןהרובד ה– ביטוח הבריאות בישראל מחולק לשלושה רבדים. )הכללי

י יד- מסופק עלומרחיב או תחליפי לסל הבריאות שהנו , )שירותי בריאות נוספים( ן"השב – ,הרובד השני

שוק . הביטוח מחברות הנרכשים פרטיים בריאות ביטוחי –והרובד השלישי , בלבדקופות החולים 

שיעור ו המהווה חלק מסך ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל ,צומחהינו שוק  ביטוחי הבריאות

, מגוון תכניות ביטוח ציעההפניקס מ. קרב הציבור גדל בהתמדהמרוכשי ביטוח הבריאות הפרטי 

קו " .נות בהתאם לקצב התקדמות הטכנולוגיות והטיפולים הרפואיים בארץ ובעולםמתעדכה

מרכז  פניקסמפעילה ה ,במקביל .שם המותג תחתיו משווקת הפניקס ביטוחי בריאות ינוה "הבריאות

ולשם שיווק ותפעול  קשרי לקוחות לפניות מבוטחים לשם מתן מענה ביחס לתוכניות הביטוח השונות

   .תהפוליסות השונו

בהיקף דמי הביטוח ברוטו  11% -של כ עליה ביטוח בריאותבתחום חלה , משרד האוצרבהתאם לנתוני 

וזאת בהשוואה , 2009לעומת התקופה המקבילה בשנת  2010בתשעת החודשים הראשונים של שנת 

   .2008לעומת שנת  2009בהיקף דמי הביטוח ברוטו בשנת  16% -לעליה של כ

אשר הסתכמו , חלה עליה בהיקף הפרמיות 2010בתחום ביטוח בריאות בשנת  הפניקס ביטוח בפעילות

נובע בעיקרו הגידול  .5.2% - גידול של כ, 2009 תשנב ח"שמיליון  1,032 -לעומת כ ח"שמיליון  1,085 -בכ

   .גידול בביטוחי הפרטמוכן  ,קולקטיביממאמצי שיווק בתחום הביטוח ה

להוראות הדין החלות על המבטחים , יתר תחומי הביטוחכ ,הפעילות בתחום ביטוח בריאות כפופה

מגמת הרגולציה בשנים האחרונות היא יצירת סטנדרטיזציה . להוראות המפקח על הביטוחבתחום ו

  .בתנאים בסיסיים של פוליסות הביטוח והגברת השקיפות בדבר תנאי הפוליסות

, ביטוחי שיניים ,ביטוח סיעודי, וזמחלות ואשפ, ביטוחי בריאות משווקתהפניקס  :מוצרים עיקריים )2(

 ,ל"ביטוח ישראלים בחו ,ביטוח ימי מחלה ,ביטוח מחלות קשות ,ל"ביטוח עובדים זרים השוהים בחו

ביטוחי הבריאות כוללים פיצוי  .)לתקופה העולה על שנה(ביטוח תאונות אישיות ו, ל"ביטוח נסיעות לחו

כיסוי לתרופות שאינן כלולות , ל"לים מיוחדים בחואו טיפו/השתלות ו, או שיפוי בגין הוצאות ניתוח

שירותים רפואיים , פיצוי בגין מחלות קשות, טיפולים אלטרנטיביים, בסל הבריאות הממלכתי

הכל בהתאם לתוכניות הביטוח שנרכשו , ועוד שירותים רפואיים אמבולטוריים, בטכנולוגיות מתקדמות

מתווספים מוצרים משלימים אשר מקנים מגוון רחב של לתוכניות הביטוח  .יםמבוטחה ידי-לעבור או ע

  .בהתאם לצרכי המבוטח ,אפשרויות להרחבת הכיסוי הביטוחי

 אשר ,מבוטחים פרטיים: ניתן לחלק את לקוחות ביטוח בריאות לשלוש קבוצות עיקריות :לקוחות )3(

הן מבחינת הכיסוי הביטוחי והן מבחינת , האפשרות להרכיב את תוכנית הביטוח המתאימהלהם ניתנת 

ועדי עובדים והחברות הגדולות , ביטוחים קבוצתיים לעובדים ובני משפחותיהם של גופים; הפרמיה

במסגרת  פניקספעילות ה. )ן"שב( חברי קופות החולים הרוכשים סל שירותי בריאות נוספים; במשק

ועד תחילת " מאוחדת זהב"ללת כיסוי סיעודי למבוטחי קופת חולים מאוחדת במסגרת כיסוי ן כו"השב

ן של קופת "כללה מתן כיסוי ביטוחי לתרופות שאינן נכללות בסל הבריאות למבוטחי השב 2010שנת 

מלקוחות  48% -התפלגות הפרמיות היתה כ 2010בשנת . "מגן זהב"חולים מכבי במסגרת כיסוי 
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, 46% -בהשוואה לכ, מחברי קופות החולים 15% -וכ, מלקוחות בביטוחים קבוצתיים 37% - כ, פרטיים

  .2009בשנת , בהתאמה, 20% - ו 34%

   :תחרות )4(

משקל . בתחום הבריאות קיימת תחרות חריפה הנובעת בין היתר מריבוי מתחרים ודמיון במוצרים

נטית בתחום ביטוח בריאות קבוצת הביטוח הדומינ .הביטוחים הקולקטיבים בתחום גדל בהתמדה

וחלקה נובע בין היתר , ממנו 40% -כהחזיקה ב ,2010סוף שנת אשר נכון ל, הינה קבוצת הראל

המבטחת בביטוח סיעודי קבוצתי את חברי  ,מ"מניות דקלה חברה לביטוח בעהמלאה במהחזקתה 

בתחום הם וספים העיקריים הנהמתחרים  .ן של קופת חולים כללית"במסגרת השב קופת חולים כללית

בשנים ). ן"השב(מגדל ומנורה ותוכניות השירותים המשלימים של קופות החולים , כלל ביטוחהחברות 

משרד האוצר לתשעת החודשים הראשונים על פי נתוני והאחרונות הגדילה הפניקס את נתח השוק שלה 

וכלל  )41.3%(ראל אחרי ה 21.1%ברוטו מהתחום עם  פרמיותב לישיבמקום הש יתהה ,2010שנת של 

ל מגדלפני ו ,ן של הקופות"המבטחת את חברי מכבי ולאומית בביטוח הסיעודי במסגרת השב, )23.9%(

)10.9%.(  

, בין היתר, של המוצרים בהתחשב תמחור נכון הפניקס מתמודדת עם התחרות בתחום באמצעות

על סמך ניסיון  גבי סיכוניםקיום מידע איכותי ל ,עלות סיכון, עלויות תפעול ,בעמלות הפצה ומכירה

שיפור השירות , שיווק אגרסיבי ,שימוש בחוזי ביטוח משנה לצורך העברת סיכונים ,העבר וניתוחו

  .לרבות מבוטחים בעלי צרכי כיסוי ייחודיים, והצעת מוצרים אטרקטיביים למבוטחים

פוליסה לביטוח   –בפרמיה קבועה" 360סיעוד "תוכנית סיעודית חדשה השיקה הפניקס  2010בשנת 

  . סיעודי פרטי לכל החיים בתעריף קבוע החל מגיל הכניסה ולכל החיים לרבות ערכי סילוק

  ):₪ במיליוני( 2010-2009 לשנים בריאותנתונים כספיים של מוצרי ביטוח  )5(

 2010   2009 

  1,032  1,085 פרמיות ברוטו

. פרמיות בניכוי ב
  832  925 )בשייר(משנה 

  742  784 תביעות ברוטו

  578  633 תביעות בשייר

  

 :תחום השירותים הפיננסיים )ו(

 כללי )1(

, אשר נכון ליום הדוח, פעילותה של הפניקס בתחום השירותים הפיננסיים מתבצעת באמצעות אקסלנס

  . 1ממניותיה 73% -כמחזיקה הפניקס ב

 באמצעות, אקסלנס. אקסלנס היא חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה בתל אביב

תחומי הפעילות . פועלת במגוון פעילויות בשוק ההון, ")אקסלנס: "להלן ביחד( חברות בשליטתה

                                                      
1
  .הכספיים לדוחות 14יאור בראו , אקסלנסמהון מניותיה של  15%- אשר במסגרתה תרכוש הפניקס עוד כ, אודות עסקת אקסלנס   
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הנפקת , מובניםמוצרים הנפקת , חיתום ובנקאות להשקעות, העיקריים שלה הם שיווק וניהול השקעות

ת עוסקת אקסלנס בניהול קופות גמל וקרנו, כן-כמו. מתן שירותי בורסה ומסחרופיננסיים  וצריםמ

  .לעיל )א( פנסיה כמתואר בסעיף 

זה כלולות פעילויות אקסלנס פעילות בתחום  -השקעות עבור לקוחות תיקי שיווק השקעות וניהול  .א

ן "וקרן השקעות בנדל ,ניהול קרנות נאמנות; ל"ארץ ובחובמתן שירותי שיווק וניהול השקעות  :הבאות

 .)REIT(מניב 

המחזיקה , מתבצעת באמצעות אקסלנס נשואה ניהול השקעות השקעותתיקי השיווק וניהול  פעילות

כשחלק מניהול התיקים , פי חוק ייעוץ והשיווק-ברישיון לעסוק בניהול ובשיווק תיקי השקעות על

  . Invesco Asset Management Ltdמתבצע גם באמצעות שותפה אסטרטגית 

ות אקסלנס נשואה ניהול קרנות נאמנות במרבית אפיקי ההשקעה ניהול קרנות הנאמנות מופעל באמצע

  . הקיימים

מ "הושלמה התקשרות אקסלנס וחברות בשליטתה עם פריזמה בית השקעות בע 2009ביוני  9ביום 

תעודות הסל וניהול התיקים של , בהסכם לרכישת פעילויות קרנות הנאמנות) "פריזמה": להלן(

נשאו חוב פיננסי , נכון למועד ההתקשרות, אשר, מנות של פריזמהלפיו נרכשו קרנות הנא, פריזמה

מהונה המונפק והנפרע  45%להקצאת מניות המהוות , ח בתמורה"מליוני ש 130 -לבנקים בסכום של כ

פריזמה תמכור לאקסלנס את המניות המוקצות בשנים . של חברה מאוחדת של אקסלנס לפריזמה

, בנוסף. ובתמורה שתחושב בהתאם לנוסחה הקבועה בהסכםבשיעורים הקבועים בהסכם  2014-2017

ח בגינו ישולמו לה תשלומים לפי נוסחה "מליוני ש 78- יוותר בידי פריזמה שטר הון בסכום של כ

, את חברות תעודות הסל והמכשירים הפיננסיים של פריזמה האקסלנס רכש כן-כמו. שנקבעה בהסכם

ביוני  10החל מיום . ח"מליוני ש 7הנרכשות בתוספת של תמורת סכום השווה להון העצמי של החברות 

קרנות נאמנות במירב אפיקי  36 2009ביוני  9אשר ניהלה עד ליום , אקסלנס, עם השלמת העסקה, 2009

לשעבר פריזמה (קרנות נאמנות באמצעות אקסלנס קרנות נאמנות  124מנהלת , ההשקעה הקיימים

  ).מ"קרנות נאמנות בע

במתן , מ"בע) 1993(באמצעות אקסלנס נשואה חיתום , אקסלנס עוסקת -שקעות חיתום ובנקאות לה .ב

וכן בעסקאות בניירות ערך  ,בישראל הנפקות ציבוריות ופרטיותל ייעוץ והפצה, ניהול, שירותי חיתום

, במסגרת עיסוקיה .בניירות ערךעסקאות בתיווך וייעוץ ב ,ניירות ערך הפצתו )לרבות הצעות מכר(

בניהול ההנפקות ומשמשת כמנהלת קונסורציום החתמים או המפיצים , בין היתר, סמשתתפת אקסלנ

 .לפי העניין, או כחתם או כמפיץ/ו

בהנפקת אגרות חוב מובנות סחירות  2002אקסלנס עוסקת החל משנת  - הנפקת מוצרים מובנים  .ג

שמניותיה אינן  הונפקה באמצעות חברה פרטית כל אגרת חוב מובנית. אביב-בבורסה לניירות ערך בתל

רשומות ולא תירשמנה למסחר בבורסה ואשר עיסוקה הבלעדי הינו הנפקת אגרות חוב וטיפול בנכסים 

החברות המנפיקות  )."החברות המנפיקות": להלן בסעיף זה(המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב 

אשר , Special Purpose Company (SPC)תכליתיות ידי אקסלנס והינן חברות ייעודיות חד -נשלטות על

  .פי מטרותיהן-וכל פעילות עסקית אחרת אסורה על, הוקמו לצורך ביצוע הנפקת אגרות חוב
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 ה ומסחרבהנפק, ם.ס.ק באמצעות מספר חברות, אקסלנס עוסקת -הנפקת מכשירים פיננסיים  .ד

ל אחת כ. תעודות סחורה ואופציות כיסוי לציבור, תעודות בחסר, תעודות מורכבות, תעודות סלב

מסדרות תעודות הסל הונפקה באמצעות חברה שעיסוקה הבלעדי הינו הנפקת תעודות סל וטיפול 

ם הינן חברות המתמחות בניהול מוצרי .ס.חברות ק .בנכסים המשועבדים לטובת מחזיקי תעודות הסל

פז , מבו'באמצעות חברות קסם ג, 2004אקסלנס החלה להנפיק תעודות פיקדון בשנת , בנוסף .מדדים

פריזמה גם נרכשה  2009במהלך שנת . מ"מ וקסם מטבעות בע"בע 2פז פיקדון זר , מ"פיקדון זר בע

כל תעודת פיקדון הונפקה באמצעות חברה שעיסוקה הבלעדי הינו הנפקת תעודות  .מ"מטבעות בע

תעודות הפיקדון צמודות רוב . הפיקדון פיקדון וטיפול בנכסים המשועבדים לטובת מחזיקי תעודות

  .לשערי חליפין של מטבעות שונים מול השקל ונושאות ריבית

שיווק והשקעות ומתן במתן שירותי , באמצעות חבר בורסה, אקסלנס עוסקת - שירותי בורסה ומסחר  .ה

. ללקוחות מקומיים וזרים ל"בשווקים בישראל ובחו )'ברוקראז( בניירות ערך ובנגזרים מסחרשירותי 

ניירות ערך , נגזרים, ל"ח בחו"אג, ח בארץ"אג, לרבות מניות אקסלנס מתמחה בכל אפיקי המסחר

או " אקסלנס נשואה שירותי בורסה("מ "אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע .הנפקות והפצות, זרים

פי חוק הייעוץ והינה חברה בבורסה מאז - היא בעלת רישיון לעסוק בשיווק השקעות על") חבר הבורסה"

ה עוסק במתן שירותי שיווק השקעות ומסחר בניירות ערך בבורסה חבר הבורס. 1978חודש אוגוסט 

  .ל ללקוחות מקומיים וזרים"ובשווקים בחו

עלויות המיוחסות לתחומי הפעילות , פי תחומי פעילות- על, להלן פרטים אודות הכנסות אקסלנס

  : 1)₪במיליוני ( 2010 -ו 2009בדצמבר   31נכון ליום , והרווח התפעולי שנבע מהם

                                                      
  .הנתונים לקוחים מדוחותיה של אקסלנס   1
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 הנפקת מכשירים פיננסיים ניהול השקעות חיתום ובנקאות להשקעותקופות גמל וקרנות פנסיה הנפקת מוצרים מובנים שירותי בורסה ומסחר
דצמבר  31

2010 
דצמבר  31

דצמבר  31 2009
  דצמבר 31

2009 
דצמבר  31

2010 
דצמבר  31

2009 
דצמבר  31

2010 
דצמבר  31

2009 
דצמבר  31

2010 
דצמבר  31

2009 
  דצמבר 31
 2010 

  דצמבר 31
 2009 

 77 120 137 200 9 20 222 230 34 20 63 46 כ הכנסות"סה
              עלויות
 משתנות עלויות

אשר אינן מהוות
הכנסות בתחום
 11 18 36 64 2 5 36 41 3 4 5 4 פעילות אחר

עלויות קבועות
אשר אינן מהוות
הכנסות בתחום
  37 43  65 73 3 3 101  114 11 10 27 26  פעילות אחר

 48 61 101 137 5 8 137 155 14 14 32 30 כ עלויות"סה
 29 59 36 63 4 12 85 75 20 6 31 16 רווח תפעולי
 15,755 18,127 418 410 11 23 449 426 1,439 1,210 383 271 סך נכסים

חלק המיעוט 
 3 5 2 3 - - - - - - - - בהכנסות תחום

  

, מיליוני שקלים 19,949 - וכ 18,038 - כ סך ההתחייבויות עמד על ;בהתאמה, מיליוני שקלים 20,651 -ו 18,598עמד סך הנכסים של אקסלנס על  2010-ו 2009בשנים 

הרווח הנקי ו, בהתאמה, מיליוני שקלים 231 -וכ 211 -כ עמד על תפעוליהרווח ה ;מיליוני שקלים בהתאמה 637 -וכ 547 - כמחזור ההכנסות עמד על  ;בהתאמה

  . בהתאמה, מיליוני שקלים 148 - ו 129 עמד על

מהשינוי במדדים בשוק ההון בארץ ובעולם ומשערי חליפין אליו צמודות חלק מהסדרות שהונפקו במסגרת , בין היתר, היקף הנכסים בניהול אקסלנס מושפע

  .החברות הייעודיות



  

345 - א   

  תקינה ואילוצים מיוחדים, חקיקה, מגבלות )2(

תחום ניהול  .בשוק ההון כפופות לרגולציה מקיפהאקסלנס בתחומים השונים  פעילויותיה של

הפיקוח על הגופים . מוסדר בהוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות ותקנותיו נאמנותקרנות 

במסגרת , כן- כמו .ידי רשות ניירות ערך- בתחום זה ואכיפת הוראות החקיקה מתבצעים על

החזקת אמצעי שליטה ונתח שוק ביחס למנהלי קרנות נקבעו מגבלות בעניין , חקיקת בכר

ובפרט  תחום החיתום והבנקאות להשקעות מוסדר בחוק ניירות ערך והתקנות מכוחו .הנאמנות

בנוסף להוראות דיני ניירות ערך חלות על פעילות  .2007-ז"התשס, )חיתום(בתקנות ניירות ערך 

מושפעת גם מהוראות החלות על והיא , החיתום מגבלות מכוח דיני ההגבלים העסקיים

חלות  הנפקת מוצרים מובנים ומכשירים פיננסייםעל הפעילות בתחום  .משקיעים מוסדיים

כן חלות הוראות ומגבלות מכוח שטרי . הוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו

מן הנאמנות הנחתמים בכל חברה ייעודית המנפיקה מוצרים מובנים או תעודות סל עם הנא

כלפי , המנפיקות מוצרים מובנים, "ההרים"בנוסף מתחייבות חברות . למחזיקי אגרות החוב

כי רשות ניירות ערך פרסמה , יצוין. חברת הדירוג לפעול לפי עקרונות והתחייבויות מסוימים

משרדי לבדיקת ההיערכות הנדרשת לאור הגידול המשמעותי -מסקנות ביניים של צוות בין

ראוי להחיל , לפי ממצאי הצוות. כשירים פיננסיים מורכבים לציבור הרחבבייצור ושיווק מ

יביאו לניתוב מוצרים פיננסיים מורכבים ועתירי , בין היתר, אשר, מסגרות רגולטוריות שונות

וכן להחיל רגולציה מקיפה על גופים מנהלים ולהידוקה על מתווכים , סיכון לרצף המוסדי

קסלנס מצויה בהתדיינות עם רשות ניירות ערך במטרה לאפשר א, נכון למועד הדוח. פיננסיים

אין וודאות לגבי . הנפקות מוצרים מובנים לציבור במתכונת דומה למתכונת בה הונפקו בעבר

על הפעילות בתחום תעודות הסל ותעודות הפיקדון חלות הוראות  ;תוצאות ההתדיינות האמורה

הדינים  ;וכן הוראות והנחיות הבורסה, ו מכוחוהתקנות שהותקנ, חוק ניירות ערך, חוק החברות

, הוראות תקנון הבורסהפעילות בתחום שירותי הבורסה והמסחר הינם ההעיקריים החלים על 

ככל שהן מתייחסות לבעלי רישיון שיווק השקעות , חוק הייעוץ והנחיות רשות ניירות ערך מכוחן

דיווח , חובות זיהוי(צו איסור הלבנת הון חוק איסור הלבנת הון והוראות   וכן, או לאנליסטים/ו

חבר הבורסה פועל בהתאם לתקנון החברים . 2001-ב"התשס, )וניהול רישומים של חבר בורסה

תקנות הפיקוח ותקנות ניהול , הוראות חוק קופות הגמל ;בבורסה ונתון לפיקוחה של הבורסה

, פיקוח הממונה על שוק ההוןקופות הגמל נתונות ל. קופות גמל מסדירות את תחום קופות הגמל

גם רפורמות ותיקונים שונים בחקיקה , פרט לדינים אלו. ביטוח וחיסכון במשרד האוצר

 המתוארת בסעיף, רפורמת בכר. שהתרחשו בשנים האחרונות משפיעים על פעילות אקסלנס

לרבות שינוי מבנה הבעלויות בשוק , ןהובילה לשינויים מהותיים בשוק ההו, דלעיל )ה(1.12.2 

ובתחום קרנות  ההון ורפורמה בכל הקשור בייעוץ ושיווק של מוצרים פיננסים ופנסיונים

אשר השפיעו על , ערכה הבורסה שינויים בתקנון הבורסה 2008-ו 2007במהלך השנים . הנאמנות
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נערכה  2007ולי במהלך חודש י, בנוסף. הפיננסייםהמובנים והמכשירים המוצרים  מיתחו

  . שעיקרו שינוי שיטת החיתום ואופן הצעת ניירות ערך בישראל, , רפורמה בתחום החיתום

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו )3(

בין , אקסלנס פועלת בתחומים שונים של שוק ההון המקומי המתאפיינים בתנודתיות גבוהה

אשר אין , חוניים וכלכליים בארץ ובעולםביט, פוליטיים, גורמים מדיניים השפעותהיתר בשל 

על היקף פעילות הציבור בשוק ההון ועל בין היתר לתנודתיות כאמור השפעה . שליטה עליהם

   .מחירי ניירות הערך והמוצרים הפיננסיים

ההתאוששות במצב הכלכלי , 2008על רקע היציאה מהמשבר הכלכלי שפקד את העולם בשנת 

חל גידול בהיקף הנכסים המנוהלים ובהיקף  ,2010בשנת  יםהשווק ייצבותוהת 2009בשנת 

היקף  2010בדצמבר  31ביום . בעיקר בתחומי החיתום וניהול הנכסים, הפעילות של אקסלנס

ח "מיליארד ש 55 - לעומת כ₪ מיליארד  63.5 - ידי אקסלנס עמד על כ-כלל הנכסים המנוהלים על

במיזוגים ורכישות בין גופים פיננסיים  2010 -ו 2009 והתאפיינ, מאידך. 2009בדצמבר  31ליום 

את חברת הקרנות  2009במהלך שנת  רכשה אקסלנס, על רקע האמור. בכלל ובתי השקעות בפרט

  .מ"של פריזמה בית השקעות בע

היתה שנת תיקון חיובי  2009שיווק השקעות וניהול השקעות עבור לקוחות שנת בפעילות 

ועימה השתפרו משמעותית ) קונצרניות ומניות ,משלתיותח מ"אג(בביצועי המדדים השונים 

התיקון בשווקים הביא עימו חזרה של לקוחות  .ביצועי תיקי ההשקעות עם תשואות חיוביות

 תרמה 2010במהלך שנת  .לשווקי ההון דרך תיקים מנוהלים ובערוצי ההפצה השונים

ך שיפור בביצועי תיקי התייצבות בשווקים לגידול נוסף בהיקף הנכסים המנוהלים והמשה

  .ההשקעות

חיתום ובנקאות להשקעות ניכרה התאוששות החל משלהי המחצית הראשונה של שנת בפעילות 

אשר הואצה במחצית , במגמת ההאטה בכל הנוגע לנפחי המסחר בבורסה בתל אביב 2009

ון החל משלהי הרבע, בהתאם לאמור .ואשר לוותה בעליות שערים חדות 2009השנייה של שנת 

 אקסלנסניכר גידול בהיקף הפעילות וההכנסות של  2010ובמהלך שנת  2009השני של שנת 

  .בתחום החיתום בהתאם לגידול במספר ההנפקות והיקף הגיוסים בישראל

עלתה מידת החשיפה של עסקי החברות , 2008בעקבות התעצמות המשבר הפיננסי במהלך שנת 

כמקור  Notes - י סיכון של תלות בתקבולים מההייעודיות בתחום המוצרים המובנים לגורמ

בוצעו פדיונות מוקדמים של אגרות החוב המובנות בהתאם  2009 - ו 2008שנים ב. מימון יחיד

להנפיק מוצרים מובנים ובוצעו  שבה החברה 2009של שנת ברבעון הרביעי . להודעת המנפיקים

נס הנפקות נוספות של מוצרים ביצעה אקסללא  2010בשנת  .₪מיליון  250הנפקות בהיקף של 

לפירוט אודות פרסומי  .בתחילת השנה" עצמון"למעט הנפקת שתי סדרות מסוג  ,מובנים לציבור

 )2( )ו( 1.12.3 ראו סעיף  , רשות ניירות ערך בקשר עם הנפקת מכשירים פיננסיים מובנים לציבור

  .לעיל
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מגוון המכשירים , גזר ממצב שוק ההוןנהנפקת מכשירים פיננסיים  היקף הפעילות בתחום

קצב ההנפקות והיקף , מודעות ציבור המשקיעים ומשווקי המכשירים הפיננסיים, המונפקים

סחורות  ,ושינוי בטעמי הציבור בקשר להשקעות המתמחות בשווקים זרים, ההשקעות בהן

  .2009שהחלה בשנת  היקף הנכסים המנוהלהמשיכה העליה  2010בשנת . ונגזרות פיננסיות

נמשכה מגמת  2010בשנת  .ממצב שוק ההוןמושפעת אף היא  שירותי בורסה ומסחרפעילות 

והתחרות בין חברי הבורסה ומול , 2009שהחלה בשנת ', שחיקה בגובה עמלות הברוקראז

שהביא להקטנת  מה, "שוק מפותח"סווגה ישראל כ 2010בשנת , נוסףב. הבנקים בתחום גברה

  .ובכלל זה בחבר הבורסה של אקסלנס, היקפי הפעילות של לקוחות זרים בישראל

  לקוחות )4(

מוצרים . מוצרים מובנים ומוצרים פיננסיים הם כלל הציבור, הלקוחות בענפי קרנות נאמנות

הלקוחות בענף . עיקר ללקוחות מוסדייםמובנים שאינם נרשמים למסחר בבורסה נמכרים ב

הלקוחות בתחום . ניהול תיקי השקעות כוללים הן לקוחות מוסדיים הן לקוחות פרטיים

החיתום ובנקאות להשקעות הם בעיקר חברות פרטיות וציבוריות המבקשות לגייס הון או 

גופים הלקוחות בתחום שירותי המסחר והבורסה הם בעיקר . להנפיק ניירות ערך לציבור

ידי מנהלי -אשר כספיהם מנוהלים על פרטיים ולקוחות וכן לקוחות, ל"מוסדיים בארץ ובחו

  . תיקים

  שיווק והפצה )5(

, אקסלנסנעשה שיווק פעילות ניהול התיקים באמצעות עובדי , בתחום ניהול ושיווק ההשקעות

ות טלפוניות ומערך טלמיטינג העוסק בגיוס לקוחות בפני, מערך משווקים של סוכנים עצמאיים

שיווק פעילות קרנות הנאמנות נעשה בעיקרו מול יועצי ההשקעות בסניפי הבנקים . יזומות

בתחומי הנפקת המכשירים המובנים . וכן בפרסומים בתקשורת ובאמצעי מדיה שונים ,השונים

. על פי תשקיףת ונעששכן ההנפקות  ,חלות מגבלות על פרסום בכלי התקשורת, והפיננסיים

, וכוללים עריכת מצגות לגופים מוסדיים, יווק מרוכזים בסמוך למועד ההנפקהמאמצי הש

שיווק פעילות החיתום והבנקאות להשקעות נעשה באמצעות . ליועצי השקעות ולמנהלי תיקים

פעילות השיווק . ומכוון למנהלי חברות עסקיות גדולות ומנהלי הכספים שלהן, עובדי אקסלנס

וכן באמצעות סוכנים  אקסלנסידי עובדי -נעשית בעיקר על בתחום שירותי המסחר והבורסה

  .עצמאיים הזכאים לעמלות בגין לקוחות שגויסו באמצעותם

  תחרות )6(

  :להלן פירוט קצר אודות התחרות בתחומי פעילותה של אקסלנס

בישראל פועלים גופים רבים המתמחים בניהול תיקי השקעות עבור  – שיווק וניהול השקעות

בשנים האחרונות חל גידול ניכר במספר הגופים הפעילים . רותי שיווק השקעותאחרים ובמתן שי

, איי.בי.אי, פסגות, פעילים שוקי הון, כלל פיננסים. בשוק האמור שהביא לגידול ברמת התחרות

אשר להערכת אקסלנס הינם המתחרים , ומגדל שוקי הון הינם מנהלי התיקים דש, גאון ,מיטב
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כי היא נמנית על החברות המובילות , אקסלנס מעריכה. ול תיקיםהעיקריים שלה בתחום ניה

 המתחרים הבולטים בשוק קרנות הנאמנות ,להערכת אקסלנס. בפעילות ניהול התיקים בישראל

פיא - הראל, ידי הבנקים כגון פסגות קרנות נאמנות-הינם בעיקר החברות שנשלטו בעבר על

שלא (וכן חברות פרטיות , ש קרנות נאמנותד, מנורה מבטחים קרנות נאמנות, קרנות נאמנות

, אנליסט, אי.בי.אי ,מגדל שוקי הון, כלל פיננסים, וביניהן מיטב) ידי בנקים- נשלטו בעבר על

  . .אפסילון ואחרות ,שחם- אלטשולר

וכן מצד בנקים המציעים , התחרות היא מצד בתי השקעות אחרים – הנפקת מוצרים מובנים

גופים אחרים  5 -קיימים כ, להערכת אקסלנס. נות מובניםמוצרים דומים בדרך של פקדו

, שהעיקריים שבהם הינם כלל פיננסים חיתום, שהנפיקו אגרות חוב מובנות הנסחרות בבורסה

  . היא הגדולה ביותר בתחום המוצרים המובנים, למיטב ידיעת אקסלנס. גלובל פיננס ואקספרט

גופים נוספים אשר הנפיקו תעודות  5 -ם כקיימי, להערכת אקסלנס – הנפקת מוצרים פיננסים

להערכת . והראל אינדקס ,פסגות, תכלית, שהעיקריים שבהם הינם כלל פיננסים, סל לציבור

  . 33.3% -היא הגדולה ביותר בתחום תעודות הסל עם נתח שוק של כ, אקסלנס

פועלים  ,כלל פיננסים חיתום(בתחום החיתום יש כיום שלושה מתחרים דומיננטיים  –חיתום 

עליהם (ארבעה מנהלי הנפקות בינוניים -כשלושה, )אומי פרטנרסול, אי חיתום והנפקות.בי.אי

  . וגופים קטנים נוספים) נמנית אקסלנס

שחלקם תאגידים בנקאיים בישראל , המתחרים הם חברי בורסה – שירותי מסחר ובורסה

באיכות ובמגוון , מלותהתחרות מתמקדת בגובה הע. ל וחלקם אינם תאגידים בנקאיים"ובחו

  . השירותים הניתנים ללקוחות

  לקוחות 1.12.4

אין לקוח אחד בתחום הביטוח שהכנסות הפניקס ממנו . לקוחות תחום הביטוח רבים ומגוונים

  .לאפיון לקוחות כל אחד מתחומי הביטוח ראו לעיל. או יותר מסך הכנסותיה 10%מהוות 

  שיווק והפצה 1.12.5

מרבית . מתבצע על ידי סוכני ביטוח וסוכנויות ביטוחעיקר השיווק וההפצה בעסקי הביטוח 

הסוכנים עובדים עם מספר חברות ביטוח על מנת לענות על הצרכים המגוונים של הלקוחות 

פרמטרים עיקריים עבור הסוכנים בבחירת . ואינם עובדים בלעדית עם חברת ביטוח יחידה

ניתן על ידי חברת הביטוח טיב השירות ה, חברות הביטוח עימן יתקשרו הם גובה העמלות

פרמטרים עיקריים עבור חברת ביטוח . ואטרקטיביות מוצרי הביטוח שלה ללקוחות הסוכן

, התמחויות ויתרונות יחסיים, בבחירת הסוכנים עימם תתקשר הם ענפי הפעילות של הסוכן

 קהל הלקוחות של הסוכן, גובה העמלות, פוטנציאל שיתוף הפעולה העסקי עם חברת הביטוח

  .ומהימנות הסוכן
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וליסות הביטוח שמוכרת הפניקס ביטוח משווקות ברובן המכריע באמצעות סוכנים אשר רובם פ

אשכולות  סוכני הביטוח פועלים ישירות מול. משווקים גם פוליסות של חברות ביטוח אחרות

  .הפניקס

. ני משנהביטוח המעסיקות סוכהסדר וסוכנויות הפניקס ביטוח פעילה גם באמצעות סוכנויות 

לסוכנויות אלו סמכויות הפקה וחיתום של . סוכנויות אלו עובדות ככלל מול מספר חברות ביטוח

במרבית המקרים כאשר הפניקס ביטוח מתקשרת עם סוכנויות ביטוח . בהרשאות שונות הפניקס

מתקשרת הפניקס ביטוח ישירות בהסכמים גם עם סוכני המשנה , המפעילות סוכני משנה

  . ל ידיהןהמופעלים ע

וביטוח ) חובה ורכוש(כן מפעילה הפניקס אתר אינטרנט אשר ניתן לרכוש בו פוליסות רכב 

  . ומוקד שירות טלפוני, ל ולקבל מידע אישי ושיווקי"נסיעות לחו

סוכנויות אלו , כמקובל בענף הביטוח. הפניקס ביטוח מחזיקה מספר סוכנויות ביטוח בבעלותה

בשנים האחרונות . קס ביטוח אלא עם מספר חברות ביטוחאינן עובדות בלעדית עם הפני

התמקדה הפניקס ביטוח ברכישת סוכנויות העוסקות באפיקים פנסיוניים וזאת על רקע 

 29%- כ, מסך פרמיות ביטוח חיים 16%-כ 2010בשנת  .השינויים בתחום החסכון ארוך הטווח

. פניקסהביטוח שבשליטת ה באמצעות סוכנויות ומסך דמי הגמולים של עסקי הפנסיה התקבל

  .משקל הפרמיות של סוכנויות כאמור בעסקי הבריאות והביטוח הכללי אינו מהותי

 הסוכנים פעולות בגין הגומלין ויחסי הביטוח על המפקח ידי-על מפוקחת הסוכנים פעילות

  ..הפנסיוני וחוק השיווק הפיקוח חוק ,ביטוח חוזה בחוק מוסדרות

 עונתיות 1.12.6

  .הפניקספעה מהותית על הרווחיות באף אחד מתחומי פעילותה של לעונתיות אין הש

בתחום הביטוח הכללי העונתיות במחזור הפרמיות במשך השנה מושפעת בעיקר מהרבעון 

. נעשים לרוב בתחילת השנה) בעיקר בביטוחי רכבים(הראשון מכיוון שחידושי הפוליסות 

ת מנגנון העתודה לסיכונים שטרם מנוטרלת באמצעועל הרווח העונתיות במחזורי הפרמיות 

להלן פירוט  .שעונת חורף קשה עלולה לגרום לעליה בתביעות במיוחד בענף רכב רכוש, יצוין .חלפו

  : בתחום הביטוח הכללי על פי רבעונים 2009-2010במהלך השנים הפרמיות שהורווחו 

 2010 2009 

 % ₪ מיליוניב % ₪ מיליוניב 

 33.2 608 33.9 661 1רבעון 

 21.5 394 22.5 439 2רבעון 

 23.1 423 22.5 439 3רבעון 

 22.2 406 21.1 411  4רבעון 

 100.0 1,831 100.0 1,950  כ"סה
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בענף כי אין השפעה לעונתיות , מהנתונים עולה .להלן נתוני העונתיות בתחום ביטוח הבריאות

 : ט פרמיות בתחום בריאות על פי רבעוניםלהלן פירו. במהלך שנה קלנדריתביטוח הבריאות 

 2010 2009 

 % ₪ מיליוניב % ₪ מיליוניב 

 23.0 237 24.8 269 1רבעון 

 23.6 243 22.5 244 2רבעון 

 24.2 250 23.1 251 3רבעון 

 29.2 301 29.6 321  4רבעון 

   100.0 1,031 100.0 1,085  כ"סה

  

לאור העובדה , עם זאת. מתאפיינות בעונתיות ההכנסות מפרמיות אינןביטוח חיים בתחום 

חלק ניכר מהמכירות החדשות מתבצע בעיקר בסוף , שהפרשות לביטוח חיים נהנות מהטבות מס

בתחום ביטוח חיים על פי  2009-2010 במהלך השנים התפלגות פרמיות שהורווחו להלן. השנה

  :רבעונים

 2010 2009 

 % ₪במיליוני  % ₪במיליוני  

 25.0 663 24.5 751 1רבעון 

 24.3 643 24.2 741 2רבעון 

 24.5 648 23.9 731 3רבעון 

 26.2 693 27.4 842  4רבעון 

   100.0 2,647 100.0 3,065  כ"סה

 

  ביטוח משנה 1.12.7

למבטחי . הפניקס מבצעת ביטוחי משנה לשם פיזור הסיכונים הביטוחיים שהיא נוטלת על עצמה

. תנאי הביטוח והתעריפים וכן על הרווחיות, בולת הביטוחמשנה של הפניקס יש השפעה על קי

שנעשה באמצעות , בעיקר בביטוח כללי, חברות הביטוח מבטחות חלק מעסקיהן בביטוח משנה

אינם פוגעים בזכויותיהם ביטוח משנה הסכמי , על אף האמור לעיל.  ל"מבטחי משנה בחו

, לפיכך .הםכלפי המחבות ת הביטוחחבראת  יםפוטר םאינהחוזיות של מבוטחי חברת הביטוח ו

לתנאי ההתקשרויות עם מבטחי , בנוסף. יש ליציבות מבטחי המשנה השפעה על חברות הביטוח

  . משנה יש השפעה על רווחיות חברות הביטוח

חברת , ראשית: להרעה אפשרית במצבו של שוק ביטוח המשנה עשויות להיות מספר השלכות

ה באופן ישיר ליכולת העמידה של מבטח המשנה ביטוח שהתקשרה בביטוח משנה חשופ

הרעה בחוסנו של מבטח משנה עשויה לגרום , שנית; בהתחייבויותיו עם קרות אירוע ביטוחי

דבר הכרוך בעלויות נוספות על עלות ביטוח , לחברת הביטוח לבקש להחליפו במבטח משנה אחר

ן להביא לרישום הפסד חשבונאי וכ, המשנה המקורי ובסיכון שלא יושגו תנאי הכיסוי המקוריים
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הרעה במצבו של שוק ביטוח המשנה , שלישית; מחשש המבטח המשנה לא יעמוד בהתחייבויותיו

באופן הפוגע ביכולתה של חברת הביטוח לבצע , עלולה להוביל לירידה בקיבולת ביטוח המשנה

רות עם מבטח וכן לעלייה בתעריפי ביטוח המשנה וביתר תנאי ההתקש, ביטוחים במהלך עסקיה

היעדר , בנוסף לאמור לעיל. באופן המסב עלויות נוספות או פוגע בטיב הכיסוי הביטוחי, המשנה

ביטוח משנה בהיקף הדרוש לחברת הביטוח עלול לגרום לאי עמידה בדרישות ההון הרגולטוריות 

  .החלות עליה

הם רעידות אדמה ב. י מספר רב יחסית של נזקי טבע משמעותיים בעולם"אופיינה ע 2010נת ש

השיפור בשוקי ההון , מאידך. שטפונות באסיה וסופות באירופה, ילה וניו זילנד'צ, בהאיטי

הקיבולת בשוק ביטוח , את הירידה ברווחיות ומיתנהבינלאומיים והגידול בהכנסות מהשקעות 

 אירעו שתי 2011בפתח שנת  .המשנה עדיין גבוהה ורמת המחירים עדיין במגמת ירידה יחסית

קשה , בשלב זה .אשר יסבו נזקים גבוהים למבטחי המשנה, זילנד וביפן-בניו, רעידות אדמה

   .להעריך את היקף הנזק ואת השפעתו על יציבותם של מבטחי המשנה

המדורגים , מעלהו A-רוג יעם מבטחי משנה בעלי ד הפניקס ביטוחמתקשרת , 2002החל משנת 

 2011כי לקראת שנת , יצוין. AM Best -ו Standard & Poor'sדירוג האחד משני בתי על ידי 

שוק מבטחי המשנה  .עדכן דירקטוריון הפניקס את מדיניות ניהול החשיפה למבטחי משנה

הפניקס ביטוח עובדת באופן . מבטחים 200 - בדירוגים הרלבנטיים לפניקס ביטוח כולל למעלה מ

דולים ביותר של הפניקס ראו לפרטים בדבר מבטחי המשנה הג .מבטחי משנה 60 - רציף עם כ

   .לדוחות הכספיים 28ביאור 

שיעור ביטוח המשנה בענף ביטוח חיים נמוך באופן ניכר משיעור ביטוח המשנה בביטוח , ככלל

אשר , הדבר נובע בין היתר מכך שעיקר דמי הביטוח בביטוח חיים כולל מרכיב חיסכון. הכללי

כאשר , ללי יש שונות בהיקף ביטוח המשנה הנרכשגם בענפי הביטוח הכ. בגינו אין ביטוח משנה

) חובה ורכוש –כגון ענפי הרכב (בענפים המתאפיינים בסיכון הומוגני בתיק בעל פיזור גדול 

פיזור נמוך וסיכונים , ואילו בענפים המתאפיינים בשונות גבוהה, מתבצע פחות ביטוח משנה

  .משנה מתבצע יותר ביטוח) כגון ביטוח רכוש אחר(בהיקף גדול 

התקשרויות בביטוח המשנה בביטוח כללי  1.ההתקשרויות הן בסוגים שונים של ביטוח משנה

, בריאות וסיעודי, בביטוח חיים. על בסיס שנתי, בדרך כלל, נערכות) למעט ביטוח בריאות(

התקשרויות ביטוח משנה ביחס לתקופה מוגדרת והן חלות לאורך כל חיי , על פי רוב, נערכות

בענף ביטוח חיים מתקשרת הפניקס ביטוח עם  .המכוסות שהונפקו בתקופה המוגדרתהפוליסות 

להגנה על , הן בביטוח מכסה והן ביטוחי מותר, מבטחי משנה שונים בחוזי ביטוח משנה יחסיים

נרכש חוזה ביטוח משנה לא  2005החל מאמצע שנת . מרכיב הסיכון שבתיק ביטוח החיים בלבד

בענפי ביטוח רכב חובה . אבדן חיים ונכויות מאירוע קטסטרופה, גוףהמגן מפני פגיעת , יחסי

                                                      
על פיו , הנערך במסגרת הסכם ביטוח משנה שנחתם מדי שנה בין חברת הביטוח לבין מבטח המשנה, ביטוח משנה חוזי   1

וזאת  העסקים שיועברו אליו על ידי המבטח הישיר/את כל הסיכונים, בהתאם לתנאים שסוכמו, מקבל מבטח המשנה
בו החלוקה בין נטילת , ביטוח משנה יחסיביטוח משנה חוזי נחלק ל. עסק בנפרד/ללא צורך בקבלת אישור לכל סיכון

ידי מבטח -על) כיסוי תביעה(בו נטילת הסיכון  ביטוח משנה לא יחסיול, לבין הפרמיה זהה) כיסוי תביעה(הסיכון 
בו מבטח  (Quota Share) חוזה מכסהמשנה היחסי נחלק לביטוח ה. המשנה איננה עומדת ביחס ישר לחלקו בפרמיה

 חוזה עודפיםהמשנה נוטל על עצמו כיסוי בשיעור קבוע מכל תביעה בענף מסוים כנגד שיעור קבוע זהה מהפרמיה ול
(Surplus)  בו מבטח המשנה נוטל על עצמו כיסוי בשיעור משתנה מכל תביעה עד לתקרה קבועה מוסכמת כנגד שיעור
, שבו ניתן ביטוח בגין תביעה בודדת, (Excess of Loss)חוזה הפסד יתר ביטוח משנה לא יחסי נחלק ל. מיהזהה מהפר

לפיו עד גובה סכום שייר מסוים שנקבע המבטח הישיר סופג את הנזקים המצרפיים ומעליו מבטח המשנה סופג את 
סך שנקבע / סך נזקים שעלו על שיעור /בו מבטח המשנה משפה בגין שיעור Stop Lossולחוזה , סכום הנזק העודף

  . מלבד ביטוח המשנה החוזי ישנו גם ביטוח משנה פקולטטיבי המחולק בגין מספר מבטחי משנה. מראש
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בענפי הביטוח הכללי ". הפסד יתר"ורכוש מתקשרת הפניקס ביטוח בחוזה ביטוח משנה מסוג 

. ומכסה, הפסד יתר, יחסיים: מתקשרת הפניקס ביטוח בחוזי ביטוח משנה מהסוגים הבאים

להגנה על , ביטוחי משנה יחסיים מסוג מכסהבענף ביטוח בריאות מתקשרת הפניקס ביטוח ב

במספר ביטוחים קולקטיביים גדולים ישנו הסכם . מרכיבי הסיכון שבתיק ביטוח הבריאות

  .  ביטוח משנה יחסי

  .לדוחות הכספיים 28ראו ביאור  ,לפרטים נוספים אודות ביטוח משנה

  ספקים ונותני שירותים 1.12.8

בעיקר  ,י שירותים בתחומי הביטוח השוניםספקים ונותנמספר רב של מתקשרת עם  פניקסה

, זמינותם, בחירתם נעשית בהתאם לאיכות וטיב השירות המוצע על ידם. בקשר לסילוק תביעות

 ,בין היתר ,יםההתקשרות עם ספקים ונותני שירותים אלו כולל אופני. ותחומי מומחיותם

פי תעריף לשעה ולחוות - על, פי אחוזים מהסיכון-על, פי פעולה-על, י תעריף גלובליפ-תשלום על

 כן .בדרך כלל התקשרויות אלו הינן לתקופה בלתי קצובה ואינן כוללות הסדר בלעדיות .דעת

אופן ההתקשרות עימם כולל . עם ספקי חומרה ותוכנה שונים חשובמהבתחום הפניקס מתקשרת 

בשל הידע . התקשרות לפי שעות והתקשרויות במחיר ליחידה, התקשרות במחיר קבוע לפרויקט

בטווח , עלולה להיווצר תלות, במהלך מתן השירותים, מטבע הדברים ,אצל הספקיםהנצבר 

החלפת נותני שירותים בתחום מערכות מידע כרוכה בעלויות הקצר בספק זה או אחר מאחר ו

בשל הצורך לבצע פרויקט תוך זמן קצר במענה  ,עלולה להיווצר, כזו לדוגמה תלות. ובזמן

  ..לציה או בפרויקט בתחום בו לספק יש יתרון בשל הידע שנצבר אצלולשינויים ברגו

   אקטואריה וניהול סיכונים 1.12.9

מתבססת על עקרונות יסוד לניהול ולבקרת הסיכונים וכוללת  פניקסמערכת ניהול הסיכונים ב

דירוג והערכת , העמדת כלים למיפוי, בניהול הסיכונים פניקסמעורבות של דירקטוריון ה

חוק הפיקוח על שירותים  .רכזיים והסדרת אמצעי פיקוח ובקרה על סיכונים אלוהסיכונים המ

ימנה , לרבות חברה מנהלת של קרן פנסיה, קובע כי מבטח, 1981-א"תשמ, )ביטוח(פיננסיים 

, וכל קרן פנסיה בניהולו של מבטח, וכי מבטח, אקטואר ממונה לכל ענף ביטוח שבו הוא עוסק

יד האקטואר הממונה הוא בין היתר להמליץ לדירקטוריון ולמנהל תפק". מנהל סיכונים"ימנו 

הכללי באשר לגובה ההתחייבויות הביטוחיות של מבטח או באשר למאזן האקטוארי של קרן 

לייעץ לדירקטוריון ולמנהל הכללי  ,בין היתר ,תפקידו של מנהל הסיכונים הוא. הפנסיה שבניהולו

, כללים הנוגעים לתפקידיהם. ל קרן פנסיה שבניהולובאשר לסיכונים העומדים בפני המבטח וכ

 סמכויותיהם ודרכי עבודתם של אקטואר ממונה ושל מנהל סיכונים ומאגר היחסים ביניהם

 להיות מיושמת הוראהצפויה  2012בשנת  .פורסמו במסגרת מספר חוזרים של המפקח

ל הסיכונים בקרב מסדירה את דרישות ההון ותהליכי ניהו אשר, Solvency II תרגולטורי

דרש הממונה  Solvency II -היערכות לומכתבים לשוק בדבר ה יםבמסגרת חוזר. חברות ביטוח

. על הביטוח מהחברות להניע תהליך שיבטיח היערכות ארגונית ליישום הדירקטיבה המוצעת

הפניקס נמצאת בעיצומו של תהליך ההיערכות ליישום ההוראה בהתאם לתוכנית הרב שנתית 
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ודירקטוריון הפניקס עוקב אחר  2011ה בדירקטוריון ובהתאם לתוכניות העבודה לשנת שהוצג

  .התקדמות ההיערכות ליישום הדירקטיבה

  רכוש קבוע וציוד 1.12.10

זכויות להירשם ההפניקס ביטוח הינה בעלת  :גבעתיים ,בדרך השלום, משרדי קבוצת הפניקס

ר "מ 18,745-כולל של כ בשטח, גבעתיים, 53קומות משרדים בדרך השלום  15 -כבעלים של כ

המשמשים , קרקעי-ה בחניון תתמקומות חני 308ר ועוד "מ 699מחסנים בשטח כולל של , ברוטו

עומדת על סך  של הפניקס העלות המופחתת של המבנה על פי הדוחות הכספיים. פניקסלמשרדי ה

לבניין ורישום הבית הליך הוצאת תעודת גמר מתנהל , נכון למועד הדוח. ח"מיליון ש 192 -של כ

  .בפנקס הבתים המשותפים

    . בבעלות הפניקס נכסי מקרקעין נוספים ששוויים המתואם על פי דוחותיה הכספיים אינו מהותי

 המופחתת ןתוכנות וציוד נוסף שעלות, ת חומרהוהכולל ידעת מומערכ פניקסל :מידעת ומערכ

ת בשנ ובמחשבים תוכנהבהשקיעה  פניקסה. ח"ש מיליוני 536 -כ היא 2010בדצמבר  31ליום 

 2010סך ההוצאות השוטפות של הפניקס בגין מערכות מידע בשנת . ח"ש מיליוני 137 - כ 2010

אשר נבע , 2009ח לעומת שנת "מיליוני ש 30 -גידול של כ, ח"מיליוני ש 155 -עמדו על סך של כ

כלל שירותי מערכות  מספק אתשל הפניקס אגף מערכות מידע . בעיקרו מהגידול בפחת מחשבים

גם באמצעות קבלני משנה וספקי תוכנה  ,פי הצורך- ועל ,הפניקסבאמצעות עובדי  פניקסמידע ל

לקרנות   נותןוכן  , משרת את עובדי הפניקס ברחבי הארץ פניקסמערך המחשוב של ה. שונים

  .. שירותי מחשב וסביבות עבודה על מערכות המחשוב של קבוצת הפניקס ההפנסיה של

 - ומשמשות כ IBMשל  Unixתיות המחשוב המרכזיות של קבוצת הפניקס מבוססות מחשבי תש

מותקן בבניין הפניקס הראשי  הפניקסמרכז המחשבים של . משתמשים במקביל 3,000

ויחידות אחסון  UNIXכולל מחשבי , הפועל כאתר גיבוי חי, נתניהבגיבוי אתר פניקסל. בגבעתיים

  .ת במקרה שהאתר הראשי יוצא מכלל פעולהומאפשר המשכיות עסקי נתונים

  נכסים לא מוחשיים 1.12.11

רשמה סימני מסחר על מספר שמות ומוצרי  פניקסה .הינו סימן מסחר רשום "פניקסה"שמה של 

 -א "התשמ, מנהלת מאגרי מידע הרשומים על פי חוק הגנת הפרטיות פניקסה ,כן- וכמו ביטוח

לגבי נתוני שכר של וכוללים מאגרי מידע  פניקסמאגרי מידע אלה חיוניים לניהול עסקי ה. 1981

הוצאת פוליסות ותשלום , ביטוח אלמנטרי, מבוטחים בביטוח חיים, עובדי הפניקס ביטוח

ספקים תוכנות לשימוש עצמי שיש לה באמצעות מפתחת באמצעות עובדיה ו פניקסה. תביעות

העניקה , ח לבין אקסלנסבין הפניקס ביטו 2006בהתאם להסכם מאוגוסט  .ןבה זכויות יוצרים

, "אינווסטאקסלנס "לשם הפוליסות " אקסלנס"אקסלנס לפניקס ביטוח זכות שימוש בשם 

וזאת כל עוד הסכם לניהול תיקי השקעות של הפוליסות , בתמורה לדמי ניהול כנקוב בהסכם

 פריזמה, אקסלנסנוצרו לפניקס מוניטין ועודפי עלות בעיקר ברכישת , כן-כמו. ל בתוקף"הנ

  .,ח"שיליון מ 1,378 -וסוכנויות ביטוח בסך של כ
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  הון אנושי 1.12.12

 מבנה ארגוני )א(

מועסקים בעיקרם על  פניקסעובדי ה. הינה חברת החזקות ואינה מעסיקה עובדים בשכר פניקסה

ל "משמש גם כמנכ, פניקסל ה"מנכ. החברות המאוחדותיתר ידי הפניקס ביטוח וחלקם במסגרת 

  .פניקסוהוא כפוף לדירקטוריון ה פניקסהת פות בקבוצהפניקס ביטוח וחברות בת נוס

חיים וחסכון לטווח תחום ביטוח  - הביטוח תחומי: הבאותיחידות העיקריות ה פניקס קיימותב

חטיבת וכן  ,בריאותתחום כללי ותחום ביטוח , )במסגרתו נכללת גם הפניקס פנסיה וגמל( ארוך

מערך , מערך התביעות יםפועל, האמורותלצד החטיבות . וחטיבת המטה והפיננסים, הלקוחות

הפניקס סוכנויות המרכזת את , יחידת השיווק והפיתוח העסקי, אגף מערכות מידע, ההשקעות

והן פניקס ומזכירות החברה שנותנת שרותי מזכירות הן ל פניקספעילות הסוכנויות של ה

  .פניקסהת להפניקס ביטוח וחברות נוספות בקבוצ

ת על ידי אקסלנס שהינה חברה ציבורית בשליט תמתבצע פניקססיים בפעילות השירותים הפיננ

  .הפועלת באופן עצמאי, הפניקס

  מצבת עובדי הפניקס )ב(

 :31.12.2010להלן מצבת עובדי הפניקס נכון ליום 

31/12/2010    

   פניקסהנהלת ה  19

  חטיבת הלקוחות   819

 תחום ביטוח כללי   76
  וחחיסכון ארוך טוביטוח חיים ותחום   48

  הפניקס פנסיה וגמל  32

  בריאותתחום   39

 מערך התביעות   195
חטיבת המטה והפיננסים , מטות פונקציונאליים  389

  וגופי מטה נוספים 

  הפניקס השקעות  28

  הפניקס סוכנויות ביטוח  1

הפניקס ללא סוכנויות ביטוח בבעלותה וללא כ "סה  1,646
  )אקסלנס(תחום השירותים הפיננסיים 

  )אקסלנס(תחום השירותים הפיננסיים   229

  סוכנויות ביטוח שבשליטת הפניקס  496

  פניקס כ ה"סה  2,694

  

ללא סוכנויות ביטוח בבעלותה ( 1,483 -עמד על כ 2009בדצמבר  31מספר עובדי הפניקס ביום 

 נבע בעיקרו 2010הגידול במספר העובדים בשנת . )אקסלנס–וללא תחום השירותים הפיננסיים 

נועד לשפר  אשר, בור העובדים במרכז קשרי הלקוחות ובמערכי השירות בחטיבת הלקוחותתגמ



  

355 - א   

בין היתר עקב הגידול בהיקפי המכירות  ,ומבוטחיה הפניקסאת רמת השירות הניתן לסוכני 

  .והיקף הפעילות

  הטבות וטיבם של הסכמי העסקה )ג(

חתומים על הסכמי עבודה  העובדים הוותיקים לא, פניקסעל פי המדיניות שהיתה נהוגה בעבר ב

, 2002-ב"תשס ,)תנאי עבודה(לאחר חקיקת חוק הודעה לעובד , 2002החל משנת . כלשהם

עובדים חדשים . כמחויב על פי החוק, לעובדים חדשים נמסר טופס ובו מפורטים תנאי ההעסקה

הוחתמו על הסכמי עבודה אישיים בהם מפורטים תנאי  2004שהחלו עבודתם במהלך שנת 

עובדי  .כולל התנאים הסוציאליים לרבות זכויות וחובות העובד, סקה והתנאים הנלוויםההע

מרבית  .לפנסיה ולקופת פיצויים מרכזית, המבוצעות כדין לפוליסות, תוהפרשל יםהפניקס זכא

 המשולם פעמיים בשנה ,)בגובה של כחצי משכורת חודשית(מקבלים מענק חג  פניקסעובדי ה

תוספות שכר ותגמול לעובדים נגזרות מתוך מדיניות . זכאות לרכב צמוד ,לחלק מעובדי החברהו

   .פניקסאשר נקבעת על ידי דירקטוריון ה פניקסהתגמול הכוללת של ה

 ועובדי הנהלה בכירה ותכנית אופציות לעובדים ונושאי משרה נושאי משרה )ד(

ונהנים  מועסקים בהתאם להסכמי העסקה אישייםעובדי ההנהלה הבכירה נושאי המשרה ו

באופן  ידי דירקטוריון הפניקס- על שונים ובהם תוספות שכר ובונוס הנקבעים תגמולמאמצעי 

אימצה הפניקס תוכנית תגמול לעובדים  2007בשנת . שנתי בעיקר על פי תוצאות הפעילות

לעובדים ונושאי המשרה בה ובחברות , ללא תמורה, ולנושאי משרה על פיה תהא רשאית להעניק

הניתנים למימוש , כתבי אופציה לא רשומים למסחר בבורסה, או בעקיפין/במישרין ו, בשליטתה

שונו תנאי הענקת כתבי  2010במהלך שנת . הפניקסא של "כ. נ.ע₪  1למניות רגילות בנות 

 4 -וכן הוקצו כתבי אופציה ל ,האופציה בכללים לקביעת מחיר הבסיס למימוש כתבי האופציה

 תגמול תכנית לע 2010 ,בדצמבר 30 ביום טיהחל הפניקס טוריוןדירק .פניקסנושאי משרה ב

מפקח לענין קביעת מדיניות ה בחוזר שנקבעו העקרונות על המבוססת, בפניקס משרה לנושאי

, שנתיות הרב התוצאות על בעיקרה מבוססת 2011 משנת החל שתפעל התמרוץ תכנית .תגמול

 משרה נושא לכל המותאמים אישיים ריםפרמט של סדרה על וכן ,פניקסה שתשיג להון תשואה

 .שנה מדי הדירקטוריון שיקבע העבודה תוכניות על המבוססים

אשר כללו שינויים , חלו מספר שינויים בנושאי המשרה הבכירה בפניקס 2010במהלך שנת  )ה(

מר אייל . וכן שינויים בזהות נושאי התפקידים בחלק מהנהלת הפניקס, הדירקטוריון בהרכב

 הפניקס השקעות ופיננסים וחברות בת נוספות, הפניקס ביטוח ,פניקסל ה"כמנכ לפידות מכהן

למשך תקופה  וויחול 2009ביוני  1ביום  ףלתוק וכנסתנאי ההעסקה של מר לפידות נ .של הפניקס

, מענק שנתי, תנאים נלווים, הפרשות סוציאליות, והם כוללים משכורת חודשית של חמש שנים

 21פי תקנה -ראו פירוט על, לפירוט תנאי העסקתו של מר אייל לפידות .אופציות והחזר הוצאות

ר אהוד שפירא מכהונתו "נכנסה לתוקף התפטרותו של ד 2010ביולי  21ביום  .לדוח זה' בפרק ד

ונכון למועד הדוח טרם , )מ"לאור מינוי כדירקטור בבנק לואמי בע(ר דירקטוריון הפניקס "כיו
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הסתיימה ביום , כי בהתאם להסכם הפשרה בעניין רכישת אקסלנס, יצוין. מונה במקומו מחליף

נכון למועד . ה רוני בירם וגיל דוויטש כיושבי הראש של אקסלנס"כהונתם של ה 31.12.2010

 .טרם מונה להם מחליף, הדוח

  ניהול השקעות 1.12.13

   : כדלקמן מנהלת השקעות פניקסה

  .השקעות כספי התחייבויות ביטוח כללי )א(

  .ליסות ביטוח חיים מבטיחות תשואההשקעות כספי פו )ב(

  .השקעות כספי הון עצמי ועודפי הון )ג(

  .השקעות כספי פוליסות ביטוח חיים משתתפות ברווחים )ד(

  .השקעות כספי עמיתי פנסיה )ה(

  .השקעות כספי עמיתי גמל )ו(

כספי ההתחייבויות הביטוחיות לסוגיהן מושקעים בנכסים שונים בהתאם לאופי וסוג 

הוראות לעניין סוגי נכסים , בין היתר, לתקנות דרכי ההשקעה הקובעות בכפוף, ההתחייבויות

ומסגרות שונות המותאמות שרשאי מבטח להחזיק כנגד התחייבויותיו השונות וכן מגבלות 

    .לאופי ולסוגי ההתחייבויות השונות

ת כי דירקטוריון מבטח ימנה שתי ועדו, בין היתר, חוק הפיקוח ותקנות דרכי ההשקעה קובעים

כספי ( ועדה לניהול תיק השקעות של כספים לכיסוי התחייבויות תלויות תשואה, האחת. השקעה

, והשנייה; ")ועדת השקעות משתתף(" )ביטוחבתיק המשתתף של חברות ה –מבוטחים /עמיתים

ועדה להשקעת ההון העצמי של המבטח ולהשקעת כספים לכיסוי ההתחייבויות הביטוחיות 

הון ועודפי , ביטוח חיים מבטיח תשואה, כספי ביטוח כללי(ויות תשואה שאינן התחייבויות תל

  ").ועדת השקעות נוסטרו) ("הון

חוק קופות הגמל ותקנות קופות הגמל מסדירים את דרך ניהול ההשקעות של כספי החיסכון 

המגבלות והמסגרות השונות , במסגרת פעילות הפנסיה והגמל ובכלל זה את סוגי הנכסים

  .להשקעות

קיימים , בהתאם לכך. שירותי ניהול ההשקעות בקבוצה מבוצעים באמצעות הפניקס השקעות

ותפעולם כספי העמיתים וכספי הנוסטרו  של לקבלת שרותי ניהול השקעותהסכמי ניהול 

הפניקס פנסיה , הפניקס ביטוח, בין הפניקס השקעות לבין הפניקס אחזקות, בתמורה לדמי ניהול

   .וגמל והפניקס מאוזנות

כאשר קיימת הפרדה בין  ייעודיים ניהול ההשקעות מתבצע באמצעות מספר מנהלי השקעות

, בפניקס ביטוח(לבין ניהול כספי המבוטחים והעמיתים  הפניקסניהול כספי הנוסטרו של חברות 

מסתייעים השקעות נתמכים במחלקה כלכלית פנימית והמנהלי ). פניקס פנסיה ובפניקס גמלב

  .ל"בתי השקעות בארץ ובחומבנקים ומם יאנליסטשל חים ניתובבסקירות ו



  

357 - א   

אגרות חוב והלוואות לא (לרבות אשראי עסקי לסוגיו , מגוון סוגי מימוןבעוסקת גם  פניקסה

מוצרים מובנים , מימון מובנה לרבות אגרות חוב מגובות בנכסים, עם ובלי בטחונות, )סחירות

עם היציאה , 2009בשנת . דונות ושטרי הוןפיק, נגזרים פיננסיים ונכסים מורכבים, אחרים

מגמה זו . הופנו מאמצים לביצוע השקעות חדשות בעסקות חוב לא סחיר, מהמשבר הכלכלי

תיק האשראי  .תוך התמקדות בביצוע הלוואות עם בטוחות למגזר העסקי 2010נמשכה בשנת 

, 7.9 - מד על סך של כפקדונות עוהלוואות , הכולל אגרות חוב לא סחירות, הפניקסהלא סחיר של 

 ישפניקס ל .בהתאמה, 2010- ו  2009בדצמבר של השנים  31נכון ליום , ₪מיליארדי  8.1 -כו

 השוק תנאי את לשקף מנת על ואבודים בעייתיים לחובות ספציפית הפרשה של מנגנון

  . זה  אשראי במתן הכרוך הסיכון את לצמצם כדי פנימיים בקרה והליכי, המשתנים

 אחד כל בתוך עודפת תשואה בהשגת התמקדהשל הפניקס  ההשקעות מדיניות 2010 בשנת

 בכל השונים האפיקים בין מתאימות השקעה פרופורציות על שמירה כדי תוך ההשקעה מאפיקי

 מול תשואה עודף הושג ישראל ח"ואג ל"חו מניות ,ישראל מניותב :המרכזיים מהאפיקים אחד

 התשואה הגמל בתחום גם .הענפי הממוצע מול עודף להשגת הביא אשר הרלוונטי הייחוס מדד

 מדדי מול העודפת התשואה למרות ,הפנסיה בתחום זאת עם .הממוצע מעל הייתה שנרשמה

 2010 שנת .הענפי לממוצע מתחת הייתההתשואה  ,שנרשמה הכוללת התשואה הייחוס

 התשואות ירידת והמשך ל"ובחו בישראל הפיננסים בשווקים התאוששות בהמשך התאפיינה

 באופן המניות מרכיב הוגדל פניקסה של הנוסטרו בתיקי .הפיננסים המרווחים וצמצום

 של הגדלה בוצעה העמיתים בתיקי .השנה לאורך ח"אג תיק של מ"מח שינויי ובוצעו סלקטיבי

 נוכח יותר גבוהות סיכון בדרגות ח"אג של צמצום בוצע השנה ממחצית והחל המניות מרכיב

 הלא והאשראי ההלוואות תיק הרחבת על דגש הושם ,כללי באופן .הסיכון יבמרווח הצמצום

 ההשקעות ניהול במסגרת – ן"הנדל השקעות להרחבת התשתית ובניית פניקסה של סחיר

 .ובעולם בישראל ,ארוך לטווח המניב ן"הנדל בתחום השקעותיה להרחבת פניקסה פועלת

 של ובניהולה בשליטתה הנמצא ן"לבנד ישירה השקעה באמצעות הן מתבצעת זו פעילות

 בתחומים בעיקר ,מתמחים גורמים עם בשותפות ן"בנדל ישירה השקעה באמצעות והן פניקסה

 הינם פניקסה פעילה בהן העיקריים התחומים .מומחיות מצריכים הפניקסה הנהלת שלהערכת

  .ומשרדים מסחרי

   השקעות 1.12.14

ל ההשקעות העיקריות של הפניקס ניתן ע. בחברות ובנכסים שונים, לפניקס השקעות במקרקעין

הפועלת בעיקר בתחום , מ"בחברה הציבורית מהדרין בע 41.42% - למנות החזקה של כ

מ "מהון המניות המונפק והנפרע של גמא ניהול וסליקה בע 49% -החזקה של כ וכן, החקלאות

, ת של גמאבין הפניקס השקעות לבין בעלי המניו 2008בהתאם להסכם משנת  .")גמא: "להלן(

תקופת מימוש . גמא מהון המניות של נוספים 2%רכישת ל CALLתהא לפניקס גם אופציית 

, גמא ניהול וסליקה היא חברה פרטית העוסקת .2011אפריל  האמורה הינה עד לחודש האופציה
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, במתן אשראי מסוגים שונים, סליקה וניהול של שוברי כרטיסי אשראי, ניכיון, במימון, בין היתר

, שירותי ניכיון כרטיסי אשראי מתן ההעיקרית של גמא הינ הפעילות. כיון שיקים ופקטורינגני

מאפשר ללקוחות גמא לבצע עסקאות מכירה בתשלומים מול לקוחותיהם באמצעות כרטיסי ה

  .אשראי ולקבל את סכומי העסקאות במזומן

סקות באפיקים בשנים האחרונות התמקדה הפניקס ביטוח ברכישת סוכנויות העו, כן-כמו

אגם וקלע שהינן סוכנויות ניהול הסדרים , יש למנות את שקלבין הסוכנויות . פנסיוניים

. מהגדולות הפועלות בשיווק והפצה בעיקר בתחום ביטוח החיים והחסכון לטווח ארוך והבריאות

) 100%(בבעלות ובשליטה מלאה שהינה , באמצעות הפניקס סוכנויותהחזקת הסוכנויות מבוצעת 

  .לעיל 1.12.5 ראו סעיף , לפירוט אודות פעילות הסוכניות. של הפניקס ביטוח

 מימון 1.12.15

ובכלל זה הנפקת כתבי , באמצעות מקורות חיצוניים, בין היתר, הפניקס מממנת פעולותיה )א(

להלן  .ח קצרונטילת הלוואות בנקאיות וחוץ בנקאיות לטווח ארוך ולטוו, אגרות חוב, התחייבות

שיעורי הריבית הממוצעת הנקובה על הלוואות ממקורות בנקאיים וחוץ בנקאיים שהיו בתוקף 

 : שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי הפניקס 2010במהלך שנת 

    שיעור ריבית ממוצעת להלוואות שאינן מיועדות לשימוש ייחודי

כתבי התחייבות  הלוואות לזמן ארוך הלוואות לזמן קצר
 נדחים

  שיעור ממוצע

  – *מקורות בנקאיים  4.58%  4.56%  5.05%  5.05%
  צמוד מדד

  –מקורות בנקאיים   6.08%    6.08%  
  אירוצמוד

  –מקורות בנקאיים   3.52%    5.23%  3.18%
  לא צמוד

 **מקורות חוץ בנקאיים  4.53%  4.24%  4.91%  4.00%
  צמוד מדד–

 **קאייםמקורות חוץ בנ  5.49%  6.00%  4.73%  5.95%
  צמוד מדדלא–

  
שחלק מהם נרכשו על , לגופים מוסדיים 2001כולל בין השאר כתבי התחייבויות נדחים שהונפקו באוגוסט   * 

  . ידי בנקים
ידי הפניקס -וכן כולל תעודות התחייבות שהונפקו על, לגופים מוסדיים 2007כולל אגרות חוב שהונפקו בשנת   **

  .גיוסי הון

 גיוסי הון )ב(

בתמורה כוללת ₪  1ביצעה הפניקס הנפקת זכויות של מניות רגילות בנות  2009 אוגוסט בחודש

  .ניצלה את מלוא הזכויות שהוצעו לה קבוצהה. ₪מיליון  125.5 -של כ

 חובגיוסי  )ג(

אשר תחום , מ"בע) 2009(גייסה חברה ייעודית בשם הפניקס גיוסי הון  2009בחודש אוגוסט 

 500-כ ")הפניקס גיוסי הון: "להלן( שראל עבור הפניקס ביטוחפעילותה הינו גיוס מקורות בי

תעודות ). 'סדרה א( שבמסגרתו הוצעו לציבור תעודות התחייבות, באמצעות תשקיף₪ מיליוני 

אשר תשולם פעמיים בשנה  4.4%ההתחייבות הינן צמודות מדד ונושאות ריבית שנתית בשיעור 
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טוח התחייבה בהסכם הנאמנות כי היא תמלא אחר הפניקס בי. 2018ועד  2010בכל שנה מהשנים 

  .ידי הפניקס גיוסי הון-שהונפקו על, )'סדרה א(תנאי התשלום של תעודות ההתחייבות 

  ."אמצעי שליטה"להנפיק  פניקסחלות מגבלות על אפשרות ה, מכוח היתר השליטה כי, יצוין

ח "מיליון ש 400 - גייסה הפניקס גיוסי הון סך של כ 2010 ואוקטובר ספטמבר יםבחודש

, 2022בספטמבר  30עומדות לפרעון בתשלום אחד ביום שמחציתן  אגרות חוב תהנפקבאמצעות 

כשהן צמודות  3.6%ונושאות ריבית שנתית בשיעור ) שנים 9עם אפשרות פדיון מוקדם לאחר (

עומדות לפרעון בתשלום מחציתן ו,  2010למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש אוגוסט 

ונושאות ריבית שנתית ) שנים 7עם אפשרות פדיון מוקדם לאחר ( 2020בספטמבר  30חד ביום א

  ). לא צמוד( 6%בשיעור 

המפקח על הביטוח כהון משני מורכב של הפניקס  ידי-הוכרה על האמורותתמורת אגרות החוב 

 .ביטוח

 דירוג אשראי )ד(

. משלילית ליציבהיקס ביטוח של הפנ את תחזית הדירוגמעלות עדכנה  2010באוגוסט  25 ביום

דירוג השררה את א, לפיכךופניקס ביטוח ל 'ilAA'אשררה מעלות דירוג חוסן פיננסי , כן-כמו

'ilAA-' שררה מעלות את הדירוג אכן . לכתבי ההתחייבות הנדחים שלה'ilA' לפניקס.  

של  )'ג -ו' בסדרות ( אגרות החובל 3Aaהודיעה מידרוג על מתן דירוג  2010במהלך חודש נובמבר 

  . ביטוחהפניקס 

  מיסוי 1.12.16

  . לדוחות הכספיים 42 ראו באור

  מגבלות ופיקוח על פעילות הפניקס 1.12.17

 )"חוק חוזה הביטוח": להלן( 1981 –א "התשמ, חוק חוזה הביטוח )א(

לרבות מעמדו של , חוק חוזה הביטוח מסדיר בעיקר את מערכת היחסים שבין המבטח והמבוטח

חובת גילוי ותוצאות אי , ות עיקריות לעניין מהות חוזה הביטוחוכן קובע הורא, סוכן הביטוח

, מעמדם וזכויותיהם של מוטבים, תקופת הביטוח והתנאים לביטולה או לקיצורה, הגילוי

הוראות , הוראות לעניין שינויים בסיכון המבוטח, הוראות לעניין תשלומי דמי הביטוח ומועדיהם

והוראות שונות , בות מועד התיישנות לגביהםלעניין אופן תשלומי תגמולי הביטוח לר

  .המתייחסות ספציפית לסוגים השונים של הביטוח

  חוק הפיקוח ותקנותיו )ב(

, )ביטוח( שירותים פיננסייםהפניקס והפניקס ביטוח כפופות להוראות חוק הפיקוח על 

). "חתקנות הפיקו": להלן(והתקנות על פיו ) "החוק"או  "חוק הפיקוח": להלן( 1981–א"התשמ

  :הנושאים שלהלן, בין היתר, בחוק הפיקוח ובתקנות הפיקוח מוסדרים

חוק הפיקוח מגדיר כי הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון  -סמכויות המפקח על הביטוח  )1(

במשרד האוצר יהיה המפקח על הביטוח וקובע את תפקידיו וסמכויותיו של המפקח לרבות 



  

360 - א   

נושאי , סוכני ביטוח, דרכי פעולתם וניהולם של מבטחיםהסמכת המפקח ליתן הוראות הנוגעות ל

וזאת בכדי להבטיח את ניהולם התקין ואת השמירה על , משרה בהם וכל מי שמועסק על ידם

עניינם של המבוטחים או הלקוחות וכדי למנוע פגיעה ביכולתו של מבטח לקיים את 

  ;התחייבויותיו

חוק . רשיון בלתמחייב קובתיווך בביטוח בביטוח עיסוק  - רשיונות עיסוק בענפי הביטוח השונים  )2(

  ;לרבות סמכות לבטל רשיונות, הפיקוח קובע הוראות לעניין רישוי מבטחים וסוכני ביטוח

חוק הפיקוח קובע הוראות הנוגעות לקבלת היתרים להחזקת אמצעי  –החזקת אמצעי שליטה  )3(

החזקה מהותית בתחום  וכן הוראות לעניין איסורים על, שליטה במבטח ובסוכנות ביטוח

הפניקס אחזקות  –לעניין היתר לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה במבטח . החיסכון ארוך הטווח

ביטוח וחסכון במשרד האוצר למר יצחק , שנתן הממונה על שוק ההון, מ ובחברות בת שלה"בע

  ;לעיל 1.6.4ראו סעיף , 30.12.2010ביום ) תשובה(שרון 

, וק הפיקוח קובע הוראות שונות לעניין הפיקוח על עסקי הביטוחח –פיקוח על עסקי הביטוח  )4(

הוראות לעניין אורגנים ובעלי תפקידים , ובין היתר הוראות בדבר הגבלות על ניהול עסקים

מסירת דינים וחשבונות והוראות לעניין הפרדת עסקי ביטוח חיים מעסקים אחרים של , במבטח

התקין תקנות בעניינים שונים הקשורים לפיקוח על לשר האוצר כמו כן החוק מסמיך את . מבטח

חובת מבטח ; ודרכי השקעתםסוגי נכסים שיחזיק מבטח כנגד התחייבויותיו  כגון, הביטוח

קביעת תנאי הביטוח של תוכניות ; ל"עיסוק כמבטח בחו, חישובן אופןלהחזיק עתודות ביטוח ו

  ;ות הביטוחהביטוח ודמי הביטוח וכן הוראות לשמירה על יציבות חבר

להתקין שר האוצר חוק הפיקוח מסמיך את  –הוראות הנוגעות לשמירה על ענייני מבוטחים  )5(

 ,הנוגעות לשמירה על עניני מבוטחים לרבות סמכות המפקח לברר תלונות של הציבור תקנות

הוראות  ;הוראות בדבר שיעורי דמי ביטוח ותשלומים אחרים שמבטח רשאי לגבות ממבוטחים

  ;שבחוזה ביטוח וניסוחם וכן הוראות בדבר מבנה פוליסת ביטוח וצורתה בדבר תנאים

  :התקנות העיקריות הבאות, בין היתר, תוקף חוק הפיקוח הותקנומ

: להלן( 1998 –ח "תשנה, )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  )1(

הגדרות בהתאם ל, ממבטח המינימאלי הנדרשהון מסדירות את ה) "תקנות ההון המינימלי"

  .לעיל 2ב1.12.2 לפרטים נוספים ראו סעיף. שונות המתייחסות להון חברות הביטוח

, )של מבטח וניהול התחייבויותיו והקרנותדרכי השקעת ההון ( תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )2(

סים סוגי נכהוראות לעניין , בין היתר, ללותוכ) "תקנות דרכי ההשקעה": להלן( 2001-א"התשס

 מגבלות לעניין השקעת מבטח בחברת בת או, להחזיק כנגד התחייבויותיו השונות שרשאי מבטח

אחר העוסק  או בכל תאגיד, במבטח אחר, בבעל עניין בו, בבעל אמצעי שליטה בו, מוחזקת שלו

   .בתיווך בענייני ביטוח
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- ה"תשמ, )וח כללידרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביט(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  )3(

לעניין חובת מבטח להחזיק עתודות ביטוח ודרכי חישובן , בין היתר, כוללות הוראות ,1984

  . והפרשות לתביעות תלויות

כל הוראות בה המסדירות את ,1998–ח"התשנ, )פרטי דין וחשבון(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  )4(

חברות ל דוחות כספיים  של פרטיהם והעקרונות החשבונאיים לעריכתם ש, תוכנםהקשור ל

 .חוטיב

, )דרכי הפרדת חשבונות ונכסים של מבטח ביטוח חיים(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  )5(

קובעות הנחיות בדבר דרכי הפרדת החשבונות והנכסים של עסקי ביטוח חיים  ,1984- ד"התשמ

ם מנכסים והפרדת נכסים של עסקי ביטוח חיים משתתף ברווחי, מכלל עסקי הביטוח של מבטח

 .של עסקי ביטוח חיים אחרים

  חקיקה ליישום המלצות ועדת בכר  )ג(

להלן עיקרי . אושרו חקיקה ליישום המלצות ועדת בכר 2005בחודש יולי , ד1.12.2 כמפורט בסעיף

  :החוקים המיישמים המלצות אלו

 49 -כ, 15%(הגדרת נכסי חסכון ארוך טווח וקביעת תקרה לנתח שוק : חוק הגברת התחרות )1(

הגדרת ; )יועצים פנסיונים ויועצי השקעות(קביעה כי הבנקים יפעלו כיועצים בלבד ; )₪מיליארד 

; והבחנה ברורה בין השניים) השקעות/ פנסיוני(ומשווק ) השקעות/ פנסיוני(תפקידיהם של יועץ 

איסור על איגוד עובדים או מעבידים לשמש סוכן ; הטלת חובת רישוי על עובדי גופים מוסדיים

  .הגברת הפיקוח על מבטחים; הגברת חובות הנאמנות של סוכן ויועץ; סיוניפנ

; עיגון ההבחנה בין יועץ ומשווק וקביעת חובת רישוי זהה לשני התפקידים: חוק הייעוץ והשיווק )2(

חובת התאמת ; קביעה כי עסקה לביטוח פנסיוני יכולה להתבצע רק במסגרת ייעוץ או שיווק

על רישיון למסור ללקוח מסמכים המנמקים בכתב את כדאיות חיוב ב; המוצר לצרכי הלקוח

חובת תיעוד פעולות הייעוץ ; חובת גילוי נאות לגבי ניגודי עניינים, המלצתו, החסכון הפנסיוני

חובת שמירת ; חובת הסכם בכתב בין יועץ ולקוח; חובות אמון וזהירות של בעל רישיון; והשיווק

  .או פליליות על הפרת חובות בידי בעל רישיון/ספיות וסנקציות כ; סודיות בין לקוח לסוכן

הסדרת ; עיגון זכותו של עובד לבחור את הקופה בה יושקע חסכונו הפנסיוני: הגמלקופות חוק  )3(

; הוראות לעניין השקעות כספי קופת הגמל; עיקרון ניידות בין קופות גמל לתגמולים ופיצויים

חובות פיקוח נרחבות על ; ץ  או שיווק פנסיוניחובת גביית עמלות הפצה מהעמית בעבור ייעו

 .סנקציות אזרחיות ופליליות; החברות המנהלות

  חקיקה נוספת  )ד(

שר פורסם א, 2011 - א"התשע ,)תיקוני חקיקה(חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך  )1(

ק חו( את אכיפת החוקים שרשות ניירות ערך מופקדת עליהם במטרה לייעל 2011בחודש ינואר 

מוסיף שני  )העסוק בייעוץ השקעות וחוק השקעות משותפות בנאמנות חוק הסדרת, ניירות ערך

  .וסנקציות שונותמנגנוני אכיפה חדשים 
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 –א "התשע, )תיקוני חקיקה(פורסמה הצעת חוק הגברת האכיפה בשוק ההון  19.10.2010ביום  )2(

ואת השמירה על עניינו של להבטיח את ניהולם התקין של הגופים המוסדיים  אשר נועד, 2010

. ציבור החוסכים ולמנוע פגיעה ביכולתם של הגופים המוסדיים לקיים את התחייבויותיהם

 הרחבתוצע לתקן את הסדרי האכיפה הקיימים בחוקי הפיקוח תוך מ, במסגרת הצעת החוק

של  סמכויות בירור מינהלי לצורך בירור קיומן של הפרותהענקת סמכויות הפיקוח של הממונה ו

 .חוקי הפיקוח

  הסכמים מהותיים 1.12.18

 .לדוחות הכספיים 14ביאור סכם שנחתם בעניין רכישת אקסלנס ראו הלפרטים בדבר ה

   הליכים משפטיים 1.12.19

מנהלת הפניקס מספר רב של , במסגרת מהלך העסקים הרגיל של הפניקס בתחום הביטוח

ליכים משפטיים בהם למועד הדוח חשופה הפניקס למספר ה נכון, מעבר לכך. הליכים משפטיים

ובפרט הפסד בתובענות , החשיפה כתוצאה מההליכים. התבקש אישור תובענות ייצוגיות נגדה

. עלולים להשפיע לרעה באופן מהותי על תוצאות הפעילות של הפניקס, ככל שיאושרו, ייצוגיות

 14וכן , תביעות שאושרו כתביעות ייצוגיות 4תלויות ועומדות כנגד הפניקס , נכון למועד הדוח

   .בקשות לאישור תובענות כייצוגיות

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 1.12.20

, הפניקס שמה לה ליעד למצב עצמה בתחומי הביטוח השונים ובתחום הפיננסים כחברה מובילה

 .ורווחיותה נתח השוק שלה, ולהרחיב את פעילותה, בהיבטים של חדשנות ושירות, בין היתר

השקעה אטרקטיביות ובמקביל בוחנת באופן שוטף את הפניקס תרה אחר הזדמנויות , בנוסף

השקעותיה שאינן השקעות בתחומי הליבה ואת התאמתן ליעדי הפניקס ולהשקעותיה בתחום 

    .הליבה

  גורמי סיכון   1.12.21

לרבות בשל הרעה , מיתון במשק. למצב המשק בכללותו השלכה על עסקי הפניקס –מצב המשק  )א(

עלול לגרום לירידה בהיקף ההפקדות באפיקי , תבמצב הבטחוני או במצב הכלכלה העולמי

קרנות (ואף למשיכת חסכונות פנסיוניים וחסכונות לטווח בינוני , חיסכון ארוך הטווח השונים

לצמצום הכיסויים הנרכשים בפוליסות  ,גידול בחובות אבודיםל, לצורך צריכה בהווה) השתלמות

להגשת  ,)ידול במספר הפריצות וההונאותבשל ג(ביטוח ולגידול במספר מקרי הביטוח והתביעות 

  .השוניםולהחרפת התחרות בתחומי הפעילות , תביעות במועד מוקדם יותר

החסכון ארוך השפעה ניכרת על עסקי הפניקס בתחום במשק לרמת התעסוקה  -רמת התעסוקה  )ב(

ירידה במספר ל, כן-כמו. הטווח כיוון שהיא משפיעה על ההפרשות לאפיקי החסכון השונים

על היקף המכירות החדשות שלילית השפעה  השכררמת בו )גידול בשיעור האבטלה(מועסקים ה

  .י הביטוחתיקמסגרת ועל שיעורי הביטולים ב
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סיכון , סיכון ריבית, סיכון מניות: שינויים בגורמי סיכוני השוק העיקריים כגון – סיכוני שוק )ג(

 ידי- לרידה בשווי הנכסים המוחזקים עסיכון מטבע וסיכון  אינפלציה  עלולים להביא לי, מרווח

 .פניקסה

חלק ניכר מתיק הנכסים של הפניקס מושקע בניירות ערך בשוק  - בארץ ובעולםשוק ההון מצב  )1(

המתאפיינים בתנודתיות כתוצאה מסיכוני שוק , בנגזרים פיננסייםכן ו ,ל"בחו, ההון בארץ

 . עולםומאירועים פוליטיים וכלכליים בארץ וב

כנגד ההתחייבויות  ,בין היתר, מנהלת את הנכסים הסחירים העומדים חביטו הפניקס

. הביטוחיות תוך התייחסות לסיכוני שוק ומאפייני ההתחייבות כגון הצמדה ותשואה נדרשת

תנודות חדות במחירי נכסי ההשקעה עלולות להשפיע על השווי המדווח של תיק הנכסים 

לנוכח ההשקעות בנכסים פיננסיים . דווחיםעל הונה של הפניקס ועל רווחיה המ, הסחירים

הן בקשר , פניקסלשינויים בשוק ההון ולשווי הנכסים בו השפעה מהותית על תוצאות ה, ואחרים

והן בקשר לתיקי הנוסטרו של , לרווחים הנובעים מפוליסות ביטוח מנהלים משתתפות ברווחים

ול להביא לקריסת מוסדות בשוקי ההון בארץ ובעולם על משבר חריף, בנוסף לכך. פניקסה

ולפיכך מגדיל את הסיכון בהתקשרויות הפניקס עם גופים כאמור , פיננסיים מרכזיים

(counterparty risk).  

פניקס ה. ל"הפסד שעלול להיגרם כתוצאה משינויים בעקומי הריבית בארץ ובחו – סיכוני ריבית )2(

. יבויות הביטוחיות שלהל כנגד ההתחי"שקלי ובמטבע חו, ח צמוד"מחזיקה תיק אג ביטוח

ל תגרום להפסדים בתיק כתוצאה מירידת מחירי "עלייה בעקומי הריבית בארץ ובחו, לפיכך

עלייה בשיעורי הריבית עלולה להביא להגדלת הפדיונות בתחום חסכון ארוך , בנוסף. ח"האג

   .טווח בכלל ובפוליסות מבטיחות תשואה בפרט

 Spread(להיגרם כתוצאה משינויים במרווח האשראי ההפסד שעלול  – "מרווח אשראי"סיכוני  )3(

Risk ( שבין אגרות חוב קונצרניות לבין אגרות חוב ממשלתיות)שינויים במרווחי ). חסרות סיכון

והשינויים ) PD(האשראי אמורים לשקף את השינויים בהסתברות לחדלות פירעון של הלווה 

  . השוקשנגזרים מתנודות 

ל חשופות לשינויים בשערי "בחוביטוח השקעות הפניקס  – )שער חליפין(סיכוני מטבע  )4(

לשינויים בשערי החליפין , כמו כן. ט וביין"בליש, באירו, המטבעות ובעיקר לשינויים בדולר

הן על , ח הכלולים בתיק ההשקעות של הפניקס"השפעה הן על מחירי הנכסים נקובי המט

כאשר סכום הכיסוי נקוב (המשנה  והן על הפעילות מול מבטחי, ההתחייבויות הביטוחיות

  ).בדולרים

אשר עלייה במדד , בנכסים פיננסיים לא צמודים ,בין היתר, הפניקס מחזיקה -  סיכון אינפלציוני )5(

מאחר ומירב ההתחייבויות הביטוחיות של , בנוסף. המחירים לצרכן תוביל לשחיקת ערכם

לה להשפיע לרעה על רווחיות אחזקה בנכסים שאינם צמודים עלו, הינן צמודות למדד פניקסה

  .)להלן ALMראו גם סיכון ( בעת עליית המדד פניקסה
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סיכון הנובע מחוסר התאמה בין ההתחייבויות הביטוחיות לבין הנכסים  – ALMסיכון  )6(

פערי (חוסר ההתאמה עלול לנבוע בין היתר מפערים בעיתוי . כנגדן פניקסידי ה-המוחזקים על

שווי ההתחייבויות גבוה מהותית מהנכסים המוחזקים (בגודל , )מ בין ההתחייבויות לנכסים"מח

 פניקסה .ובהצמדה למדד, )נכסים והתחייבויות המוחזקים במטבעות שונים(במטבעות  ,)כנגדם

 .מ בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח"ופער מח חשופה בעיקר לסיכון אינפלציה

ידי או מבלי להביא לפגיעה בשווים כתוצאה העדר יכולת למכור נכסים באופן מי - סיכון נזילות )ד(

, בין היתר ,מחזיקה פניקס ביטוחה. מסחירות נמוכה עלולה להוביל להפסדים בעת המימוש

, ח קונצרניות"אחזקות אלו כוללת אג. בנכסים שאינם סחירים וכן בנכסים בעלי סחירות נמוכה

בעיית . ות אלטרנטיביותמניות בעלות סחירות נמוכה והשקע, מניות לא סחירות, הלוואות

כאשר הרעה במצב השוק משפיעה לרעה על יכולת הנזלת , הסחירות מתחדדת בעיתות משבר

 .נכסים

הינו הסיכון להפסד כספי כתוצאה מאי עמידתו של צד נגדי בהתחייבויותיו או  -  אשראי ןסיכו )ה(

ת הלוואו, הפניקס משקיעה חלק מנכסיה במתן אשראי. מירידה בדירוג האשראי שלו

, בפיקדונות שונים במערכת הבנקאית בארץ, לסוכנים וללווים שונים, ומשכנתאות לתאגידים

, בנוסף. ועוד, CDO, במכשירי אשראי כגון קרנות קרדיט, באגרות חוב סחירות ולא סחירות

אי מילוי התחייבויותיו  .של מבטחי המשנה עמם התקשרה בחוזי ביטוח לסיכון פניקסחשופה ה

ירידה בשווי ערך החוב כתוצאה מירידת  אףו ,כתוצאה מחדלות פירעון הסכםלשל הצד הנגדי 

  .משפיעים לרעה על רווחיות הפניקס, או הרעה ביכולת ההחזר שלו דירוג האשראי של החייב

נטיית הציבור לבחור במוצרים תחליפים במסגרת התחומים השונים  - שינוי בטעמי הציבור  )ו(

ו נטיית הציבור שלא לבצע ביטוח עשויים להשפיע על הביקוש א) גמל או ביטוח מנהלים, פנסיה(

 .למוצרי הקבוצה ועל הרווחיות בתחומים השונים

מגמה מתמשכת של  קיימת .פעילות הפניקס כפופה לדרישות רגולטוריות ענפות -רגולציה  )ז(

אי עמידה . דרישות אלוהגברת האכיפה של וכן של , החמרה והוספה של דרישות רגולציה

שינויים באלה . ת הרגולציה עלולה לגרור אחריה סנקציות שונות וכן פגיעה במוניטיןבדרישו

קבוצת חלק מחברות . ורווחיותה הפניקסהפעילות העסקית של  ,משפיעים על הדיווח הכספי

אי  .ידי המפקח על הביטוח-רשיונות שניתנו להן על פי דין עלהיתרים ופי -הפניקס פועלות על

לרגולציה , כמו כן .םביטולל ואף לגרום סנקציות ות עלולה לגרור הטלתעמידה בתנאי הרשיונ

להנחיות , להוראות הדין. בתחומי הביטוח השלכה ניכרת על התעריפים הנגבים במוצרים השונים

לרבות , ולהסכמים הנוגעים למבנה החיסכון במשק ובעיקר אלו הנוגעים לחיסכון הפנסיוני

הפעילות בענף ועל מידת התחליפיות בין המוצרים  היקף השפעות על , השלכות המיסוי שלו

להוראות אלו השפעות הן על תיק ביטוח , כתוצאה. לרבות אפשרויות הניוד ביניהם, השונים

 .המכירות העתידיות שלהן החיים והחסכון לטווח ארוך של חברות קבוצת הפניקס והן על

כאשר שינויים בהוראות אלו עלולים כפופות להוראות הרגולציה  פניקססוכנויות הביטוח של ה
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בנוסף לרגולציה בתחומי הביטוח והחיסכון ארוך  .להשפיע על פעילותן העסקית ורווחיותן

אשר אי , כפופה הפניקס לדרישות רגולטוריות בתחום דיני ניירות ערך ודיני החברות, הטווח

 .עמידה בהן עלולה לגרור אחריה סנקציות שונות וכן פגיעה במוניטין

היא עלולה להיות מושפעת מהוראות ניהול , החברהנמצאת תחת שליטתה של  פניקסיוון שהכ

מגבלות על היקף ההלוואות , בין היתר, בנקאי תקין של המפקח על הבנקים בישראל הכוללות

לששת הלווים הגדולים וקבוצת הלווים הגדולים ביותר , שיכול בנק בישראל להעניק ללווה בודד

  ). כהגדרת מונחים אלה בהוראות האמורות(בתאגיד הבנקאי 

) אף שעומד בדרישות הלימות ההון(הון עצמי נמוך . הפניקס ביטוח כפופה לדרישות הלימות הון

  . עשוי לפגוע בפעילות החברה וביכולתה לבטח עסקים חדשים

חלה החמרה בדרישות ההון המינימליות לחברות הביטוח ובכללי ההכרה בהון  2009בשנת   

עשויות חברות הביטוח להדרש להשלמות  2Solvencyבמסגרת תהליך יישום . ני והמשניהראשו

 .הון נוספות

תקדים משפטי  עשויות להוותלהחלטות שיפוטיות אשר  ההפניקס חשופ -תקדימים משפטיים  )ח(

ולגרום לעלויות שלא היו , לשנות את היקף חבויות הפניקס, פעילות הביטוחמחייב ביחס ל

  .   קשרות בפוליסות הביטוחצפויות בעת ההת

רבות במסגרת פעילות הביטוח ופעילויות  חשופה לתביעות הפניקס -צוגיות יתובענות יתביעות ו )ט(

ובפרט חשופה לאלו בעלות הפוטנציאל להפוך , )'מתן אשראי וכו, השקעות(אחרות שלה 

נכון למועד הדוח . סכומים גבוהיםשכן הפניקס עלולה להימצא חייבת בגינן ב, לתובענות ייצוגיות

אשר עלולים להביא , הפניקס ביטוח הינה צד להליכים משפטיים ובכללם תביעות ייצוגיות

  .לחיובה בסכומים מהותיים

 .התחרות בתחומים בהם הפניקס פועלת עלולה לפגוע ברווחיות הפניקס עוצמתעלייה ב - תחרות  )י(

בכניסת , חרים קיימיםהתגברות התחרות יכולה להיות בין היתר בהחרפת התחרות בין מת

הן , התחרות משפיעה הן בהיבט של נתח השוק .ובכניסת ערוצי הפצה חדשים, מתחרים חדשים

  . והן בהיבט של הוצאות הפניקס, בהיבט של תעריפי המוצרים

גמל ופנסיה חשופה לביטולי פוליסות ופדיונות , הפעילות בענפי ביטוח חיים –רמת שימור התיק  )יא(

בתנאי , בין היתר, היכולת לשמר את תיק הלקוחות הקיים תלויה. במהלך תקופת הביטוח

ביכולת המבוטחים , ידי מתחרים- בתנאים המוצעים על, לפי העניין, הקופה או הקרן, הפוליסה

לשמר את  פניקסיכולת ה. ועוד, בפעילות ערוצי השיווק, בתנאי השוק, לבצע ניוד של כספיהם

 .כולתה להשיג תשואות אטרקטיביות ביחס למתחרותיהבי ,בין היתר, התיק הקיים שלה תלויה

 :הפניקס חשופה לסיכונים תפעוליים רבים כגון, במהלך פעילותה העסקית -ים תפעולי ניםסיכו )יב(

טעויות אנוש  ,לרבות אי אבטחת מידע, כשל מערכות מידע ומחשוב ,מערכות פנימיותבכשל 

. )רעידת אדמהכגון ( פניקסחיצוניים ל ונזקים פשעי מחשב, הונאות, )ספקיםוסוכנים , עובדים(

נשען על ) תפעולו, דרישות רגולציה, פעילות עסקית( הפניקסחלק מהותי מפעילות , באופן ספציפי
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היעדר תשתיות מספקות או לחלופין כשלים במערכות המחשב , לפיכך. מערכות מידע ממוחשבות

כה ניכרת על נאותות התעריף לטעויות אקטואריות השל .עלולים להסב נזק מהותי הפניקסשל 

טעויות שעלולות ליפול בהתאמה של כיסוי ביטוח המשנה לכיסוי , כן-כמו. והרזרבות הביטוחיות

  .שניתן למבוטחים ובמיוחד בביטוחים גדולים חושפות את הפניקס להפסד פוטנציאלי

 תמחור והערכת התחייבויותבסיכונים הקשורים הפניקס חשופה ל –סיכונים ביטוחיים  )יג(

תוחלת , מוותידי הפניקס מכסות סיכונים שונים כגון -פוליסות הביטוח הנמכרות על. ביטוחיות

תמחור הפוליסות והערכת ההתחייבויות הביטוחיות נעשה על . נזקי טבע וגניבות, מחלות, חיים

השתנות . והערכת גורמי הסיכון הקיימים והשתנותם הערכת המצב המשפטי, סמך ניסיון העבר

בשכיחות האירועים ובחומרתם ובמצב המשפטי עשויים להשפיע על התוצאות , סיכוןבגורמי ה

בשל בחירת מודל , בין היתר, טעויות בתמחור ההתחייבויות יכולות לנבוע .העסקיות של הפניקס

) Parameter Risk(במודל התמחור  שימוש בפרמטרים מוטים ;)model risk(תמחור שגוי 

   .התיקים המבוטחיםשל  הגדלת שיעור הביטוליםו

יכולת הפניקס לרכוש . רוכשת ביטוחי משנה בשווקים בינלאומיים הפניקס - ח משנה וטיב )יד(

ביטוחי משנה בתנאים טובים מושפעת מביצועי הפניקס בפרט וקיבולת ביטוח המשנה בעולם 

). ועוד, בהתרחשותם של אירועי קטסטרופה בעולם, התלויה בין היתר ביציבות מבטחי המשנה(

 השפעה על רווחיות הפניקס וביטוחי המשנה המוצעים בשווקים אל בהיקףינויים במחירי ולש

ביטוח המשנה . ועל יכולתה להגדיל את נפח הביטוח ולהתחייב בהתחייבויות ביטוחיות מסוימות

ומשום כך יש ביציבות , פי פוליסות הביטוח- כלפי מבוטחיה על האינו פוטר את הפניקס מחובת

רוג האשראי של מבטחי המשנה כדי להשפיע על התוצאות העסקיות של חברות הפיננסית ובדי

אי עמידה של מבטח משנה בהתחייבויותיו כלפי הפניקס עשויה להשפיע מהותית , על כן. הביטוח

   ).למשל בקרות אירוע קטסטרופה(על יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי הלקוחות 

 בהיקף הפעילות של הפניקסה הטוב מהווים גורם חשוב מוניטין הפניקס ושמ - פגיעה במוניטין  )טו(

, מעילות. שמירה על לקוחות קיימיםבבהתקשרות הפניקס עם לקוחות חדשים ו, ורווחיותה

 .ופעילות לא תקינה או לא חוקית עלולים לפגוע בשמה הטוב, הליכים משפטיים נגד הפניקס

פגיעה באיתנותה  -בדירוגה בשווי מניותיה או , פגיעה באיתנות הפיננסית של הפניקס )טז(

 יהלהכביד על ותעלול ההורדת דירוג האשראי שלבשווי מניותיה או , הפיננסית של הפניקס

העשויים להיות נחוצים בין היתר לשם , בעתיד ככל שידרשווחוב גיוסי הון  ביצוע ובתנאיב

  .  עמידה בדרישות הלימות הון
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 טבלת גורמי סיכון 

 ומידת השפעתם פניקסי הסיכון העיקריים אליהם חשופה ההטבלה הבאה מפרטת את גורמ

  :הפוטנציאלית על עסקיה

  השפעת גורמי הסיכון על פעילות הפניקס
  

  גורמי הסיכון

השפעה   השפעה נמוכה
  בינונית

    השפעה  גדולה

  סיכוני מאקרו

       מצב המשק  

     רמת התעסוקה  

      שוק סיכוני  

  
  

  נזילות ןסיכו   

     שראיא ןסיכו  

  סיכונים ענפיים

       רגולציה  

       תקדימים משפטיים  

      תחרות  

       התיקשימור רמת  

     ביטוחי משנה  

     סיכונים ביטוחיים  

     שינוי בטעמי הציבור  

  פניקסלסיכונים מיוחדים 

     פגיעה במוניטין  

      פגיעה באיתנותה הפיננסית של
  הבשווי מניותיה ובדירוג, הפניקס

     סיכונים תפעוליים  

     תביעות ותובענות ייצוגיות  

  

מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על הפניקס הינה על סמך הערכת הנהלת הפניקס בהתחשב 

או בתנאי השוק /שינויים במאפייני הפעילות ו. בהיקף ובמאפייני פעילותה נכון למועד דוח זה

  .עשויים לשנות את מידת ההשפעה
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  תחום הביטוח בארצות הברית 1.13

בתמורה כוללת  2006ב נרכשה בחודש דצמבר "פעילותה של קבוצת דלק בתחום הביטוח בארה

מה במועד השלמת אשר שול, ב"מיליון דולר ארה 298 - על סך של כ) לרבות הוצאות עסקה(

   .העסקה

  :*ב"להלן תרשים האחזקות העיקריות בתחום הביטוח בארה

  
  
  
  

                                                                              100%  
  
  
  

                                                                             99.97%**  
  

  
  
  

                                                                                                                  
  

    
  

    

  .כל החברות המוחזקות הן בשליטה ומאוחדות בדוחות הכספיים*   

  .יתרת ההחזקות ברפבליק הינה בידי בכירים בחברה**   

  

  מידע כללי על תחום הפעילות 1.13.1

  מבנה תחום הפעילות )א(

Republic Companies Inc. )ב המאוגדת "היא חברת החזקות ביטוח בארה) "רפבליק": להלן

ה במספר חברות בת וסוכנויות ביטוח העוסקות בעיקר בתחומי רפבליק מחזיק. במדינת דלאוור

ופועלת באמצעות רשת של סוכנויות ביטוח עצמאיות , וביטוח כללי )property(ביטוח רכוש 

בנוסף . קליפורניה וניו מקסיקו, מיסיסיפי, ארקנסו, אוקלהומה, לואיזיאנה, במדינת טקסס

רשיונות מבטח נוספים  45 -קה רפבליק במחזי, למדינות בהן פועלת רפבליק באופן שוטף

רשיונות אלו משמשים לשיתופי פעולה עם מבטחים מהגדולים בענף המבקשים . במדינות אחרות

להרחיב את הפעילות במדינות נוספות ועל כן מצאו לנכון  להשתמש ברשיונות המצויים בידי 

ים נחתמים עם  מספר לרוב החוז). עבור אותן חברות frontהחברה משמשת , כלומר(החברה 

רפבליק פועלת תחת שם זה בתחום הביטוח בארצות הברית .. בודד של חברות כאמור מדי שנה

  .מאז ראשית המאה העשרים

, לתיאור רפבליק" הקבוצה"או " קבוצת רפבליק"בפרק זה ישמש המונח  –אם לא ייאמר אחרת 

  .חברות הבת והחברות הקשורות שלה

  : ילותה בהתאם לארבעה ענפי פעילותקבוצת רפבליק מנתחת את פע

)1( Personal Lines  -  סוכני ביטוח וסוכנויות ביטוח המוכרים פוליסות ביטוח של רפבליק לבעלי

  ). "ענפי ביטוח פרט": להלן(בתים וכלי רכב 

  החזקות בחברות שונות בתחום

Delek Finance US Inc.  

Republic Companies, Inc.

 )"רפבליק"(

  קבוצת דלק
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)2( Commercial Lines -  סוכני ביטוח וסוכנויות ביטוח המוכרים פוליסות ביטוח רכוש וביטוח

של רפבליק לעסקים קטנים עד בינוניים ) Workers' Compensation(ידים חבות רכב וחבות מעב

 Program Management – Managing General Agencies  )."ענפי ביטוח מסחרי ": להלן(

, לצד מוצריה הסטנדרטיים של קבוצת רפבליק, המציעות MGAsאו בקצרה )  סוכנויות חיתום(

ם מתאימים ינשא, מיוחדים מאפיינים בעלי תולישויו מוצרי ביטוח נוספים המיועדים למגזרים

בניגוד לפעילות בענפי ביטוח הפרט  . בדרך כלל לפרופילי הסיכוןבפוליסות הביטוח הסטנדרטיות

מנפיקות בעצמן את הפוליסות תחת השם  Program Management -בענף ה MGAs -ה, והמסחרי

תוך הפעלת שיקול דעת לגבי תנאי , לההבת והחברות הקשורות שאותחת שמות חברות , רפבליק

וב ריפבליק נושאת בחלק קטן לר. הפוליסות ומחיריהן כשהסדרי ביטוח המשנה נקבעים במשותף

ומוסכם כי הסוכנויות תטפלנה בתביעות הביטוח תוך פיקוח ) 40%עד  20%(מהאחריות הכוללת 

 .  של ריפבליק על מהלך סילוק התביעות השוטף

)3( Insurance Services  -  מתן שרותי ביטוח לחברות ביטוח)כרוכים ) "שרותי ביטוח": להלן

 ושעל דרך של מתן רשות שימ, בשיתוף פעולה עם חברות ביטוח שאינן קשורות לקבוצת רפבליק

בתמורה לדמי , ורים בהם היא בעלת רשיונותזבא רפבליקשל קבוצת  תובזיכיונו ברשיונות

חובת תשלומי . הסכמי ביטוח משנה עם חברות אלהבכפוף לחתימת , )fronting fees(שימוש 

אולם היא מגובה במלואה בביטוח , הביטוח כלפי רוכשי הפוליסות מוטלת על קבוצת רפבליק

 Insurance"(תחום זה כולל גם פעילויות והחזקות אחרות . משנה עם חברות הביטוח האמורות

Services("מדיניות חיתום  

כגון נזק לרכוש או תביעות , מראש שנקבעומפני אירועים  ביטוח הרכוש וחבויות מספק הגנה

 ביטוח כלומר, פרט ביטוחוחבויות לענפי ניתן להבחין בין מכירת ביטוח רכוש . צדדים שלישיים

כלומר , רימסח ביטוח לענפילבין מכירת ביטוח רכוש וחבויות ) וליסות  פרטפ( פרטיים לאנשים

ניתן להבחין בין , בנוסף. רפבליק פועלת בשני השווקיםקבוצת ) פוליסות עסקים(ביטוח לעסקים 

בשוק ). non-admitted market(לבין השוק הלא סטנדרטי ) admitted market(השוק הסטנדרטי 

וחי נוטה להיות הביט והכיסוי םהסטנדרטי פוליסות הביטוח ותעריפיהן בדרך כלל מפוקחי

אשר מטופלים פחות , פחות תחרותיים בשוק זה מתמקדת קבוצת רפבליק בפלחי שוק. סטנדרטי

גובה  אופי הכיסוי או, מיקום, על ידי חברות הביטוח הגדולות בשל גורמים כגון סוג העסק

. רוב הפעילות של קבוצת רפבליק בכל פלחי השוק הינה בשוק הסטנדרטי. הפרמיה לפוליסה

, רחשותםהשוק הלא סטנדרטי מתמקד בסיכונים שקשה יותר להעריך את ההסתברות להת

המבוטחים באמצעות פוליסות ותעריפים גמישים יותרהכיסוי הביטוחי בשוק זה בדרך כלל לא 

, קבוצת רפבליק מורשית לפעול בשוק הלא סטנדרטי בעיקר בענפי  הרכב וחבויות. נתון לפיקוח

 . בעיקר חבות מעבידים

ת ברובן על בסיס המחושבו, כתוצאה מסוג זה של פעילות מושפעות גם הרזרבות לתביעות אלו

זנב קצר למעט הרזרבות המחושבות בעבור חלק מענפי החבויות אשר מטבען הן  בעלות זנב 

  .קבוצת רפבליק לא פעילה בתחומים של ביטוח בריאות וביטוח חיים. ארוך

  .להלן 1.13.2 לפירוט נוסף בעניין ענפי הפעילות של קבוצת רפבליק ראו סעיף 

ההכנסה התפעולית . להלן נתונים כספיים על ענפי הפעילות העיקריים של קבוצת רפבליק

אבל אינה כוללת , הרכישות והוצאות התפעול, כ ההכנסות פחות התביעות"מתייחסת לסה
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הנתונים לפי כללי (ורווחי הון בחברות שאינן מאוחדות , חלק המיעוט, הוצאות ריבית על חובות

  1):ב"במיליוני דולר ארה(התקינה האמריקאית 

  :2010בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

פרמיות  
 ברוטו

דמי 
ביטוח 

שהורווחו

תוצאות 
 השקעה

  סך הכל אחר
 הכנסות

 2רווח תפעולי

   17.8 164.5 213.8150.912.01.6ענפי ביטוח פרט

 5.7 98.9 129.388.410.10.4ענפי ביטוח מסחרי

Program 
Management 

223.375.77.31.7 84.7 6.6 

 2.6 12.2 241.902.469.6שרותי ביטוח
 32.7 360.3 808.3315.03213.3 מאוחד

  

  

  : 2009בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

פרמיות  
 ברוטו

דמי 
ביטוח 

שהורווחו

תוצאות 
 השקעה

 סך הכל אחר
הכנסות

 3רווח תפעולי

 )11.9( 189.3 221.3173.313.52.5ענפי ביטוח פרט
 )10.3( 109.6 132.097.611.60.4ענפי ביטוח מסחרי

Program 
Management

268.194.38.03.5 105.8 9.1 

 6.5 14.1 289.803.510.5שרותי ביטוח
 14.0 418.8 911.2365.236.616.9 מאוחד

  

  : 2008בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

פרמיות  
 טוברו

דמי 
ביטוח 

שהורווחו

תוצאות 
 השקעה

 סך הכל אחר
הכנסות

  1רווח תפעולי
 )הפסד(

 (36.1) 163.5 210.6158.93.11.6ענפי ביטוח פרט
 (6.3) 99.6 131.696.52.70.4ענפי ביטוח מסחרי

Program 
Management

269.6119.82.24.8 126.9 2.2 

 4.5 10.1 218.301.38.8שרותי ביטוח
 (35.7) 400.1 830.0375.29.315.6 מאוחד

  

  

מיליון דולר  911.2מיליון דולר לעומת  808.3 -הפרמיות ברוטו של רפבליק הסתכמו ב 2010בשנת 

 Program -המקור העיקרי לקיטון בפרמיות הנו בענפי ה. 11.3%קיטון של , 2009בשנת 

                                                      
הותי מהנתונים שנכללו בתוצאות קבוצת דלק לפי התקינה הנתונים לפי התקינה האמריקאית אינם שונים באופן מ   1

 .הבינלאומית
 . רווח תפעולי מתייחס לרווח לפני הוצאות מימון ומס ולפני פריטים חד פעמיים וחלק המיעוט   2
 . רווח תפעולי מתייחס לרווח לפני הוצאות מימון ומס ולפני פריטים חד פעמיים וחלק המיעוט   3
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Management שך ההאטה בפעילות העסקית הכוללת הקיטון ברובו נובע  מהמ. ושרותי הביטוח

  .ב"בארה

בלבד וזאת עוד כחלק משינויים שננקטו במדניות  3% -קטנו  ב, רכב  ודירות, ענפי ביטוח פרט

החיתום שתוצאותיהם נראות באופן בולט במאזן החברה לתחום זה יש להניח כי מדיניות זו 

בענף שירותי הביטוח . 2011שננקטה במהלך  השנה תהווה חלק מתוצאות הענף גם  במהלך  

והקיטון נבע בעיקר  מקיטון בפעילות  16%בשעור של  2011קטנו במהלך  frontפוליסות מסוג 

גם . העסקית הכוללת של החברות שפעלו במשותף עם רפבליק בשיווק פוליסות מסוג זה

 2010 - ב 16.7% -קטנו בכ) סוכנויות חיתום(  Program Management - הפרמיות ברוטו בענף ה

קיטון זה הינו . בעיקר כתוצאה מקיטון בפרמיות המיוחסות לתכנית חבות מעבידים בקליפורניה

 .תוצאה של  ההאטה בפעילות הכלכלית בקליפורניה אשר גרמה לעסקים רבים לצמצם פעילותם 

בהתחשב בתחרות הקשה בשוק . 2010 -ב 2.1% -הפרמיות ברוטו בענף ביטוח מסחרי קטנו ב

הינו הישג משמעותי של רפבליק ביחס  2.1%קיטון של , אטה בפעילות הכוללתהביטוח והה

ענף זה ממשיך להפסיד כתוצאה מהתחרות העזה והירידה בפעילות העסקית . למתחריה בשוק

 .לקראת השנה הבא פועלת רפבליק לטייב את התיק

מיליון דולר  333.6 -בניכוי עלות ביטוח המשנה הסתכמו ב 2010 -הפרמיות של רפבליק בשייר ב

העלייה בפרמיות בשייר לעומת . 2.2%עלייה של , 2009מיליון דולר בשנת  326.6 - בהשוואה ל

 20%בהיקף של  Quota-Shareהירידה בפרמיות ברוטו מיוחסת להסכם ביטוח המשנה על בסיס 

  . 2010עד מאי  2009על הביטוחים הפרטיים והמסחריים של רפבליק שהיה בתוקף מיוני 

מיליון דולר  830.0לעומת , ב"מיליון דולר ארה 911.2-הפרמיות ברוטו הסתכמו בכ, 2009 בשנת

למרות ששוק הביטוח האמריקני המשיך במגמה של . 9.8%גידול של , כלומר, 2008ב בשנת "ארה

לרבות פוליסה , שילובם של מוצרים חדשים, במיוחד בתחומים המסחריים, ירידת מחירים

בנוסף , י והרחבת תכנית חדשה למוסדות ציבור בענפי ביטוח מסחריחדשה לביטוח רכב איש

הגידול . אפשרו גידול קל בענפי הביטוח המסחרי, להתרחבות לאזורים גיאוגרפיים חדשים

הגורמים הבאים תרמו להמשך . ושירותי ביטוח Program Managementהריאלי התרחש בענפי 

  :2009הצמיחה של רפבליק בפרמיות בשנת 

  מוךהגידול מתוכנית ביטוח חדשה לרכב פרטי ובתוכנית ביטוחי בתים בעלי ערך נהמשך 

במדינות  ובנוסף לזאת צמיחה נוספת בהיקף הפרמיות, בטקסס ובמדינות נוספות

 .2008 -ו 2007ארקנסו ואריזונה עקב רכישת שתי סוכנויות ביטוח כללי בשנים , מיסיסיפי

 ומיסיסיפיארקנסו , שכת בלואיזיאנהבתחום המסחרי הפגינה רפבליק צמיחה מתמ ,

למרות ירידות ו ללא שינוי משמעותי 2008 -עובדה שהותירה את הפרמיה ביחס ל

שהקטין ) חוות חקלאיות(וחיתום שמרני בענף החקלאי מסחרי  2009 -ב המחירים בשוק

 .את הפעילות בענף זה

  תחוםProgram Management תוכניות ביטוח  הרחבת. 2009 -שמר על יציבות בעיקרו ב

בתחום חבות מעבידים בקליפורניה קיזזו את הפסד הפרמיות מסיום תוכנית גדולה של 

MGA התוכנית שהסתיימה . לכלי רכב מסחריים ותוכניות חבות ללקוחות עסקיים קטנים
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אם כי במחזור , בענף שירותי הביטוח הומרה לתוכנית המבוטחת במלואה בביטוח משנה

 .פרמיות נמוך יותר

 פוליסות(פרמיות הרשומות בענף שירותי הביטוח  הfront   ( ב 32.8%גדלו בשיעור של- 

 Programרוב גידול זה נבע מהעברת פעילות מתוכנית שהשתייכה קודם לענף . 2009

Management .הגידול המשיך גם בתוכנית כלי הרכב הפרטיים בענף זה, עם זאת. 

עם רווח תפעולי , ביותר בשלוש השנים האחרונותהן הטובות  2010התוצאות של רפבליק לשנת 

מיליון בשנת  35.7והפסד תפעולי של , 2009מיליון דולר בשנת  14מיליון דולר לעומת  32.7של 

  .2009מיליון דולר בשנת  6.7מיליון דולר לעומת  18.8 -ההכנסה נטו הסתכמה ב. 2008

יקר משיפור משמעותי בתוצאות נובעת בע 2010העלייה ברווח התפעולי וברווח הנקי בשנת 

שהוא שילוב של חיתום שמרני יותר וירידה בהיקף התביעות הנובעות , החיתום של ביטוח הפרט

  .2009מפגעי מזג האויר 

יכלו אף להיות טובות יותר אילו לא נהגה החברה בשמרנות יתר והגדילה את  2010תוצאות 

בעיקר נזקי מזג (ת התלויות משנים עברו העתודות לתביעות תלויות בגין הרעה מסתמנת בתביעו

 ) אוויר 

  :חשיפה למזג אוויר

פעילותה של רפבליק הינה בפרופיל סיכון יחסית גבוה לסיכוני מזג אוויר זאת בשל הרכב התיק 

על כן הנהלת החברה החלה בתום . ובשל האזור הגאוגרפי בו פועלת החברה) רובו רכוש( המבוטח

ה למזג אויר שבעיקרן מבוססות על גיוון ערוצי השיווק ותיק השנה בפעולות להקטנת החשיפ

  .המוצריםץ כמו כן נשקלת הרחבת פעילות לאזורים בעלי סיכון נמוך יותר לנזקי מזג אויר

מליון דולר  50כ  -היתה השנה הטובה ביותר בהיקף תביעות הנובעות מפגעי מזג אוויר  2010שנת 

מיליון דולר ובשנת  80 -התביעות הסתכמו בכ 2009 בשנת, לשם השוואה). לפני ביטוח משנה(

 57 - 2009שנת ; מליון 23 - 2010שנת : ובנתונים לאחר ביטוח משנה. מליון דולר 241 - בכ 2008

  .מליון דולר 79 - 2008ושנת , מיליון

לפי התקנים ( 2009 –ו 2010בדצמבר של השנים  31הנכסים המוקצים לענפים השונים ביום 

  ): ב"במיליוני דולר ארה 1,האמריקנייםהחשבונאיים 

 20102009 

 376.8390.1ענפי ביטוח פרט
 269.5263.5ענפי ביטוח מסחרי

Program 
Management

498.9499.9 

 361.9368.1שרותי ביטוח
1,507.11,521.6מאוחד

  

  תקינה ואילוצים מיוחדים, מגבלות חקיקה )ב(

קבוצת רפבליק  :ליק מכוח החזקותיה בחברות ובסוכנויות ביטוחתקנות החלות על קבוצת רפב )1(

היא חברת האם של מספר חברות וסוכנויות ביטוח פעילות ולכן כפופה לדיני המדינות בהן 

                                                      
 .לענפים לפי התקינה האמריקאית אינו שונה מהותית מסך הנכסים לפי התקינה הבינלאומית סך הנכסים המוקצים   1
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באופן כללי הדין במדינות . אוקלהומה ואריזונה וקליפורניה, ובפרט טקסס, רשומות חברות אלו

, בנוסף. נות ודיווח על פעילות חברות הקבוצהאלה דורש רישום במחלקות הביטוח של המדי

נדרשות להיות , לרבות הסכמי ביטוח משנה ושירותים, העסקאות המהותיות בין חברות הקבוצה

ואם מדובר בעסקאות מהותיות או בעסקאות המשתייכות לקטגוריות , הוגנות וסבירות

  . וח המקומיתאזי הן טעונות גם הודעה מוקדמת ואישור מצד מחלקת הביט, מסוימות

. חברות ביטוח כפופות להוראות המגבילות את רכישת או העברת השליטה בהן :שינוי בשליטה )2(

רוכש פוטנציאלי המעונין לרכוש שליטה בחברת ביטוח או בסוכנות ביטוח חייב בקבלת אישור 

סוכנות הביטוח אותה הוא /מוקדם בכתב ממחלקת הביטוח של המדינה בה רשומה חברת

, במתן האישור מובאים בחשבון גורמים כגון החוסן הפיננסי של המבקש. כושמעוניין לר

או העברת /קבוצת רפבליק אינה חופשייה לבצע פעולות מכירה ו, לאור האמור. 'תכניותיו וכו

ואף לא ניתן לבצע , שליטה של החברות בהן היא מחזיקה ללא קבלת האישורים המתאימים

  . לת האישורים המתאימיםשינוי שליטה ברפבליק עצמה ללא קב

הוא ) NAIC( The National Association of Insurance Commissioners  :אגודת מפקחי הביטוח )3(

ארגון המורכב ממפקחי ביטוח של המדינות השונות שמטרתו לדון ולהתוות מדיניות בקשר 

ו בעל אין סמכויות חקיקה אך הנ NAIC-ל. דיווח וחשבונאות של חברות ביטוח, לרגולציה

הארגון פרסם המלצות לחוקים ותקנות . השפעה בקביעת חוקי הביטוח של המדינות השונות

רוב המדינות אימצו את . המייצגים סטנדרטים מינימליים ראויים עבור רגולציה בנושא ביטוח

בעניין הון מינימלי ביחס  NAIC -ובין היתר את כללי ה, ההמלצות בחקיקה מדינתית

הציע הארגון המלצות לגבי  2002אוקסלי משנת -בעקבות חוק סרביינס. תןלהשקעותיהן ופעילו

עצמאות רואי החשבון , כגון שקיפות בניהול תאגידים, סטנדרטים נוספים עבור חברות ביטוח

אוקסלי העוסק בבקרה -לחוק סרביינס 404המבקרים ובמיוחד יישום חלק מהוראותיו של סעיף 

כללים נוספים לגבי ניהול . 2010 -האלה נכנסו לתוקף ב הדרישות. פנימית על הדיווח הכספי

  .סיכונים ועמידה בדרישות הון נמצאים בהליכי יישום

מעת לעת מוצעים שינויי חקיקה ורגולציה העשויים להשפיע על  :שינויי חקיקה ורגולציה )4(

 בנוסף לחוקי המדינות, בין היתר נדונה הצעה לחוק ביטוח ברמה הפדרלית. תעשיית הביטוח

התהליך . וכן הצעות להכפיף חלקים בחקיקה המדינתית לכללי אגודת מפקחי הביטוח, הקיימים

והוא חלק ממגמה כללית המלווה את ענף הביטוח בה ניכרת מעורבות , 2011צפוי להתחיל בשנת 

 . רגולטורית הולכת וגדלה בתהליך העסקי

שווקי ביטוח וביטוח משנה בתגובה לאי וודאות ב, 2002בשנת : הגבלות על תנאי הפוליסות )5(

 Terrorism(הועבר חוק ביטוח סיכוני טרור , מסויימים לאחר התקפת הטרור על מגדלי התאומים

Risk Insurance Act .( במסגרת החוק נוסדה תוכנית סיוע פדרלית שמטרתה לסייע לתעשיית

והיא , ורהביטוח המסחרית לכסות תביעות ביטוח הקשורות לנזקים עתידיים בשל פיגועי טר

מחייבת את חברות הביטוח להציע כיסוי חיתומי לנזקים והפסדים הנגרמים על ידי פעולות טרור 

קבוצת רפבליק מחוייבת לכלול נזקים הנגרמים כתוצאה מפעולות , כתוצאה מחוק זה. מסויימות

, נחתם חוק האישור מחדש של תוכנית ביטוח סיכוני טרור 2007בדצמבר . טרור בפוליסות שלה

פדרלית או , החקיקה העתידית. עם שינויים מסויימים, 2014והאריך את החוק המקורי עד סוף 

עלולה להשפיע שלילית על , בהקשר זה של ביטוח או ביטוח משנה על פעולות טרור, מדינתית

  .הכנסות קבוצות רפבליק או על מצבה הכלכלי
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יות רחבות לבקרה ופיקוח על ב סמכו"למפקחי הביטוח במדינות ארה :רגולציה ברמת המדינות )6(

היקף . מטרתו העיקרית של פיקוח זה היא הגנה על בעלי הפוליסות. פעילות חברות הביטוח

, אישור מבטחי משנה, ועשוי לכלול למשל רישוי עסקים, הרגולציה משתנה ממדינה למדינה

ה חובת הגשת בנוסף כוללת הרגולצי. ועוד, אישור פוליסות ותעריפים, פיקוח על הוגנות העיסוק

. ובדיקתם על ידיהן, דוחות כספיים בהתאם לכללי החשבונאות ודרישות מחלקות הביטוח

מפקחי הביטוח רשאים לקבוע הוראות זמניות הקשורות בנושא או , במסגרת סמכותם הרחבה

לאחר סופת קתרינה אסרה מדינת לואיזיאנה על חברות הביטוח לבטל , לדוגמא. באירוע מקומי

  . ידי בעלי הפוליסות-טוח למשך פרק זמן מסוים בגין אי תשלום פרמיות עלפוליסות בי

מחלקות הביטוח המדינתיות רשאיות  :בדיקות תקופתיות על ידי מחלקות הביטוח המדינתיות )7(

פעילותה , כגון בדיקת מצבה הכספי של חברת ביטוח, לבצע בדיקות מעת לעת בעניינים שונים

 SAP )Statutory Accounting :לי חשבונאות סטטוטורייםכל. ועסקאותיה עם גופים קשורים

Principles ( הם כללים חשבונאיים שנועדו לסייע למפקחי ביטוח לפקח על יכולת הפירעון של

ווי מתמקדים בהערכת ש SAP - ה יכלל, GAAP - בניגוד לכללי החשבונאות של ה. חברות ביטוח

אשר אומצו  SAP -כללי ה. טוח הרלבנטייםנכסי והתחייבויות חברת הביטוח בהתאם לדיני הבי

קובעים בין היתר את , אוקלהומה ואריזונה, בחלקם על ידי מפקחי הביטוח במדינות טקסס

 .ולפיכך משליכים גם על היקף הדיבידנדים שהן מורשות לחלק, עודפי חברות הקבוצה

יבות לאשר מחלקות הביטוח חי, במדינות טקסס ואוקלהומה :מגבלות על חלוקת דיבידנדים )8(

החודשים  12-יחד עם כל הדיבידנדים שהוכרזו או חולקו ב, חלוקת דיבידנדים אם הדיבידנד

מההון הרגולטורי או מעודף בעלי  10%) 1: (ה מהשנייםועולה על הגב, שקדמו לדיבידנד

 31נכון ליום ) GAAPלהון עצמי לפי כללי  SAPשהינו הנתון המקביל לפי כללי (הפוליסות 

מרווחיה הסטטוטוריים עבור השנה הקלנדרית  100%) 2(או , השנה שקדמה לחלוקה בדצמבר של

במדינת אריזונה מחלקת הביטוח חייבת . שקדמה לשנה שבה נקבע היקף הדיבידנדים שיחולקו

 12-יחד עם כל הדיבידנדים שהוכרזו או חולקו ב, לאשר חלוקת דיבידנדים אם הדיבידנד

 31מההון הרגולטורי נכון ליום  10%) 1: (ל הנמוך מהשנייםהחודשים שקדמו לדיבידנד עולה ע

מרווחי ההשקעות נטו עבור השנה הקלנדרית  100%) 2(או , בדצמבר בשנה שקדמה לחלוקה

כל חברות הבת והחברות הקשורות של הקבוצה יכולות לחלק , בנוסף. האמורה בניכוי רווחי הון

ם מגבלות חוזיות האוסרות על חברות הקבוצה כי ישנן ג, יצוין. דיבידנדים רק מתוך עודפיהן

 נבחנות מגבלות, בנוסף .לחלק דיבידנדים במקרה בו הפרו תנאי אגרות חוב או הסכמי הלוואה

  .מינימליההון ה

ישנה דרישה כי , אריזונה וכן במדינות אחרות, אוקלהומה, במדינות טקסס :אגודות ערבות )9(

שנועדו לשאת בתשלומים ) Guaranty Associations(מבטחי רכוש ונזק ישתתפו באגודות ערבות 

  . לבעלי פוליסות בגין חבויות של חברות ביטוח כושלות

נדרשת קבוצת רפבליק להשתתף , בדומה לאגודות הערבות :השתתפות בתכניות ביטוח כפויות )10(

בתכניות ביטוח כפויות לאנשים או לגופים שלא יכולים היו להרשות לעצמם ביטוח אלמלא 

 . ולהפריש כספים לתכניות, לותכניות א

  .  למיטב ידיעת רפבליק אין היא מצויה בהפרה של הדינים החלים עליה, נכון למועד זה )11(
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  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו )ג(

. תחום ביטוח הרכוש והחבויות מאופיין במחזוריות בתנודות מחירים ובזמינות הכיסוי הביטוחי

מתן כיסוי ביטוחי נרחב , ף עשויים לסבול מתחרות מחירים עזהשווקים בעלי הון ביטוחי עוד

תנאי שוק כאלו יובילו בדרך . והידרדרות בביצועיים התפעולים, שחיקת המשמעת בחיתום, מדי

כלל לתקופה המתאפיינת ביכולת כיסוי מופחתת לאחר שחברות הביטוח יוצאות מקווי מוצרים 

חברות הביטוח נוקטות אז . צמות הפעילות בהםשהתחרות בהם עזה והרווחיות נמוכה או מצמ

מעלות את הפרמיות ומנפיקות פוליסות ביטוח שתנאיהן מגבילים , במשמעת חיתום גדולה יותר

ולעתים ענף מסוים סובל , שוק הביטוח בכללותו אינו חייב להתנהג באופן זה או אחר. יותר

פעת המחזוריות המתוארת הקבוצה שואפת למזער את הש. משפל בעוד שענף אחר הנו בשיא

לעיל על ידי הרחבת פעילותה במגזרים גיאוגרפיים ודמוגרפיים בהם התחרות מועטה וקיים בהם 

  . היצע מצומצם יותר של שירותי ומוצרי ביטוח

ובהן סופות קתרינה , נפגע שוק ביטוח הרכוש קשות מנזקי סופות הוריקן 2005 -ו 2004בשנים 

). להלן 1.13.19 ראו עוד בעניין זה בסעיף (ילות של קבוצת רפבליק וריטה שהשפיעו על אזורי הפע

כולל , אירע בטקסס ולואיזיאנה מקרה נדיר של ארבעה אירועי מזג אוויר טרופיים, 2008-ב

וזאת לאחר נזקי שיא , 2008כולם ברבעון השלישי של , גוסטב ודולי, אייק, שלושה הוריקנים

  .בטקסס ואוקלהומה, 2008באביב ) ברד וסופות(ום מזג האוויר בתח

בעקבות מספר יוזמות ובהן עיצוב מחדש של , היתה קבוצת רפבליק רווחית 2007 – 2003בשנים 

 Programתוכניות של , חיתום מחדש של ענף הביטוח המסחרי, קו המוצרים הפרטיים

Management עד ורים כפריים ועיירות קטנות אז, למחצה-והתמקדות בשווקים עירוניים

בשילוב , עם נזקי שיא בתחום מזג האוויר, הייתה שנה הפכפכה מאוד 2008, עם זאת. בינוניות

שהשפיע משמעותית על ערך תיקי ההשקעה כתוצאה מהפסדי חיתום , המשבר הכלכלי העולמי

  . ותפעול אצל מבטחים רבים

בשעה שהשווקים הפיננסיים התאוששו . ולמיהיינו עדים להמשך המיתון הכלכלי הע 2010בשנת 

האבטלה נותרה בשיעור גבוה והצריכה , 2010עם תוצאות נאותות שהמשיכו בשנת , 2009 -ב

הפסדים הקשורים למזג האוויר היו נמוכים מן הממוצע בעבר . עדיין לא חזרה לרמתה הקודמת

. ותביעות חבות חשודותמתביעות שריפה והפסדים שאינם קשורים למזג האוויר גדלו כתוצאה 

רפבליק פועלת לשנות את תמהיל פעילותה כדי לגוון ולפזר את הריכוזים בביטוחי רכוש לצורות 

מהלך זה ניכר בגידול . במטרה להביא לאיזון תיק הביטוח, ביטוח ששמות דגש על חבות

אולם בשנת , 2009בשנת  Program Managementהמשמעותי בתוכנית חבות מעבידים בענף 

  .חלה ירידה בתכנית חבות מעבידים כתוצאה מהמשבר הכלכלי 2010

צפויים להשפיע לרעה על , ואף מעבר לה 2011בשנת , או החרפתו, הימשכות המשבר הכלכלי

, השלכות המשבר הכלכלי הן בין היתר גידול באבטלה. ובהן רפבליק, פעילות חברות הביטוח

פגיעה בחוסנם הפיננסי של מבטחי משנה , יםעיקולים של נכס, פשיטות רגל עסקיות ואישיות

לכל אלו עשויות להיות השלכות . ובקיבולת ביטוח המשנה ועלייה בפרמיות ביטוח המשנה

  .  שליליות על היקף הפעילות ורווחיותה

 התפתחויות בשוק )ד(

למעט המשך אי הוודאות בכלכלה ובשווקים  2010לא היו התפתחויות מהותיות בשוק בשנת 

  .להשפיע באופן שלילי על הפרמיות והפעילות של רפבליק בכל הענפים אשר ממשיכים
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התנודתיות נמשכת , 2010 -והמשיכו להתייצב ב 2009 -אף שהשווקים הפיננסיים התייצבו ב

מצב זה ממשיך להשפיע על ענף הביטוח . וההערכות לגבי ענף הביטוח ממשיכות להיות נמוכות

פגיעה , נזילות פחותה, תשואות נמוכות יותר, שקעותפגיעה בה, מבחינת שווי תיקי ההשקעות

האבטלה ופשיטות הרגל הרבות . וגישה מוגבלת לשוקי הון, בנכסים בלתי מוחשיים ומוניטין

, כלומר(כתוצאה מסיכון מוסרי גבוה יותר , משפיעות על הפרמיות ובעקיפין גם על הנזקים

  ).פן בלתי חוקיהסיכון כי מבוטח יגרום לתביעה ביטוחית במרמה או באו

השפעתם , 2009 -אף שלא הייתה פעילות של סופות הוריקן גדולות בצפון אמריקה ב

שהתרחשו , דולי, והוריקן קטן יותר, אייק וגוסטב –המשמעותית של שני הוריקנים גדולים 

ומתבטאת בהוצאות ביטוחי משנה , על תוצאות הפעילות של רפבליק נמשכת,  2008בשנת 

מבטחי המשנה יכלו לגייס הון נוסף , לאחר אסונות מזג אוויר גדולים, עברב. גבוהות יותר

מקור ההון היחיד , לאור המשבר בשוקי ההון ברחבי העולם, אולם כיום, מהצעות מכר לציבור

  .על ידי פרמיות ביטוח משנה גבוהות יותר, הוא באמצעות צמיחה אורגנית

בענף הביטוח לשמור על רמות הון מהגבוהות נהוג , אף שזמינותו של הון חדש מצומצמת ביותר

התחרות גבוהה והלחץ על , כתוצאה מכך פרמיות הביטוח ממשיכות להיות נמוכות. אי פעם

 2012רוב ניתוחי המצב אינם חוזים שינוי בתנאי השוק הללו עד שנת . משמעת החיתום גבוה

  .ומעבר לה

  ם בהםגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלי )ה(

המפולח לענפי ביטוח רבים ולאוכלוסיות ביטוח , תחום הביטוח הוא תחום רווי תחרות ורגולציה

קבוצת רפבליק רואה בגורמים הבאים את גורמי ההצלחה הקריטיים מבחינתה בתחום . שונות

  : הפעילות

מים פעילות בתחום הביטוח מחייבת בין היתר היכרות מעמיקה וקשרים עם הגור –ידע וניסיון  )1(

, מוניטין אצל המבוטחים, וסוכני ביטוח עצמאיים MGAsהשונים הפועלים בתחום ובהם 

, ידע וניסיון בתחום הפעילות הם גורם הצלחה קריטי, לאור האמור. והיכרות של תנאי השוק

  . וקבוצת רפבליק מסתמכת על ניסיון וידע רבי שנים באזורי פעילותה

, לאור התחרות בתחום הביטוח –בהם פחותה  התמקדות במגזרי ביטוח שעוצמת התחרות )2(

התמקדות , לרבות עם חברות ביטוח גדולות ובעלות משאבים גדולים משל קבוצת רפבליק

וחברות הביטוח הגדולות מזניחות אותם או , בשווקים שיש בהם מחסור בשירותי ביטוח

ודד ובאזורים בהם הידע המקומי של קבוצת רפבליק מאפשר לה להתמ, מתעלמות מהם

  .באפקטיביות רבה יותר עם מתחריה

צמצום הפעילות במגזרים או במוצרים בהם פועלים  –צמצום פעילות במגזרים תחרותיים  )3(

והרחבת הפעילות , )למשל ביטוח רכב(מבטחים נוספים גדולים יותר או בתעריפים אחרים 

  ).ביטוח בעלי בתים, למשל(במגזרים בהם יש לחברה יתרון יחסי 

  סה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהםמחסומי הכני )ו(

הצורך , ובהן הון עצמי גדול יותר, חסמי הכניסה העיקריים לתחום הם דרישות הרישוי השונות

חסמי היציאה העיקריים הם . ומוניטין, בהקמת מערך שיווק או התקשרות עם סוכני ביטוח

חייבויות כלפי סוכנים וחברות ביטוח המקבלות הת, התחייבויות ארוכות טווח כלפי המבוטחים

אישור מחלקות הביטוח של המדינות השונות להעברת שליטה בחברות , שירותי ביטוח מהחברה
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מחלקות הביטוח של (ביטוח ולהפסקת קווי מוצרים או ביטוח באזורים גיאוגרפיים מסוימים 

 ). ף מוכי נזקי רוחהמדינות עלולות לנסות להגביל החלטה להפסיק לבטח באזורי חו

  תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם )ז(

. התחליפים למוצרי קבוצת רפבליק הם בעיקר מוצרים דומים של חברות ביטוח אחרות

ההבדלים העיקריים בין מוצרי הביטוח של החברות השונות נוגעים בדרך כלל להיקף הכיסוי 

  .ליכי החיתום והתביעותולגובה הפרמיה ולרמת השירות המסופק בתה

  מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו )ח(

שוק הקווים הפרטיים . קבוצת רפבליק מתחרה עם מספר רב של חברות בקווי המוצרים שלה

על חברות הבת והחברות הקשורות (בטקסס נשלט על ידי מספר קטן של חברות ביטוח גדולות 

, State Farm ,, LibertyMutual/Safeco, Allstate, Farmers USAA ,Central Mutualובהן , )שלהן

Hannover Hartford ו-Travelers .קבוצת רפבליק מתחרה בין היתר ב-Allied ,Cincinatti, 

America First ,Hanover,Liberty Middle Market  ,Travelers ,Union Standard , Hartford 

Central Mutual ,CAN ,Zurich ו-UBI לקבוצת רפבליק יש באופן כללי . ק הקווים המסחרייםבשו

  .במדינת טקסס 1% -פלח שוק של כ

. Assurant-ו Praetorian, Delos –לקבוצת רפבליק יש שלוש מתחרות ישירות , MGAs -בשוק ה

 State National Companies ,Oldלרבות , בשוק שירותי הביטוח ישנן מספר חברות מתחרות

American County Mutual Fire Insurance Company ,Consumers County Mutual Insurance 

Company ו- Home State County Mutual Insurance Company .  

קשרים עם סוכנים , שרות לקוחות, הכיסויים המוצעים, התחרות היא בפרמטרים של מחיר

פי העמלות המשולמות השירות הניתן להם ותערי, לרבות נוחות ביצוע עסקים עבור הסוכנים(

קבוצת רפבליק מבקשת לייחד עצמה לעומת מתחריה על ידי אספקת . גודל וחוסן פיננסי, )להם

כמו כן היא מתמודדת . קו מוצרים רחב והתמקדות בשווקים שהתחרות בהם חלשה יחסית

 ידע וניסיון, MGAs -בתחום הפעילות באמצעות קשירת יחסים טובים וארוכי טווח עם סוכנים ו

קבוצת רפבליק מציעה גם גמישות . ומוניטין אצל המבוטחים, באזורים בהם היא פועלת

  . בפעילותה בשל הרשיונות והזיכיונות השונים שברשותה הכוללים מגוון פעילויות ביטוח

  מוצרים ושירותים 1.13.2

 : לקבוצת רפבליק ארבעה ענפי ביטוח עיקריים

  :ענפי ביטוח פרט )א(

וליסות ביטוח לאנשים פרטיים באמצעות סוכני ביטוח בענף זה מוכרת קבוצת רפבליק פ

פוליסות הביטוח כוללות בין היתר . עצמאיים וארבע סוכנויות ביטוח כללי קשורות לקבוצה

ביטוח רכב סטנדרטי , ביטוח בתים בעלי ערך נמוך, ביטוח מפני שריפות, ביטוח בתי מגורים

-ניו, לואיזיאנה, אוקלהומה, ות טקססבעלי הפוליסות ממוקמים במדינ. וביטוח אישי, ומיוחד

אורגון , כאשר פוליסות רכב לא שגרתיות משווקות גם באריזונה, מיסיסיפי וארקנסו, מקסיקו

קבוצת רפבליק מתמקדת באופן מיוחד באזורים גיאוגרפיים ודמוגרפיים שהתחרות בהם  . ויוטה

  . קטנה יחסית

, לרכוש שבתוכו, ונים לרבות נזקים למבנהביטוח מפני נזקים ש: ביטוח נכסים ומבנים פרטיים )1(

, ביטוח מפני שריפות המכסה בתי מגורים כנגד נזקי שריפות; למוסך ולמבנים אחרים בנכס
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התמוטטות מבנים ונזקים הנובעים מתאונות הקשורות במים או , סופות רוח וברד, מכות ברק

דולר והביטוח  210,000הביטוח שמעניקה קבוצת רפבליק לבתים עומד בממוצע על ; בחשמל

העומד , שמעניקה קבוצת רפבליק לבתים בעלי ערך נמוך מקנה בדרך כלל כיסוי מצומצם יותר

  ).לא כולל כיסוי תכולת הבית(דולר  71,000בממוצע על 

. פוליסות ביטוח הרכב הסטנדרטיות מבטחות מפני נזק גופני ונזק פיזי לרכב: ביטוח רכב פרטי )2(

 -דולר לפוליסה אך הכיסוי הכולל הממוצע של הפוליסה נמוך מ 500,000 -הכיסוי מוגבל ל

ביטוח זה משווק בעיקר למחזיקי פוליסות הרוכשים גם כיסוי ביטוחי אחר . דולר 200,000

  .כגון ביטוח נכסים ומבנים, מהחברה

פוליסות ביטוח הרכב הלא סטנדרטיות מבטחות מפני נזק גופני ונזק : ביטוח רכב לא סטנדרטי )3(

כבים שבעליהם הם נהגים אשר רקורד הנהיגה שלהם מקשה עליהם לרכוש פוליסות פיזי לר

-רוב הסיכונים הלא. ולכן הם נדרשים לשלם פרמיות גבוהות מהרגיל, ביטוח רכב סטנדרטיות

ביטוח רכב מיוחד עדיין משווק על ידי סוכנות . דולר או פחות 50,000 - סטנדרטיים מסתכמים בכ

  .פבליקלביטוח כללי המסונפת לר

פוליסות ביטוח המטריה מציעות כיסוי ביטוחי נוסף מעבר ): ביטוח מטריה(ביטוח אישי כולל  )4(

 95%- מיליון דולר ו 5רוב פוליסות המטריה מוגבלות לסכום של . לפוליסות ביטוח מבנים ורכב

 .מהסיכונים הכרוכים בהן מועברים למבטחי משנה

 : ענפי ביטוח מסחרי )ב(

וליסות ביטוח לעסקים קטנים עד בינוניים באמצעות סוכנויות ביטוח בענף זה מוכרת רפבליק פ

פוליסות הביטוח כוללות בין . עצמאיות וסוכנות ביטוח קשורה המבטחת עסקי חוות ומשקים

, ביטוח אחריות כללי וביטוח מטריה, )מקרקעין(ביטוח נכסים , ביטוח עובדים, היתר ביטוח רכב

ק מנסה להתמקד בשווקים שהתחרות בהם בין חברות קבוצת רפבלי. וביטוח חוות ומשקים

  . תעשייה קלה ובעלי מלאכה, מסעדות משפחתיות, כגון מוסכים, הביטוח קטנה באופן יחסי

והביטוח , מיליון דולר 20הנכסים המבוטחים מוגבלים לערך נכס מקסימלי של : ביטוח רכוש )1(

 ביטוחי .ן בתי דירות ובתי מלוןכגו, אינו ניתן לנכסים שיש בהם סיכונים הכרוכים במגורים

  .על סיכונים נרכש משנה וביטוח בממוצע דולר 730,000 על עומדים הרכוש

, ביטוח החבויות המסחרי מכסה נזקי צד שלישי של עסקים לרבות בשל פציעה: ביטוח חבויות )2(

ון מילי 1 - לסך של כ) בניכוי ביטוח משנה(הפוליסה מוגבלת . ונזקי שריפה, טיפולים רפואיים

  .דולר לאירוע ביטוח

  .חבילת הביטוח המסחרית היא קומבינציה של ביטוח הרכוש וביטוח החבויות: חבילה מסחרית )3(

וניתנות , פוליסות ביטוח הרכב המסחריות מבטחות מפני נזק גופני ונזק פיזי לרכב: ביטוח רכב )4(

סך של מיליון הפוליסה מוגבלת ל. השכרת רכב ועוד, להרחבה הכוללת כיסוי טיפולים רפואיים

  .דולר לאירוע

ביטוח זה משמש מעסיקים לצורך עמידה בדרישות החוק בקשר לפיצוי : ביטוח פיצויי עובדים )5(

  .עובדים שנפגעו במהלך עבודתם

מעבר לגבולות , ביטוחי מטריה מסחריים מספקים ביטוח חבויות נוסף לעסקים: ביטוח מטריה )6(

מיליון  5טוחי המטריה מוגבלים לסכום של הרוב המוחלט של בי. הכיסוי הביטוחי המקובלים

מהסיכונים הכרוכים בהם  95%- ו, מיליון דולר 3.6והכיסוי הממוצע הינו , דולר לכל היותר

  .מועברים למבטחי משנה
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, פוליסות אלו נועדו לענות על הצרכים המיוחדים של בעלי חוות ומשקים: ביטוח חוות ומשקים )7(

מלבד אזורי הפעילות הרגילים של . ציוד וחבויות, בני משקמ, והן מעניקות כיסוי למבני מגורים

, קנזס, פוליסות אלו משווקות באזורים נוספים לרבות מדינות ארקנסו, קבוצת רפבליק

כתוצאה  2009- תוכנית גדולה אחת לביטוח חוות ומשקים הופסקה ב .מיסיסיפי ומיזורי

 .מביצועים ירודים

ש לרשויות מקומיות קטנות ובתי ספר באמצעות סוכנות ביטוחי רכו –ביטוח לרשויות ציבוריות  )8(

  .מסונפת

  Program Management )ג(

משווקת קבוצת רפבליק , בניגוד לענפי הביטוח המשווקים באמצעות סוכנים עצמאיים, בענף זה

 Managing(פוליסות ביטוח אישיות ומסחריות באמצעות הסכמי התקשרות עם סוכנויות ביטוח 

General Agents  אוMGAs (ל. קשורות-בלתי- MGAs  יכולת וסמכות להציע פוליסות שהן עצמן

ופוליסות אלו מחייבות את , בכפוף לקווים מנחים מסוימים המוכתבים על ידי הקבוצה, כתבו

על פיו , MGAלתאר הסכם כאמור עם  Programקבוצת רפבליק משתמשת בשם . הקבוצה

חלק ממנו לפלח שוק שבדרך , נקבעו במיוחדמוצר ביטוח שתכונותיו  MGA -מספקת הקבוצה ל

 -קבוצת רפבליק מחייבת את ה. כלל אינו מתאים לפרופיל הסיכון של מבטחים סטנדרטים

MGAs ה. למכור את הפוליסות בהתאם להנחיות שנקבעו על ידה- MGAs  מספקות לבעלי

, בפוליסה לרבות ההתקשרות, הפוליסות את השירותים המסופקים על ידי חברת ביטוח רגילה

  . אולם הן מנועות על פי דין מהנפקת פוליסות משלהן, גבייה וטיפול בתביעות

ורפבליק , מנפיקות את פוליסות הביטוח בשם רפבליק MGAs :MGAsמאפייני ההתקשרות עם  )1(

לעתים רפבליק מעבירה חלק מהסיכון הביטוחי הלאה למבטחי . נושאת לפיכך בסיכון הביטוחי

בנוסף לנשיאה . רפבליק נושאת בחבות ביטוחית ישירה כלפי המבוטחים, בשני המקרים. משנה

  - מה )fronting fee(מקבלת רפבליק לעתים עמלה , בכל או בחלק מתוצאות הביטוח של כל תכנית

MGAs התשלום המוענק ל. או ממבטחי המשנה הקשורים - MGA מבוסס על רווחיות התכניות .

השווקים ואופן שיווק , ניסיון והיכרות של המוצריםמבוססים על שנות  MGAs -היחסים עם ה

אלא אם כן , ומתחדשים אוטומטית, הנם בדרך כלל לתקופה של שנה MGA -הסכמי ה. התכניות

רפבליק מפעילה מנגנוני ביקורת . יום 180 – 90אחד הצדדים בחר לסיימם בהתראה מראש של 

ומנהלת  MGAs -ים חודשיים מההיא מקבלת דיווח: MGAs - שונים לשם פיקוח על פעילות ה

 MGAs - לפחות מדי חצי שנה ביקורת על התכניות במטרה להעריך את מידת העמידה של ה

 . בהנחיות שניתנו להן

ביטוח  ,חבות מעבידיםכוללות  MGAsפוליסות הביטוח הנמכרות באמצעות : מוצרי הביטוח )2(

ביטוח עבור תשלום כספי (ות ביטוח זכי, )לעסקים קטנים(חבויות מסחריות , לרכבים מסחריים

וביטוח , ביטוח בטוחות להלוואות וערבויות, )פרסים שהובטחו לאדם בתחרות או באירוע ספורט

 .מעבידים

או חברות המוכנות /מבטחות המשנה הן בכללן חברות ביטוח משנה בדירוג גבוה ו: ביטוח משנה )3(

יח את יתרות ביטוח המשנה ומסוגלות לספק מכתבי אשראי או יתרות חשבון נאמנות כדי להבט

 .שלהן
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 ) Insurance Services and Corporate(שירותי ביטוח  )ד(

המבקשים , בענף זה מספקת קבוצת רפבליק שירותי ביטוח למבטחים לאומיים ומקומיים

להשתמש ברשיונות ובזיכיונות החברה על מנת להיכנס לשוק הביטוח במדינת טקסס ובמדינות 

ם חברות הביטוח מבטחת רפבליק סיכונים המועברים במלואם על פי ההסכמים ע. אחרות

רפבליק אינה נושאת בסיכון הכרוך בפוליסות , כלומר. לחברות הביטוח בתמורה לתשלום

ולמעשה ניתן לומר כי יש לה , כל עוד חברות הביטוח עומדות בהתחייבויותיהן כלפיה, הביטוח

מרבית . ביטוחית ישירה כלפי המבוטחים רפבליק נושאת בחבות, ואולם. ביטוח משנה מלא מהן

רפבליק ). אישי ומסחרי(פוליסות הביטוח הנמכרות בהתאם להסכמים אלו הן פוליסות רכב 

ומעלה של חברת   -Aמגבילה את התקשרויותיה באופן האמור לחברות ביטוח בעלות דירוג

. קות בטוחה מספקתאו חברות בעלות דירוג נמוך יותר או ללא דירוג המספ A.M. Bestהדירוג  

רפבליק כוללת בענף זה את , בנוסף לכך. ל הצליחו לצמצם הפסדי אשראי בענף זה"המגבלות הנ

. בגין עסקיה עם חברות ביטוח שאינן מסונפות לה, ההכנסה מסוכנויות כלליות שבבעלותה

  .הוצאות אחרות שאינן מוקצות לענפים אחריםבתוצאות ענף זה כוללת קבוצת רפבליק גם 

  וחותלק 1.13.3

רוכשי הפוליסות הם אנשים פרטיים והפוליסות משווקות באמצעות סוכנים : ענפי ביטוח פרט )א(

  . עצמאיים וסוכנויות כלליות בבעלות רפבליק

המשתייכים , רוכשי הפוליסות הם בתי מסחר ועסקים קטנים עד בינוניים: ענפי ביטוח מסחרי )ב(

בתי מלאכה ובעלי , תעשייה קלה, ותמסעדות משפחתי, בדרך כלל לענפי שירותים כגון מוסכים

הפוליסות משווקות באמצעות סוכנים עצמאיים וסוכנויות כלליות בבעלות . חוות ומשקים

  .רפבליק

). MGAs(קשורות -הפוליסות משווקות על ידי סוכנויות ביטוח בלתי: Program Management )ג(

  . רוכשי הפוליסות כוללים אנשים פרטיים ובתי עסק קטנים

 -Aפוליסות הביטוח משווקות על ידי חברות ביטוח לא קשורות בעלות דירוג : יטוחשירותי ב )ד(

או חברות בעלות דירוג נמוך יותר או ללא דירוג המספקות , A.M. Bestומעלה של חברת הדירוג  

  . רוכשי הפוליסות כוללים אנשים פרטיים ובתי עסק. בשם קבוצת רפבליק ,בטוחה מספקת

, לקוחות רבים שוכנים בפריפריה. של רפבליק מגיעות ממדינת טקסס מפרמיות הביטוח 61% -כ )ה(

מהפרמיות מגיעות  18% -כ. 100,000בעיירות קטנות יחסית שמספר התושבים בהן אינו עולה על 

  .MGA באמצעות חבות המעבידיםמתכנית כיום ממדינת קליפורניה כתוצאה 

  שיווק והפצה 1.13.4

טוח הסטנדרטיים של רפבליק משווקים באמצעות מוצרי הבי: קווים פרטיים וקווים מסחריים )א(

עיקר השיווק בענפי הקווים הפרטיים והקווים . MGAs - רשת רחבה של סוכנים עצמאיים ו

אי באשר לתנאי לסוכנים אין שיקול דעת עצמ. המסחריים נעשה על ידי סוכנים עצמאיים

רפבליק מעדיפה לקיים קשרים . הפוליסות והם מציעים את הפוליסות שמספקת להם רפבליק

שנים  10ולמעלה משליש הסוכנים עובדים עם רפבליק , ארוכי טווח עם הסוכנים וסוכני הביטוח

 בשנת. סוכנים עצמאיים בענפי ביטוח פרטי ומסחרי 600 - לקבוצת רפבליק יש רשת של כ. ויותר

 1%-הסוכנות העצמאית הגדולה ביותר של רפבליק הייתה אחראית לשיעור נמוך מ, 2010

  .מהפרמיות ברוטו של החברה
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קבוצת רפבליק נוקטת באסטרטגיה של שיווק ממוקד למגזרים בהם עוצמת התחרות במגזר  )ב(

ם בעיקר מגזרים שאינם יכולים לעמוד בפרמיות של מבטחים אחרי - הביטוח נמוכה באופן יחסי 

שחברות ביטוח גדולות יותר אינן מוכנות , עירוני- וכן מגזרים עם מיקום גיאוגרפי כפרי או חצי

החברה מנסה לשווק את מגוון מוצריה לבעלי , בנוסף. או אינן מזהות כיעד אסטרטגי/לפתח ו

  . פוליסות המחזיקים כבר באחד או יותר ממוצריה

. מבטחים לא קשורים 5 -נעשה באמצעות כהחיתום : Program Management -שירותי ביטוח ו )ג(

שירותי הביטוח מסופקים לשמונה מבטחים לא קשורים והכנסות נוספות מגיעות באמצעות 

  .הקשורים לחברה MGA-חמשת ה

 23.3%-ו 22.6%-הגדול ביותר של רפבליק היה אחראי ל MGA-ה, 2009 -ו 2010בשנים  )ד(

  . בהתאמה, מהפרמיות ברוטו

מהפרמיות ברוטו לשנים  19.3%-ול 22.9% - ותי הביטוח הייתה אחראית לתוכנית אחת בענף שיר )ה(

לא , היות שתוכנית זו מכוסה כולה באמצעות ביטוח משנה, למרות זאת. בהתאמה, 2009 -ו 2010

  .נובעות ממנה יתרות פרמיות בשייר נטו

ת אסטרטגיית פיתוח ושיווק המוצרים של קבוצת רפבליק מבוססת על דיאלוג והתייעצויו )ו(

המשווקים את מוצרי החברה במגזרים , ומבטחים MGAs, שוטפים עם סוכנים וסוכנויות ביטוח

אסטרטגיה זו מאפשרת לקבוצה ללמוד מהסוכנים על צרכי השוק ולהנפיק פוליסות . השונים

  .המכסות סיכונים שאינם מכוסים לעתים על ידי המתחרים

  עונתיות  ונזקי מזג אויר 1.13.5

די הקבוצה מביאים בדרך כלל לתביעות בהיקפים גדולים יותר הסיכונים המבוטחים על י )א(

ברבעונים השני והשלישי של השנה עקב ריכוז עונתי של אירועים ביטוחיים הנובעים ממזג אויר 

סופות , ברד(למרות שהפסדים הנובעים מאירועי מזג אויר . באזור הגיאוגרפי בו פועלת הקבוצה

באופן היסטורי הרבעון השני הנו בעל , חש בכל רבעוןעלולים להתר) הוריקנים, טורנדו, רוח

התדירות הגבוהה ביותר להתרחשות אירועי מזג אויר כאמור הגורמים להפסדים שאינם 

אולם , נוטים להתרחש ברבעון השלישי של השנה, למשל, הוריקנים(ידי ביטוח משנה -מכוסים על

היקף וייתכן ויכוסו על ידי ביטוח ההפסדים הנובעים מהם הינם באופן טיפוסי גדולים יותר ב

  ). משנה לארועים גדולים

בהשוואה לשנים , 2010תביעות הקשורות במזג אוויר מסופות וברד היו נמוכות מהממוצע בשנת  )ב(

אך , זאת כתוצאה מהעובדה שמספר ארועי מזג האוויר בממוצע שנתי היה גבוה. 2008 -ו 2009

  .פבליקהם לא התרחשו באזורי הפעילות של ר

היתה ) אחרי ביטוח משנה(של רפבליק עקב נזקי מזג האוויר  ההפסד נטויתרת , 2009בשנת  )ג(

כאשר שלושה , 2008 -אחרי ההפסד הגדול ביותר שהתרחש ב, השנייה בגודלה בתולדות החברה

אף . והובילו לנזקי שיא בגין אירוע מזג אוויר בטקסס, הוריקנים פגעו באזור הפעולה של רפבליק

הן מסוגלות לייצר הפסדי גדולים , יקן אינן שכיחות באזור הפעולה של רפבליקשסופות הור

אך הן מסוגלות לגרום נזק , סערות ברד לא פוגעות בדרך כלל באזור גדול כהוריקנים. ביותר

אשר הביאה  2009כפי שאירע בסערה בלתי אופיינית במערב טקסס בספטמבר , היקף-רחב

ב אחרי "מיליון דולר ארה 20 -ו, ב"מיליון דולר ארה 28.6להפסדים לפני ביטוח משנה בסך 

  . ביטוח משנה
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הקבוצה רוכשת כיסוי ביטוח משנה כדי לעזור לה למזער את התדירות הגבוהה של האירועים 

  .ואת חומרת האירועים הביטוחיים הנובעים  מנזקי מזג אוויר 

  1ביטוח משנה 1.13.6

בעסקי ביטוח  –שלה לסיכונים ביטוחיים  רפבליק רוכשת ביטוחי משנה כדי להקטין את החשיפה )א(

 Program Managementהחברה גם משתתפת בהסכמי ביטוח משנה מהותיים בענף . פרט ומסחרי

בהתאם להערכת החברה את הסיכון הפוטנציאלי והדרישות מבחינת , ובענף שירותי הביטוח

נגד נזקי אוויר עסקי ביטוח הפרט והמסחרי מוגנים על ידי ביטוח משנה כ. מינוף הפרמיה

  .וקטסטרופות

תוכנית ביטוח המשנה של רפבליק לנזקי מזג אוויר וקטסטרופות וחוזי ביטוח משנה מסוג הפסד  )ב(

  .ביחס לכיסוי ומחיר 2009דומה לתוכנית של  2010יתר בשנת 

יחיד          - שיפו חוזי ביטוח המשנה האמורים של רפבליק בעבור מקרי אובדן 2009בשנת 

(single-loss events) וירד  מיליון דולר למקרה 20והשייר היה עד , מיליון דולר 300 עד לסכום של

רכשה רפבליק את  2010בשנת . ב לאירועים שניים ושלישיים בהתאמה"מיליון דולר ארה 15 -ל

 20 -אך שינתה את סכום השיר נטו מ) ב"מיליון דולר ארה 300(אותו סכום למקרי אובדן יחיד 

ב לאירוע שלא נגרם "מיליון דולר ארה 10 - ב לארוע של סופות חופים ו"רהמיליון דולר א

ידי חוזי ביטוח - ענפי ביטוח פרט ומסחרי של רפבליק מוגנים גם על. מאירועי מזג אוויר בחופים

 Program - ו, מסחרי, ענפי ביטוח פרט. משנה מסוג הפסד יתר וביטוחי משנה פקולטטיביים

Management )MGAs ( ענף , כפי שצוין לעיל. ידי הסכמי ביטוח משנה יחסיים-גם עלמוגנים

שירותי הביטוח פועל באופן שחובת תשלומי הביטוח כלפי רוכשי הפוליסות מגובה במלואה 

דמי בתמורה ל, ידי חברות הביטוח להן ניתנים שירותי הביטוח- בביטוח משנה על) 100%(

   .שמקבלת רפבליק) fronting fees(השימוש 

תנאי הביטוח והתעריפים וכן על , המשנה של רפבליק יש השפעה על קיבולת הביטוחלמבטחי 

ביטוח המשנה אינו פוטר את רפבליק מחבותה כלפי המבוטחים על פי פוליסות . הרווחיות

ומשום כך יש , אלא רק מקנה לה זכות לדרוש ממבטחי המשנה החזר בגין הפסדיה, הביטוח

בעניין חשיבות . על התוצאות העסקיות של חברות הביטוח ביציבות מבטחי המשנה כדי להשפיע

בו מתוארת ההסתמכות , 1.13.19 השפעתם של מבטחי המשנה על פעילות רפבליק ראו סעיף 

בעקבות המשבר  2008בשנת . 2008ב בשנת "עליהם בקשר לנזקי סופות ההוריקן שפקדו את ארה

שהביאו , ננסי העולמי חלו קיטון במספר מבטחי המשנה וירידה בהונם של מבטחי המשנההפי

וכן הורדות דירוג המעידות על פגיעה בחוסנם של מבטחי משנה על רקע , לירידה בקיבולת

כי היקף ביטוחי , עם זאת, יש לציין. הפסדים כבדים בתיקי הנכסים ומחיקות הון מהותיות

                                                      
הנערך בין חברת הביטוח לבין , ביטוח משנה חוזי: םלעיל בהערת השוליי 1.13.6 להסבר בדבר סוגי ביטוח המשנה ראו סעיף   1

/ את כל הסיכונים, תאם לתנאים שסוכמובה, פיו מקבל מבטח המשנה נעשה על פי הסכם ביטוח משנה על, מבטח המשנה
ביטוח משנה חוזי . עסק בנפרד/ ידי המבטח הישיר וזאת ללא צורך בקבלת אישור לכל סיכון-העסקים שיועברו אליו על

בו  ביטוח משנה לא יחסיול, לבין הפרמיה זהה) כיסוי תביעה(בו החלוקה בין נטילת הסיכון , ביטוח משנה יחסינחלק ל
ביטוח המשנה היחסי נחלק . ידי מבטח המשנה איננה עומדת ביחס ישר לחלקו בפרמיה- על) כיסוי תביעה(נטילת הסיכון 

בו מבטח המשנה נוטל על עצמו כיסוי בשיעור קבוע מכל תביעה בענף מסוים כנגד שיעור קבוע  (Quota Share) חוזה מכסהל
צמו כיסוי בשיעור משתנה מכל תביעה עד לתקרה בו מבטח המשנה נוטל על ע (Surplus) חוזה עודפיםזהה מהפרמיה ול

שבו ניתן , (Excess of Loss) חוזה הפסד יתרביטוח משנה לא יחסי נחלק ל. קבועה מוסכמת כנגד שיעור זהה מהפרמיה
לפיו עד גובה סכום שייר מסוים שנקבע המבטח הישיר סופג את הנזקים המצרפיים ומעליו מבטח , ביטוח בגין תביעה בודדת

סך / סך נזקים שעלו על שיעור/ בו מבטח המשנה משפה בגין שיעור Stop Lossולחוזה , ה סופג את סכום הנזק העודףהמשנ
 .מלבד ביטוח המשנה החוזי ישנו גם ביטוח משנה פקולטטיבי המחולק בגין מספר מבטחי משנה. שנקבע מראש
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אך המחירים נותרו גבוהים כתוצאה , לא השתנה מהותית 2010המשנה של רפבליק לשנת 

ולפני כן ואי היכולת של מבטחי משנה לגייס  2008מאסונות מזג אוויר בקנה מידה גדול בשנת 

  . הון חדש בשווקים הפיננסיים

 2011 -לכל סיכון ב) Excess of Loss( הפסד יתרתוכנית ביטוח המשנה לאסונות מזג אוויר וחוזה 

   .מבחינת הכיסוי והמחיר 2010תוכנית של דומה ל

עבור  (Quota Share)חוזה מכסה  20%נכנסה רפבליק לתוכנית ביטוח משנה מסוג  2009בשנת 

מטרת תוכנית חוזה המכסה היא לספק גמישות . ענפי ביטוח הפרט והביטוחים המסחריים שלה

ות ההון הצפויה במקרה במינוף חיתום כתוצאה מהגידול המתמשך בענפים האחרים ולאור דליל

  .של הפסדים עקב כמה אסונות בקנה מידה גדול

היסטוריית פעילותם , קבוצת רפבליק בוחרת את מבטחי המשנה בהתאם לחוסנם הפיננסי

הקבוצה מתקשרת עם מספר רב של מבטחי משנה על מנת . ותשלומיהם והמוניטין הכללי שלהם

החברה מתקשרת . ו של מבטח משנה מסויםלצמצם את הסיכון הכרוך באי קיום התחייבויותי

או עם , A.M. Bestומעלה מידי חברת הדירוג   Excellent( - A(רק עם מבטחי משנה בעלי דירוג של 

אם דירוג של . ידם-מבטחי משנה בעלי דירוג נמוך יותר אך בתנאי שניתנה בטוחה נוספת על

דורשת בטוחה חיצונית כגון  קבוצת רפבליק מחליפה אותו או, -A -מבטח משנה יורד מתחת ל

מביטוח המשנה של רפבליק היה ממבטחי  91.7% - כ 2010בדצמבר  31נכון ליום . ערבות בנקאית

  . ומעלה A-(Excellent)משנה בעלי דירוג של 

  ): במיליוני דולר(להלן ריכוז נתונים אודות ביטוח המשנה בענפי הפעילות השונים 

 שרותי ביטוח MGAs יטוח מסחריענפי בענפי ביטוח פרט ענף פעילות

 2010200920102009 2010 2009 2010 2009 

 289.8 241.9 268.1 223.3 221.8221.3129.3132.0 דמי ביטוח ברוטו

 289.8 241.9 192.4 146.8 52.960.833.041.7 ביטוח משנה שנמסר

 100 100 71.8 65.7 24.827.525.531.6 שיעור ביטוח המשנה(%) 

    

חל גידול ניכר בעיקר בגלל גידול בפרמיות ביטוח המשנה אשר נקנו כדי לשמר את  2009בשנת 

גורם נוסף הוא תוכנית חוזה המכסה . בטקסס ולואיזיאנה 2008הכיסוי לאחר ההוריקנים של 

נובע מן העובדה שהשייר  MGAהגידול בענף . בענפי ביטוח הפרט והביטוח המסחרי 20%

נמוך בהרבה בהשוואה לתוכנית החבות לכלי רכב של רפבליק  מעבידיםחבות בתוכנית 

  . שהסתיימה, חבות מסחרית קטנה/מסחריים

אולם ככלל היקף ביטוח המשנה אינו צפוי , טרם הסתיימה 2011רכישת ביטוחי המשנה לשנת 

  .2010להיות שונה מהותי מזה שנרכש בשנת 

 .לדוחות הכספיים 29 לפרטים נוספים אודות ביטוח משנה ראו ביאור

 אקטואריה 1.13.7

חבויות בגין הפסדים , חבויותיה של קבוצת רפבליק כוללות חבויות בגין הפסדים מדווחים

וחבויות בגין הוצאות התאמת  )Incurred But Not Reported - IBNR(שהתרחשו אך טרם דווחו 



  

 
384 - א 

הסופית של יישוב  אשר נועדו לכסות את העלות Loss Adjustment Expenses - LAE(,1(הפסדים 

היקף החבויות בגין תביעות . לרבות חקירת תביעות ביטוח והגנה משפטית מפניהן, התביעות

היקף החבויות בגין הפסדים שהתרחשו אך טרם . שדווחו מבוסס על הערכת נזקי אותן תביעות

 ,דווחו ובגין הוצאות התאמת הפסדים מוערך על בסיס מגמות היסטוריות של עלויות הנזקים

תהליך הערכת החבויות בגין הפסדים שהתרחשו אך טרם . הוראות הפוליסות וגורמים נוספים

דווחו והוצאות התאמת הפסדים אינו מדויק ומצריך מטבעו הפעלה משמעותית של שיקול דעת 

  . וכן מושפע מגורמים הנתונים לעתים לתנודות משמעותיות

 7קבוצת רפבליק מעסיקה . ויותיההקבוצה עושה שימוש במודלים אקטואריים לקביעת חב

.  שנות ניסיון אקטוארי במגזרי הביטוח השונים 18שיש להם בממוצע מעל , אקטוארים מוסמכים

המודלים האקטואריים משמשים את החברה בתמחור הפרמיה בענפים השונים ואף משמשים 

 .לבחינת הרזרבות בגין תביעות  העבר

 רכוש קבוע ומתקנים 1.13.8

קומות  6שם שוכרת הקבוצה בניין משרדים בן , טקסס, ממוקם בדאלאסמטה קבוצת רפבליק 

, כספים, ומשם מתנהלת כל פעילות הקבוצה הקשורה עם ניהול) ר"מ 10,500-בשטח כולל של כ(

לצורך פעילות  ,רפבליק שוכרת בנוסף מתחם קטן יותר בבניין סמוך. מערכות מידע ועוד,  חיתום

עם אפשרות הארכה לחמש שנים , 2017בפברואר  28עד יום  תקופת ההסכם היא. ניהול התביעות

, שוכרת הקבוצה משרדים ביוסטון וסן אנטוניו, בנוסף. דמי השכירות אינם מהותיים. נוספות

המשרתים את עובדי הסוכנויות המהוות , לואיזיאנה, וברוסטון, אריזונה, בפיניקס,  טקסס

  . חברות בנות

בין היתר מחזיקה הקבוצה במערכת . ות מידעקבוצת רפבליק משתמשת במספר מערכ

RepubLink ,ומאפשרת להם להגיש פוליסות לאישור החברה עבור , המיועדת למערך הסוכנים

. וכן מספקת מידע לגבי הפוליסות כגון מחירים ותנאים אחרים, מוצרי הקווים האישיים

גון היסטוריית תביעות כ, המערכת מאפשרת לקבוצה לאגור ולקבל נתונים אודות בעלי הפוליסות

לאור , ההשקעות במערכות מידע מהוות הוצאה מהותית וצפויות להיות כאלו אף בעתיד. וגבייה

מאמציה של קבוצת רפבליק להיעזר בטכנולוגיה לצורך שירות לקוחות ולהישאר תחרותית 

  .בפעילותה

  נכסים לא מוחשיים 1.13.9

סימני מסחר וכן , ם הסוכנויותהנכסים הלא מוחשיים של רפבליק כוללים את ערך קשריה ע

 .רשיונות וזכיונות לפעול כחברת ביטוח במדינות השונות

                                                      
אך טרם הסתיים הטיפול , ם בגין תביעות שהוגשוהן ההוצאות המוערכות לכיסוי הפסדי) LAE(הוצאות התאמת הפסדים    1

 .ההוצאות מותאמות מעת לעת בהתאם להערכות ההפסדים הצפויים. בהן
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  הון אנושי 1.13.10

  המבנה הארגוני

עובדים בחלוקה לפי  410 -העסיקה רפבליק כ, 31.12.2010נכון ליום  – מצבת עובדי רפבליק )א(

  : מחלקות כמפורט להלן

 מספר עובדים מחלקה
 71ביטוח מסחרי

 69תביעות
 65נויות כלליותסוכ

 58מערכות מידע
 33חשבות/מימון/חשבונאות
 32ביטוח פרט

 Billing(26(שרותים תאגידיים וחיוב

 21חיתום ואקטואריה
 14כוח אדם/ייעוץ משפטי/הנהלה
 13שיווק

 8שירותי ביטוח/תוכניות ביטוח
 410כ"סה

    

  . בהתאמה, ובדיםע  413-ו  424 - הועסקו כ 2008 -ו 2009בשנים 

-בין קבוצת רפבליק לבין הסוכנים המשווקים את מוצרי הביטוח של החברה אין יחסי עובד

  . למעט עם הסוכנים העובדים בסוכנויות בבעלות רפבליק, מעביד

מנהלים  13מתוכם , נושאי משרה 27 -רפבליק מעסיקה כ – עובדי הנהלה בכירה ונושאי משרה )ב(

מעת לפי ביצועים כתמריץ לנושאי המשרה הוא שכר ובונוסים תן הניהתגמול העיקרי . בכירים

 .לעת

והוא החליף בחודש , ר רפבליק"וכיו .Delek Finance US Incר "מר אורי אומיד מכהן כיו

מר אומיד יעניק את שירותיו . שנים 4אשר כיהן בתפקיד זה , את מר דני גוטמן 2010ספטמבר 

תהא חברת , פי ההסכם- על. 22.9.2010ם ניהול מיום במסגרת חברת ניהול בהתאם להסכ ר"יוכ

מענק שנתי שייקבע בהתאם $, 32,500לדמי ניהול חודשיים בסך של , בין היתר, הניהול זכאית

, )כולל הוצאות הכרוכות באחזקתו ובשימוש בו(רכב , לשיקול דעת דירקטוריון דלק השקעות

תפעל לאישור תכנית אופציות באופן  דלק השקעות. כמקובל בקבוצת דלק טלפון והחזר הוצאות

מהונה המונפק של ריפבליק במועד  3%שמר אומיד יהא זכאי לחבילת כתבי אופציה בהיקף של 

. מיליון דולר 280כאשר מחיר המימוש יהיה בהתבסס על שווי ריפבליק של , חתימת ההסכם

ד זה תבשלנה שתי במוע( 21.9.2012החל מיום , מנות שוות מידי שנה 5 -ופציות תבשלנה באה

  ).המנות הראשונות

יתר העובדים הנם עובדים שניתן לסיים , מלבדם. לרפבליק הסכמי העסקה עם מנהלים מסוימים

וכן , רפבליק מספקת לעובדיה ביטוח בריאות וביטוח חיים. )at-will(את העסקתם בכל עת 

בליק יש שתי תכניות לרפ. ותכניות תגמול מקובלות אחרות, השתתפות ברווחים, תכניות חסכון

  . 2003בדצמבר  31אשר הוקפאו מיום  )defined benefit plans(פנסיה 

הוענקו למספר מנהלים בכירים ברפבליק אופציות  2007ונובמבר  2006בחודשים דצמבר 

הניתנות למימוש למניות רפבליק על פני תקופה של כחמש שנים בתמורה לתוספת מימוש 
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בנוסף נתקבלה תכנית להקצאת . ה כפי שנקבע בתנאי האופציותמשתנה על פני תקופת ההבשל

השווי ההוגן , 2010בדצמבר  31נכון ליום ). מהון מניות רפבליק 0.5% -המהוות כ(מניות חסומות 

לא הביאו להבשלת  2010-ול 2009 -היות שהביצועים ב, של המניות החסומות עדיין היה אפס

 0.96עמד על  2010בדצמבר  31האופציות נכון ליום  השווי ההוגן של. מניות אלה והן בוטלו

צפוי לרדת שיעור ההחזקה ברפבליק , במידה וימומשו כל כתבי האופציה. ב"מיליון דולר ארה

  . 98% -לכ

  השקעות 1.13.11

רפבליק משקיעה באפיקי השקעה , תכנית ההשקעה וחברת הדירוג, כמתחייב מהרגולציה

אגרות חוב של ארגונים , ב"ת חוב של מדינות ארהאגרו, סולידיים כגון אגרות חוב ממשלתיות

ח משכנתאות ומניות רגילות המשלמות "אג, אגרות חוב קונצרניות, מקומיים ממשלתיים

המהווים , )fixed-income(השקעותיה של רפבליק במכשירים המקנים ריבית קבועה . דיבידנדים

 Brookfieldת ניהול ההשקעות בידי חבר 2010נוהלו בשנת , את עיקר פורטפוליו ההשקעות שלה

Investment Management Inc. ) מיליארד דולר ומתמחה  100המנהלת סך נכסים העולה על

יש את הסמכות ושיקול הדעת לרכוש ולמכור ניירות  Brookfield - ל). בניהול נכסי חברות ביטוח

סך תיק . ליקבכפוף להנחיות שניתנו לה על ידי ועדת ההשקעות של רפב, ערך עבור רפבליק

, 2008בדצמבר בשנים  31ביום  ,כולל מזומן והשקעות לטווח קצר, ל קבוצת רפבליקההשקעות ש

תיק ההשקעות נשא . בהתאמה, מיליוני דולר 597.5 -ו 588.4, 586.5 -עמד על כ 2010 -ו 2009

ית וזאת לנוכח האופי הסולידי יחס, על אף התנודתיות בשוקי ההון 2010תשואה חיובית בשנת 

התיק כולל יתרה גדולה של מזומן והשקעות לטווח  2010בדצמבר  31נכון ליום . של ההשקעות

בעקבות מכירת מספר רב של ניירות , הממתינה להשקעה מחדש) ב"מיליון דולר ארה 81.7(קצר 

הסכום . שנועדה להשיג רווחים משמעותיים לאור תנאי השוק המשופרים 2010ערך בשנת 

  . ש בקצב איטי ולתקופות קצרות עקב חששות בנוגע להעלאת הריביתהמזומן מושקע מחד

 מימון  1.13.12

 :לרפבליק יש את הסדרי המימון הבאים )א(

 סכום 
 )במיליוני דולר(

 שיעור ריבית
 31- נכון ל
 2010' בדצמ

 303.5% חוב לבנק
 92.84.5%הלוואות נחותות

 4.44.0% אחר
 127.24.25% כ"סה

להלן . והיתרה הינה חוב לטווח ארוך 2011 -וכנן להיות משולם בב מת"מיליון דולר ארה 1.8
  :פירוט החוב

סכום  
במיליוני (

 )דולר

שיעור ריבית 
 31אפקטיבי ביום 

 2010בדצמבר 

הבסיס לקביעת שיעור 
 הריבית

 מועד פירעון

 חוב עדיף לבנק
Senior debt 

 6או  3, 1-ריבית ליבור ל303.50%
או , 2.5%+ חודשים 
 פריים

לומים תש
 9רבעוניים של 
מיליון דולר 

ב "ארה
 2013מתחילת 

עם תשלום בלון 
 .2015 -ב
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 הלוואות נחותות
 קרן . 1

 3 -ריבית ליבור ל10.34.29%
 4%+ חודשים 

 2033ספטמבר 

 3 -ריבית ליבור ל20.64.13% קרן . 2
 3.85%+ לחודשים 
  לאחר מכן

 

 2033אוקטובר 

 3 -ל ריבית ליבור20.63.50% קרן . 3
 3.2%+ חודשים 

 2036נובמבר 

 3 -ריבית ליבור ל25.83.50% קרן . 4
 3.2%+ חודשים 

 2037יוני 

ריבית קבועה עד 15.58.18% קרן. 5
ריבית , 2012ספטמבר 
+ חודשים  3 -ליבור ל

 לאחר מכן 3.3%

 2037ספטמבר 

   92.8 סך הכל
  

  :חובות אחרים

Original issue 
discount note 

עם ריבית של  OIDכתב 4.44.0%
שיעור זקיפה של , 4%

10% 

שנתי של  תשלום
מיליון דולר  1.5
 2013ב עד "ארה

שטר לפירעון 
שנרכש באיחוד 
של חברה בת 
 בבעלות חלקית

לשנה  LIBORריבית 3.8% 60.
 3%+ אחת 

 2011דצמבר 

 

 )covenants(התניות פיננסיות  )ב(

ובהן , נקבעו מספר התניות פיננסיות, לעיל) א(עיף שפרטיו הובאו בס, בקשר לחוב העדיף לבנק

  :אמות המידה הפיננסיות הבאות

  .מיליון דולר 250יעלה על  US GAAPההון המאוחד של רפבליק לפי   )1(

חברת ) (RUIC (Republic Underwriters Insurance Companyההון הסטטוטורי המינימלי של  )2(

  .דולר מיליון 200יעלה על ) הבת המובילה של רפבליק

  .2.25:1יחס הפרמיות נטו להון סטטוטורי נדרש לא יעלה על  )3(

  .110%לא יעלה על  RUICלארבעה רבעונים אחרונים של  (combined ratio)היחס המשולב  )4(

  .60%היחס להפסד מנזקים שאינם כתוצאה ממזג אויר לא יעלה על  )5(

  .1.25:1על  יעלה (fixed charges coverage ratio)יחס כיסוי החיובים הקבועים  )6(

, בנוסף לאמור לעיל נקבעו הוראות המגבילות יצירה של סוגים מסוימים של חוב או שעבודים

  . 'וכו, שינוי בעסקים, חלוקת דיבידנד, מגבלות על הנפקת מניות ומיזוג נכסים מסוימים

   .הן רפבליק עומדות בתנאי האשראי שנקבעו Delek Financeהן 

  מסגרות אשראי )ג(

ומממנת את פעילותה באמצעות הון עצמי ואגרות , הגת לקבל מסגרות אשראירפבליק אינה נו

  .  חוב
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  דירוג אשראי )ד(

 2010ובדצמבר  2003בשנת  A-(Excellent)העניקה לרפבליק דירוג של  A.M. Bestחברת הדירוג  

קטגוריות  15דירוג זה הוא הרביעי בסולם של . אישרה מחדש את הדירוג עם תחזית יציבה לגביו

הדירוג מיועד בין היתר לצרכיהם של סוכני ביטוח וחברות ביטוח . A.M. Bestוג בו משתמשת דיר

הבחינה נעשית מדי שנה למעט אם חלו ארוע העברת שליטה או . משנה המתקשרים עם רפבליק

  . ארוע ביטוחי משמעותי

  גיוס מקורות נוספים )ה(

קיה הרגילים בעתיד הנראה רפבליק מעריכה כי ביכולתה לעמוד בצרכים התזרימיים שלה לעס

  . גיוס מקורות נוספים עשוי להידרש במקרה בו רפבליק תחליט לבצע רכישות בעתיד. לעין

 מיסוי  1.13.13

  .של החברה לדוחות הכספיים 42לפירוט בדבר מיסוי ראו ביאור 

  מגבלות ופיקוח על פעילות רפבליק 1.13.14

  .)ב(1.13.1 ראו לעיל בסעיף

  הסכמים מהותיים 1.13.15

מבטחים , MGAs, סוכנויות ביטוח, ים עם גורמים שונים ובהם סוכניםלקבוצת רפבליק הסכמ

אין לרפבליק הסכם מהותי שאינו במהלך העסקים . נותני אשראי וספקים, מבטחי משנה, אחרים

 . הרגיל שלה

  הליכים משפטיים 1.13.16

רבות מהתביעות . נגד רפבליק הוגשו מספר בקשות לתביעות ייצוגיות הקשורות בהוריקן קתרינה

בנוסף הוגשה בקשה לתביעה ייצוגית נגד רפבליק וחברות אחרות לא קשורות לרפבליק . רוהוסד

אין בתביעה זו חשיפה בהיקף , להערכת ריפבליק .הנובע מליקויי בניה, נזק לרכושבהקשר ל

לפרטים בדבר הליכים  .מהותי וריפבליק הינה צד לתביעה עם מספר רב של חברות ביטוח

  .  של החברה דוחות הכספייםל 32משפטיים ראו ביאור 

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 1.13.17

כגון ( 1"זנב קצר"רפבליק מתמקדת במוצרי ביטוח בעלי : התמקדות בענפי ביטוח בעלי זנב קצר )א(

כיוון שלהערכתה , )כגון אחריות מוצר(להבדיל ממוצרי ביטוח בעלי זנב ארוך , )ביטוח רכוש ורכב

ובכך לצמצם את התנודתיות בתוצאות , מהם קל יותר לתמחר אותם ואת החבויות הנובעות

  .הכספיות

רפבליק מספקת לסוכנים ולמנהלי תכניות : התמקדות בשווקים שעוצמת התחרות בהם פחותה )ב(

במסגרת . גישה למוצרים ולשווקים שחברות ביטוח גדולות נמנעות לעתים מלפעול בהם

ך נמוך ונכנסה לעסקי אסטרטגיה זו החלה רפבליק להנפיק פוליסות ביטוח לבתים בעלי ער

  . ביטוח חוות

                                                      
ענפים שבהם פער הזמנים שבין האירוע הביטוחי להתגבשות סופית של הנזק ותשלומו הינו קצר  –) Short tail" (זנב קצר"   1

פער הזמנים שבין האירוע הביטוחי להתגבשות סופית של הנזק ותשלומו ענפים שבהם  –) Long tail" (זנב ארוך"; יחסית
 .הינו ארוך
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רפבליק מעדיפה לנצל ניסיון וידע רבי : התמקדות בתחומים בהם יש לרפבליק יכולות מוכחות )ג(

על פני כניסה לשווקים לא , אזורים וערוצי שיווק כדאיים, שנים במטרה להתמקד במוצרים

כדי להרחיב את  MGAs -בין היתר פועלת רפבליק לפתח קשרים עם סוכנים חדשים ו. מוכרים

שנים  40 -לרפבליק ניסיון של למעלה ממאה שנים בטקסס ולמעלה מ. עסקיה בשווקים רצויים

והיא מנסה לנצל את היתרון התחרותי הנובע מן הותק , אוקלהומה וניו מקסיקו, בלואיזיאנה

  .והמוניטין באזורים אלו וכן להיכנס לשווקים באזורים נוספים בעלי מאפיינים דומים

רפבליק מנסה לבצע תמחור : חור נכון של מוצרי הביטוח בהתחשב במחזוריות בשוק הביטוחתמ )ד(

, ידי סלקטיביות גבוהה לסיכונים שהיא נוטלת-על, נכון של עסקיה במטרה להניב רווחי חיתום

. לצורך הקצאת הון )risk-adjusted return(והיא משתמשת בגישת תשואה מותאמת סיכון 

. שאבים אחרים בקווי המוצרים שלה בתגובה לתנאי השוק המשתניםרפבליק מקצה הון ומ

בכוונת רפבליק להרחיב הצעות מוצרים בפלחי שוק בהם קיבולת הביטוח נמוכה והרווחיות 

ולצמצם הצעות מוצרים בפלחי שוק בהם תנאי התחרות מונעים השגת רווחי , האפשרית גבוהה

  . מקדת רפבליק עשויים להשתנות מעת לעתפלחי השוק בהם מת, לאור האמור. חיתום רצויים

  גורמי סיכון   1.13.18

  אויר מזג ולנזקי לקטסטרופות חשיפה )א(

היא חשופה לסיכון , ובייחוד בהתחשב באזור הגיאוגרפי בו פועלת קבוצת רפבליק, כחברת ביטוח

, סופות טורנדו, סופות ברד, כגון הוריקנים, כתוצאה מאסונות טבע או אסונות מעשה ידי אדם

וההוריקנים , 2009טקסס בספטמבר , כגון סופת הברד הבלתי אופיינית באל פאסו, ותושריפ

על . 2005וקתרינה וריטה שהתרחשו בחודשים אוגוסט וספטמבר  2008אייק וגוסטב בספטמבר 

היו  2008בשנת , השנים האחרונות 3 -נזק ממזג האוויר היה הנמוך ביותר ב 2010אף שבשנת 

 2009דו הגדולים ביותר בתחומה של רפבליק מזה עשרות שנים ובשנת הברד והטורנ, נזקי הרוח

כך ששנים אלו מצביעות על הסיכון הגלום בחשיפה , חל שיפור קל בלבד בהיקף נזקי מזג האוויר

יש קושי לחזות את התרחשותם של אירועים כאמור בדיוק . לקטסטרופות ונזקי מזג אויר

היקף ההפסדים לרפבליק כתוצאה . להיגרם סטטיסטי או להעריך את היקף הנזק העלול

היקף ביטוח , מאסונות תלוי בגורמים שונים ובהם היקף החשיפה של בעלי פוליסות באזור הנפגע

שינויים לא צפויים בכיסוי הביטוחי עקב הליכים רגולטוריים או , המשנה ועלייה בתעריפיו

  .'משפטיים בעקבות קטסטרופה וכו

  תמחור לא נכון של פרמיות )ב(

תוצאות פעילות קבוצת רפבליק תלויות בין היתר ביכולתה לתמחר נכון תעריפי פרמיות עבור 

ומאידך , תמחור בחסר על ידי קבוצת רפבליק עלול לפגוע ברווחיותה. מגוון רחב של סיכונים

ולפיכך להוביל גם כן , תמחור ביתר עלול לפגוע ביכולתה להתחרות ובהיקף המכירות שלה

  .לפגיעה ברווחיות

 )LAE(הערכה לא נכונה של חבויות בגין הפסדים והוצאות התאמת הפסדים  )ג(

רפבליק מעריכה חבויותיה במטרה לכסות את כל ההפסדים והוצאות התאמת ההפסדים 

לשם כך נדרשת קבוצת רפבליק לבצע הערכות הן לגבי . הנגרמים בגין פוליסות הביטוח שלה

הערכת החבויות כרוכה מטיבה באי . רם הוגשותביעות שהוגשו והן לגבי חבויות מתביעות שט

ולפיכך ההפסדים בפועל והוצאות התאמת ההפסדים בגינם תידרש רפבליק לשלם , ודאות

  .עשויים להיות שונים מהותית מהערכותיה
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  שינוי בקיבולת ובתעריפים של מבטחי משנה, התמוטטות מבטחי משנה )ד(

נן מפני סיכוני ביטוח או לשתף בהם קבוצת רפבליק עושה שימוש בביטוחי משנה כדי להתגו

שינוי בקיבולת ביטוח המשנה ובתעריפים של , התמוטטות של מבטחי משנה. מבטחי משנה

מבטחי משנה עלולה לפגוע ביכולתה של החברה לשלם למבוטחים או להגביל את יכולתה לערוך 

ת ביטוח בענף שירותי הביטוח קבוצת רפבליק מנפיקה פוליסות בשמן של חברו. ביטוחים

הסיכון בענף זה מוטל על חברות הביטוח האמורות אולם אם לא יעמדו . בתמורה לדמי תיווך

עלולה קבוצת רפבליק לשאת בתשלום הנזק מבלי לקבל , בהתחייבויותיהן כלפי קבוצת רפבליק

  . שיפוי

ובשילוב המשבר הכלכלי הכללי בכל , 2008לאחר הנזקים הגבוהים בעקבות ההוריקנים בשנת 

נותרו ברמה גבוהה לחידוש הביטוח  2009תעריפי ביטוחי המשנה עלו מהותית לשנת , שווקיםה

מבטחי המשנה נדרשים לסמוך כמעט בלעדית על התעריפים הגבוהים יותר כדי . 2011 -ו 2010 -ב

מקורות ההון . להחזיר לעצמם את הכספים שאיבדו בעקבות נזקי הסופות וההשקעה

, כלל לשוק ביטוח המשנה לאחר הפסדים גדולים אינם זמינים כעתהמסורתיים שזורמים בדרך 

כתוצאה מהעלות הגבוהה יותר של ביטוח המשנה והפסד . בגלל השינויים בשווקים העולמיים

הזמינות לרפבליק תוביל לעלויות גבוהות , בהתאם לזאת. ירדה גם הקיבולת העולמית, ההון

סכומי השייר ) (attachment points(בות יותר ולכיסוי מועט יותר בשל נקודות ההתחיי

  .הגבוהות יותר) המקסימליים

  תלות בסוכני ביטוח עצמאיים המשווקים את מוצרי קבוצת רפבליק )ה(

עסקיה של קבוצת רפבליק תלויים בהצלחתם של סוכני ביטוח עצמאיים לשווק את מוצרי 

ובשלב מסוים , מתחרותסוכני ביטוח אלו משווקים גם מוצרים של חברות ביטוח . הביטוח שלה

. עלולים לבכר אותן במאמציהם באופן שישפיע לרעה על היקף המכירות של קבוצת רפבליק

, כגון האינטרנט, לקוחות עלולים לבחור ברכישת ביטוח באמצעות ערוצי שיווק אחרים, בנוסף

  . ולא באמצעות סוכני הביטוח המשווקים את מוצרי קבוצת רפבליק

 MGAs - תלות ב )ו(

ותפקידן להנפיק פוליסות ביטוח , הפועלות תחת הנחיותיה MGAs - רפבליק נעזרת בקבוצת 

לא  MGAs -קבוצת רפבליק חשופה לסיכון כי ה. בשמה ולטפל בתביעות בגין פוליסות ביטוח אלו

תנהגנה כראוי בסמכות שהואצלה להן על ידה או שתנאים חוזיים מקובלים לא היו בהישג 

וזאת מסיבות , לחברות מתחרות או לצמצם פעילותן עבור רפבליק עלולות לעבור MGAs, בנוסף

 - לא קשורה אחת היתה אחראית ל MGA. שונות כגון שינוי בתעריפים או שינוי בעלות בסוכנויות

ידי צד שלישי ברבעון -זו נרכשה על MGA. 2010מיליון דולר בדמי ביטוח ברוטו בשנת  182.1

  2011ליטה החברה לסיים את הקשרים עם הסוכנות במהלך הח, נכון למועד זה. 2010הרביעי של 

  .  ובמקביל נחתמו חוזים עם סוכניות חדשות האמורות לקזזאת האובדן בפרמיה העתידית

  הורדת דירוג )ז(

חברות הביטוח של רפבליק . לדירוגי חוסן פיננסי יש חשיבות במעמדן התחרותי של חברות ביטוח

ודירוג זה נתון לבדיקה תקופתית , A-(Excellent)בדירוג  A.M. Bestדורגו על ידי חברת הדירוג 

הורדת הדירוג עלולה לפגוע בבסיס הלקוחות של רפבליק וכן בנכונותם של . של חברת הדירוג

  .להתקשר עמה MGAs -סוכני ביטוח עצמאיים ו
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  ידי בתי משפט או רגולטורים-החמרת תנאי פוליסות הביטוח על )ח(

בליק כוללות סייגים שונים שמטרתם להגביל את היקף הסיכון פוליסות הביטוח של קבוצת רפ

קביעות של בתי משפט או רגולטורים כי סייגים אלו . והחבות הפוטנציאליים של קבוצת רפבליק

  .אינם תקפים עלולה להגדיל את חבותה של קבוצת רפבליק ולפגוע בתוצאותיה הכספיות

  שוק הביטוח במדינת טקסס )ט(

קבוצת , של קבוצת רפבליק מפרמיות ביטוח נובע ממדינת טקססהואיל ועיקר הכנסותיה 

אי , כגון מיתון כלכלי, רפבליק חשופה לאירועים המשפיעים לרעה על שוק הביטוח במדינה זו

. 'מלחמה ואירועי טרור וכו, התעצמות התחרות, החמרת הרגולציה, אבטלה, יציבות פוליטית

לירידה , לירידה בהיקף הביטוחים המבוצעיםיתר בין הכי המשבר הכלכלי עלול להוביל , יצוין

  . להם טוענים המבוטחיםולגידול במספר אירועי הביטוח , בתעריפי הביטוח

  תחרות )י(

לרבות , קבוצת רפבליק מתחרה בחברות ביטוח גדולות. תעשיית הביטוח הינה תחרותית מאוד

גדולים מאלו של קבוצת  שיווקיים וניהוליים, בעלות משאבים פיננסיים, חברות ביטוח לאומיות

ביחוד בשוק הביטוח , כמו כן מתחרה קבוצת רפבליק בגופים המבצעים ביטוח עצמי. רפבליק

סיכון תחרותי נוסף לו חשופה קבוצת רפבליק הוא שיווק מוצרי ביטוח באמצעות . המסחרי

  . האינטרנט

  ביצועים לא טובים של השקעות קבוצת רפבליק )יא(

, פופות למגוון סיכוני השקעה כגון תנאים כלכליים בשוקהשקעותיה של קבוצת רפבליק כ

באופן ספציפי . אשראי וחדלות פרעון, סיכוני נזילות, תנודתיות בשערי ריבית, תנודתיות בשוק

חשופה קבוצת רפבליק להפסדים העלולים להיגרם אם יתעורר צורך לממש בטרם עת ניירות ערך 

המשבר החמור בשוקי ההון הגדיל את הסיכון  .המוחזקים על ידה כדי לכסות חבויות ביטוח

  . הגלום בהשקעותיה של קבוצת רפבליק

  רגולציה )יב(

. קבוצת רפבליק כפופה לרגולציה ופיקוח מקיפים במדינות בהן פועלות חברות הקבוצה

. ועוד, כללי חשבונאות ודיווח, הרגולציה עוסקת במגוון נושאים כגון מגבלות על השקעות החברה

ציה או אי עמידה של החברות הנמנות על קבוצת רפבליק ברשיונות ובתנאים שינויים ברגול

מעת לעת מוצעים שינויי חקיקה , מלבד הרגולציה הקיימת. עלולים לפגוע לרעה בעסקיה

בין היתר נדונה כיום הצעה לחוק ביטוח ברמה . העלולים להשפיע לרעה על תעשיית הביטוח

וכן הצעה לכפוף חלק מחוקי המדינות לחוקים , םבנוסף לחוקי המדינות הקיימי, הפדרלית

תהליך זה עשוי ליצור מצב בו התקנות מפורשות אחרת בכל . שתאמץ אגודת מפקחי הביטוח

 .  ליישם את התקנות, כדוגמת רפבליק, באופן שיקשה על חברות הפועלות במספר מדינות, מדינה

  מערכות מידע )יג(

עליהן , ין של מערכות המידע והתקשורת שלהפעילותה של קבוצת רפבליק מותנית בתפקוד תק

כשל . הגשת תביעות וגבייה, שרות לקוחות, היא מסתמכת בין היתר לצורך גיוס לקוחות חדשים

במערכות המידע של קבוצת רפבליק או אי הצלחה לשדרגן מעת לעת יפגע בפעילותה של קבוצת 

  .רפבליק
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 קמידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי קבוצת רפבלי 

 השפעה קטנה השפעה בינוניתהשפעה גדולה 

אירועים שליליים בשוק  סיכוני מקרו
הביטוח במדינת טקסס 
לרבות מיתון כלכלי ואי 

  יציבות פוליטית
 

  ביצועים לא טובים של השקעות
בין היתר בשל שערי , רפבליק
.שערי ריבית ואינפלציה, חליפין

 אבטלה  
 מלחמות וטרור 

פות ונזקי מזג קטסטרו סיכונים ענפיים
 אויר

   
  התמוטטות מבטחי

שינוי בקיבולת , משנה
ובדירוג ובתעריפים של 

 מבטחי משנה

 לרבות שינויים , רגולציה
כללי , בדרישות הון רגולטורי

 החשבונאות או דיני המס
 תחרות 

 

סיכונים 
מיוחדים 
 לרפבליק

 הורדת דירוג  
 

  סוגיות אקטואריות לרבות
הערכה לא נכונה של חבויות 

הפסדים והוצאות התאמת  בגין
  הפסדים

 תמחור לא נכון של פרמיות  
 תלות בסוכני ביטוח  
 תלות ב- MGAs 

 מערכות מידע 

מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על פעילות קבוצת רפבליק הינה על סמך ההערכה 

  . בלבד וייתכן כי בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה

  הרגילים  אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד  1.13.19

האירועים החריגים נגעו לנזקי מזג אויר יוצאי דופן והמשבר הכלכלי  2010 – 2008ברשנים 

  .המשפיע על הכלכלה האמריקאית ופעילותה של רפבליק

הוריקן אייק היה אחד . אייק וגוסטב –ב שתי סופות הוריקן גדולות "התרחשו בארה 2008בשנת 

. השפיע באופן משמעותי על תעשיית הביטוח בטקסס והוא, ב"ההוריקנים הגדולים שידעה ארה

והסב נזק , ופגע באחד האזורים ןבעלי הצפיפות הגבוהה ביותר במדינה, 2הוריקן זה היה בסיווג 

. גוסטב היה סופה גדולה מאוד שפגעה בעיקר בפנים לואיזיאנה יותר מאשר באזורי החוף. רב

, מיליון דולר 40 -ו, מיליון דולר 180 -כהערכות ההפסדים הנובעים מסופות אלו עומדות על 

ידי - היתרה כוסתה על. מיליון דולר בכל ארוע ביטוח 20והשייר של החברה הוא , בהתאמה

 - והנזקים שהסב מוערכים בכ, 2008פגע בחופי טקסס ביולי , דולי, הוריקן נוסף. מבטחי המשנה

כנית ביטוח המשנה של החברה על אף שת. ידי ביטוח משנה-אשר לא כוסו על, מיליון דולר 11

. מיליון דולר 42-הפסדיה של החברה הגיעו ל, סיפקה את מרבית הכיסוי בגין ההפסדים

בעקבות הוריקנים  משמעותית לעומת הפסדיה נטוההפסדים נטו של רפבליק היו גבוהים 

בביטוח ) סכומי שייר גבוהים יותר(בשל נקודות התחייבות גבוהות יותר , 2005 - קתרינה וריטה ב

נקודת . 2005 -מיליון ב 5לעומת , מיליון דולר  20 -כאשר היה מדובר ב, 2008 -המשנה ב

לאחר ההוריקנים של , ההתחייבות הגבוהה יותר הייתה כתוצאה מהגידול בעלות ביטוחי המשנה

מיליון דולר נוספים בספטמבר  20נתונים אלו אינם משקפים תשלום בסך של , זאת ועוד. 2005

בגין החלפת כיסוי ביטוח המשנה על קטסטרופות במטרה להגן מפני האפשרות של סופות , 2008

תעריפי ביטוח המשנה על ביטוחי , 2008לאחר ההוריקנים של , יתר על כן. נוספות ברבעון הרביעי

הזמינות של כיסויים , 2009בנוסף לתעריפים הגבוהים של . עלו אף הם משמעותית 2009- רכוש ב
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מקורות ההון . ריים ירדה משמעותית בשל מחסור בהון בכל עולם ביטוח המשנהבתעריפים אפש

לכן חברות ביטוח המשנה העלו תעריפים , המסורתיים אינם זמינים כעת בשל המצב הכלכלי

לכיסויי ביטוח ) סכום השייר המקסימלי(נקודת ההתחייבות , בהתאם לזאת. והורידו קיבולות

  .2008-בה יחסית לגבוהה בהר 2009 -ו 2010-משנה ב

הייתה מאתגרת בשל התמשכות המיתון הכלכלי שהביא לשווקים פיננסיים תנודתיים  2009שנת 

, היקפים גדולים של כשלים ופשיטות רגל אישיים ועסקיים, אבטלה גואה, )אם כי משתפרים(

הפסדים , בנוסף. והיקפים גדלים של הפסדי רכוש וחבות בספק, תעריפי פרמיות נמוכים

אף שהוריקנים לא פקדו את . ורים למזג האוויר המשיכו להיות גבוהים מהממוצע בעברהקש

סופת ברד בלתי רגילה ובלתי אופיינית לעונה הכתה באזור בעל אקלים , 2009-צפון אמריקה ב

ב בספטמבר "מיליון דולר ארה 20צחיח בדרך כלל במערב טקסס והביאה ליתרת הפסד בסך 

2009.  

רפבליק בחרה למכור חלק גדול מניירות הערך שלה , וקים הפיננסייםבתגובה לעלייה בשו

וכתוצאה מכך נוצר גידול בהון עבור חברות הביטוח , ולרשום רווחים מהשקעה 2009 - להשקעה ב

ההזדמנויות העתידיות להכנסה מהשקעות יצומצמו עד שיחולו התייצבות , עם זאת. הבנות שלה

   .יעורי הריביתנוספת בשווקים והעליות הצפויות בש

המשך , אבטלה גבוהההמשיכה הכלכלה האמריקאית במגמת מיתון המתבטאת ב 2010בשנת 

והמשך תנודתיות בשווקים , אי וודאות לגבי מדיניות פיסקאלית ורגולציה, כינוס נכסים

עובדה  -הדורש פרמיה בהתאם , בעל עודפי הון שוק ביטוח חלשכך ניכר בנוסף ל. הפיננסים

את המבטחים לשאת  תומחייב, את התחרות המגביר, את שיעורי פרמיות הביטוח מטה תהדוחק

היו  2010בשנת , מאידך .בהפסדים הנובעים מהתחרות על נתח שוק על חשבון רווחי החיתום

על אף , ושוקי ההון, מזג האוויר עבור כלל תעשיית הביטוחמפגעי פחות הפסדים הנובעים 

מימוש רווחי הון אשר ייצרו הכנסות והגדילו הסכומים אפשרו גם הזדמנויות ל, תנודתיות

  .המחויבים רגולטורית

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 1.13.20

קבוצת רפבליק מתעתדת להמשיך לבחון הזדמנויות להרחבת עסקיה באזורים הגיאוגרפיים בהם 

  .  היא פועלת ובמדינות נוספות

ה בבקשה להגדלת שיעורי רפבליק פנת, לאחר הסופות 2008-בעקבות ההפסדים הגדולים ב

עליות אלה התחילו להיכנס . הפרמיות כדי לקזז את עלויות ביטוח המשנה הגבוהות הצפויות

לאור הגידול בהפסדי החברה שאינם קשורים למזג  2010 -וב2009לתוקף במחצית השנייה של 

ואלה יחולו עליות תעריף נוספות  2011 - הצוות האקטוארי של רפבליק מעריך כי ב, האוויר

  .ייושמו בהתאם להצדקה האקטוארית

רפבליק מיישמת בנוסף כלי ונוהלי חיתום חדשים להגדלת שיקול הדעת בחיתום בכל הנוגע 

אמצעים נוספים ננקטים להפחתת חשיפות הרכוש להוריקנים . לקביעת הסיכונים המבוטחים

נרשמה עלייה  שם, טקסס, באזורי חוף מסוימים כמו גם להקטנת ריכוזי הסיכון באל פאסו

  .אף שבעבר הפסדי ברד לא היו שכיחים, 2009 - 2007בהפסדים עקב סערות ברד בשנים 

רפבליק תמשיך לבצע את הקצאת ההון לפי מגזרי הפעילות השונים תוך התמקדות בהשגת 

  .ת לכל מגזר ביחס להון שהוא מרתקתשואה מירבי
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 תחום הרכב 1.14

  כללי 1.14.1

באמצעות חברות ותאגידים אחרים , מ"תחום הרכב בקבוצה מבוצע על ידי דלק מערכות רכב בע

  ").דלק רכב: "מ והתאגידים שבבעלותה יקראו להלן יחדיו"דלק מערכות רכב בע(בבעלותה 

באמצעות דלק (בעלת השליטה בדלק רכב והחזיקה  החברה היתה 2010עד חודש אוקטובר 

, דלק השקעות למר גיל אגמוןמכרה  2010באוקטובר  20ביום . ממניותיה 55% -כ) השקעות

דלק  מניותמ 22% -אשר היוו כ, א"כ. נ.ע₪  1מניות רגילות בנות  20,000,000, דלק רכבל "מנכ

בעקבות העסקה האמורה עברה השליטה . שקליםמיליארד  1 - בתמורה לכ, במועד העסקה רכב

מהון המניות המונפק  38% -המחזיק נכון למועד הדוח בכ, אגמוןמדלק השקעות למר  בדלק רכב

 .ממניות דלק רכב 32.5% -החברה החזיקה בסמוך למועד הדוח כ .דלק רכבוהנפרע של 

שכל עוד הוא יהיה בעל , כלפי דלק השקעות) צדדית-חד(גיל אגמון התחייב , בהסכם המכירה

יפעל , מהון המניות של דלק רכב 20% - ר מהשליטה בדלק רכב וכל עוד תחזיק דלק השקעות ביות

 - וכל עוד תחזיק דלק השקעות ביותר מ, ידי דלק השקעות-למינוי שני דירקטורים שיומלצו על

- יפעל למינוי דירקטור אחד שיומלץ על, מהון מניותיה של דלק רכב) 20% - אך לא יותר מ( 15%

דירקטורים המירבי שניתן למנות מספר ה, פי תקנון דלק רכב-כי על, יצוין. ידי דלק השקעות

הצדדים לתקן את תקנון דלק רכב כן התחייבו  ).צים"לרבות דח(לכהונה בדלק רכב הינו עשרה 

מבעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית  75%כך שהחלטה בעניינים הבאים תתקבל ברוב של 

של רוב  חיסולו העברה א, מכירה; מניות או ניירות ערך המירים למניות הקצאת: של דלק רכב

   .ופירוק מרצון של דלק רכב; נכסי דלק רכב או שינוי מהותי בהם

לפרטים בדבר השפעת העסקה על תוצאות החברה ועל אופן הצגת ההחזקה בדלק רכב בדוחותיה 

  . לדוחות הכספיים יג14 הכספיים ראו ביאור

קי חילוף מתוצרת הפצה ומכירה של כלי רכב וחל, ביבוא, 1994החל משנת , דלק רכב עוסקת

הפצה ומכירה של כלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת , גם ביבוא, 1999והחל משנת , מאזדה בישראל

כן מפעילה דלק רכב מוסך מרכזי לשם מתן שירותי אחזקה ותיקונים - כמו. פורד בישראל

מרכזי : "להלן(המוסכים המורשים ללקוחותיה וכן נותנת שירותי תמיכה והדרכה לרשת 

סעיפים  ולפרטים רא(ברחבי הארץ " פורד"ו" מאזדה"של מכוניות והסוכנים  )"השירות

הפצה ומכירה של כלי רכב וחלקי , לדלק רכב זכיון לשיווק, בנוסף). להלן )י(1.14.2  -ו )ט(1.14.2 

נכון למועד הדוח לא מוכרת דלק רכב כלי רכב וחלקי חילוף . צרת לינקולן בישראלחילוף מתו

  . כאמור

דלק רכב הינה חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל 

  .מ"אביב בע
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  :להלן תרשים מבנה האחזקות העיקריות של דלק רכב

  

  

  

 

      75%                               100%                               99.5%                                  100%  

 

                                25%                     

 

  

  מידע כללי אודות תחום הפעילות 1.14.2

  ויים החלים בומבנה תחום הפעילות ושינ  )א(

שוק הרכב בישראל נבדל ממרבית שווקי הרכב בעולם עקב בידודו הגיאוגרפי ומכסי היבוא 

, רמת המינוע בישראל נמוכה יחסית למדינות מערביות שונות. הגבוהים השוררים בשוק זה

, מחירי רכב גבוהים יחסית בשל מכסי היבוא הגבוהים, כתוצאה מרמת חיים נמוכה יחסית

  .שים נחותה וצפיפות אוכלוסין גבוההתשתית כבי

שוק הרכב בישראל כולל מספר יבואני רכב המייבאים כלי רכב המיוצרים במקומות שונים 

  .אשר מרביתם מייבאים כשניים עד שלושה מותגים בלבד, בעולם

משינויים בסביבה המקרו , בין היתר, התפתחות שוק הרכב בישראל מאופיינת בתנודות הנובעות

  .משקכלכלית ב

להלן מספר מאפיינים ומגמות בשוק הרכב המשפיעים הן על פעילות דלק רכב והן על המתחרים 

הצלחתם העסקית של יבואני הרכב תלויה במיצובם  –תלות גבוהה בספקים ) א: (בשוק זה

ובאסטרטגיית פעילותם בכל הקשור , ידם- העסקי והפיננסי של יצרני כלי הרכב המיובאים על

ותמיכה , מדיניות מחירים, מדיניות דגמים, מיצוב המותג בעולם, דשיםלהשקת מוצרים ח

, העדפת דגמים מסוימים על בסיס יתרונות טכנולוגיים –שינויים בטעמי הצרכנים ) ב. (שיווקית

בארץ קיימים מסי קניה  –מיסים ) ג. (מחיר וסחירות בשוק המשני, שמירה על איכות הסביבה

הינם מהגבוהים ש,ממחיר כלי הרכב 100% - כבשיעור מצטבר של  ומכס על יבוא כלי רכב פרטיים

לשיעורי מיסים כאמור השפעה על כח הקניה של כלי רכב חדשים ולפיכך עשויה להיות . בעולם

למחירי הדלקים עשויה להיות השפעה על  –מחירי הדלקים ) ד. (לכך השפעה על מכירות דלק רכב

טווח הארוך על סוג כלי הרכב הנמכרים בהתאם לסוג טעמי הצרכנים באופן בו עלולים להשפיע ב

  ). גז או בנזין, סולר(הדלקים בהם נעשה שימוש 

  מ"דלק מערכות רכב בע

. ר.מ.נכסי ד
  מ"בע) 1995(

דלק מוטורס 
  מ"בע

דלק מוטורס 
) 1987(חלפים 
  מ"בע

דלק . ר.ס.ד
סוכנויות רכב 

שותפות) 1994(
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  תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, חקיקה, מגבלות  )ב(

ענף הרכב מושפע מדרישות חקיקה ותקינה המהוות גורם משמעותי העשוי להשפיע על ההיצע 

  . והביקוש לכלי רכב בישראל

 בוא מקבילי )1(

לשם כך הוקמה ועדה מטעם . החלה הממשלה בביצוע רפורמה בשוק הרכב בישראל 1999בשנת 

לצמצם את הריכוזיות בשוק הרכב בישראל  ,משרדי האוצר והתחבורה במטרה להסיר חסמים

כאשר , בחקיקהבמהלך השנים הועדה המליצה על שורת צעדים שאומצה . לתחרות ותחוולפ

) יבוא רכב ומתן שירותים לרכב(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  יאההם לגולת הכותרת ש

נועד להסיר את החסמים ואשר , 7.3.2010ביום  פורסם ברשומותש, 2010- ע"התש, )תיקון(

וביום , )"יבוא מקביל"ו "התיקון לצו: "בהתאמה, להלן(יבוא מקביל של כלי רכב העיקריים ל

הוגבל  ,כהגדרתו בתיקון לצו, יבואן מקביל. סו לתוקףמרבית הוראות התיקון לצו נכנ 6.4.2010

מנהל האגף לרכב ולשירותי תחזוקה  סמכותבכפוף ל, שלושה תוצרים של רכבביבוא של עד 

לשנות את מספר התוצרים בהתקיים במשרד התחבורה או מי ששר התחבורה הסמיכו לכך 

העניק משרד התחבורה  2010בחודש נובמבר , דלק רכבלמיטב ידיעת . תנאים הקבועים בצו

לייבא כלי רכב במקביל לחברה אחרת  2011לחברת ליסינג והשכרה אישור עקרוני עד סוף שנת 

היבוא המקביל יביא לירידת , לדעת משרד התחבורה. המחזיקה בזיכיון לייבוא כלי הרכב

 תאשר יביאו בסופו של דבר להורד, מחירים של כלי הרכב והגדלת ההיצע של כלי רכב חדשים

כי בתנאי השוק הקיימים אין כדאיות כלכלית  ,דלק רכב מעריכה. הגיל הממוצע של כלי הרכב

כי מרבית כלי הרכב  ,לאור העובדה. ליבוא מקביל למעט לגבי מכוניות יוקרה ומכוניות נישה

צופה הנהלת דלק רכב כי ליבוא המקביל לא , שמייבאת דלק רכב לא משתייכים לפלחי שוק אלו

הערכת דלק רכב לגבי השפעת היבוא המקביל על פעילותה . מהותית על פעילותה תהיה השפעה

על , בין היתר, והיא מבוססת, הינה בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך

העובדה כי המחירים לצרכן בישראל של כלי רכב שאינם רכבי יוקרה או מכוניות נישה בניכוי 

בשל , בין היתר, הערכה זו אינה ודאית ועלולה שלא להתממש. מסים הינם מהנמוכים בעולם

  . שינויים בשיעורי המסים המוטלים על יבוא כלי רכב ושינויים רגולטוריים בנוגע ליבוא המקביל

 קבוצות רישוי  .א

בהתאם לקביעת רשות  ,פי מחירם-כלי הרכב הנמכרים בישראל מחולקים לקבוצות רישוי על

אגרת רישוי אלו משולמת קבוצות רישוי פי -על. נה קלנדריתהמסים שנעשית בתחילת כל ש

שווי  .שווי השימוש לרכב שנרכש עד לתאריך האמור 1.1.2010וכן לפיהן נקבע עד ליום , שנתית

הינו אחד מבין טובות ההנאה או , ]נוסח חדש[כהגדרתו בפקודת מס הכנסה , השימוש ברכב

, עליהן חב העובד במס, )צמוד לרשות העובדהעמדת רכב (הקצובות שניתנות לעובד ממעבידו 

לשינוי קבוצות  .1987-ז"תשמ, )שווי השימוש ברכב(וחישובו מתבצע בהתאם לתקנות מס הכנסה 

עקב רצונם של יבואני רכב להשתייך לקבוצת  ,המחיר היתה השפעה על מחירי כלי רכב חדשים
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ברכב צמוד משיטת קבוצות  לאור שינוי שיטת החישוב של זקיפת שווי שימוש. מחיר מסוימת

החל מיום ) לפיה שווי השימוש יהא שיעור קבוע ממחיר הרכב לצרכן(ארית יהמחיר לשיטה הלינ

  . על מחירי כלי רכב חדשיםלשינוי קבוצות המחיר אין עוד השפעה  1.1.2010

 שווי שימוש ברכב  .ב

, 2007 - ח"התשס, )תיקון) (שווי השימוש ברכב(פורסמו תקנות מס הכנסה  31.12.2007ביום 

מדרגות בתחילת כל שנה קלנדרית יועלה שווי השימוש ברכב צמוד בהדרגה על פני ארבע  ןלפיה

תבוצע הפחתה של , במקביל לאישור התקנות האמורות. 1.1.2011ועד ליום  1.1.2008החל מיום 

שמטרתה לקזז באופן חלקי את המס הנוסף שישולם על ידי , שיעורי המס משכבות הביניים

התקנות האמורות עשויות להשפיע בטווח הארוך על  ,לדעת דלק רכב. משתמשים ברכב צמודה

בהם (התפלגות מכירות כלי הרכב בישראל ועל התפלגות מכירות דלק רכב בין לקוחות מוסדיים 

  .לבין לקוחות פרטיים) כלולות חברות הליסינג

 רפורמת המיסוי הירוק  .ג

אשר יושמה , ל הכנסת את רפורמת המיסוי הירוקאישרה ועדת הכספים ש 25.11.2009ביום 

הכוללת את השינויים במס הקניה ובשווי  ,במסגרת צו זמני 2009באוגוסט  1בפועל כבר מיום 

, המדרג את כלי הרכב בהתאם לרמת הזיהום שלהם" מדד ירוק"נקבע ) 1: (השימוש כאמור להלן

על רכב  75%או  72%יה בשיעור של במקום מס קנ. וכן נקבע שיעור מס קניה בהתאם לדירוג זה

תוך הפחתה קצובה של , 83%הוחלט להטיל מס קניה בשיעור של , )בהתאמה, פרטי או מסחרי(

 לצד וזאת, המס באמצעות מתן הטבה שקלית קצובה שגובהה ייגזר מרמת הזיהום של הרכב

של שיעור  השילוב. ביטול הטבת המס שניתנה לרכב המצויד במערכת בקרת יציבות אלקטרונית

מס מוגדל והטבה שקלית קצובה לא בהכרח מביא להגדלת המס האפקטיבי ובחלק מהמקרים 

של ) היברידי(כן נקבע מס קניה בשיעור מופחת לרכב משולב מנוע . גורם אף להפחתת נטל המס

בכפוף לרמת הזיהום , למספר שנים מוגבל 10%של ) כגון רכב חשמלי(ולרכב נטול פליטות  30%

הוחלט לשנות את שיטת החישוב של זקיפת שווי שימוש ברכב צמוד ) 2( ;רכב אלהשל כלי 

לפיה שווי השימוש הינו שיעור קבוע ממחיר הרכב , משיטת קבוצות המחיר לשיטה הליניארית

ואילך ואילו על כלי  1.1.2010שיטה זו מיושמת אך ורק בנוגע לרכב חדש שנרשם מיום . לצרכן

 שיעורי. ממשיכה לחול שיטת קבוצות המחיר 1.1.2010נרשמו עד הרכב הקיימים וכלי רכב ש

לרכב  2.48% -ו₪  130,000לרכב שמחירו עד  2.04% והי 2010שווי השימוש החודשיים לשנת 

 2.5%עמוד על עומד וצפוי להוסיף ול 2011 - שיעור שווי השימוש ב. ₪ 130,000שמחירו מעל 

₪  520הפחתה בזקיפת שווי השימוש בסך  בביצוע הוחל 2010משנת המס , כמו כן. ממחיר הרכב

פרסמה רשות  2010בחודש אוגוסט . ים ללא קשר למועד הרכישהילחודש לכלי רכב היבריד

בו יוקשחו  ןבאופ, בחלוקה לדרגות זיהום 2012כי קיימת כוונה לבצע עדכון החל משנת  ,המסים

ינויים בזקיפת ההכנסה בעבור ש, להערכת דלק רכב. התנאים לדרגות הזיהום הנמוכות יחסית

שימוש ברכב כאמור לעיל עשויים להשפיע בטווח הארוך על היחס בין המכירות ללקוחות 
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כמו גם על כלל , לקוחות פרטייםהמכירות ללבין ) חברות ליסינג וחברות השכרה(מוסדיים 

על המיסוי האמורים  שינוייהשפעת בדבר  הערכת דלק רכב .המכירות של כלי רכב בישראל

מידע . המבוסס על ניסיון העבר, כהגדרתו בחוק ניירות ערךהינה מידע צופה פני עתיד  פעילותה

, צופה פני עתיד זה עלול שלא להתממש שכן הערכת החברה כאמור אינה ודאית ויכולה להשתנות

  . שינויים בתנאי השוק וכדומה, שינויים רגולטוריםבשל , בין היתר

 מניעת הסדרים כובלים  .ד

שנכנס לתוקף ביום  1988- ח"התשמ, ב לחוק ההגבלים העסקיים50צו מוסכם מכח סעיף  פי- על

הוטלו על יבואני רכב מגבלות ואיסורים שמטרתם מניעת הסדרים כובלים ופתיחת , 24.4.2003

 .להלן) ד(1.14.16לפרטים נוספים ראו סעיף . שוק חלקי החילוף לתחרות

 יבוא חלקי חילוף תחליפיים  .ה

המסדיר את יבוא  ,משרד התחבורה שהוציאנכנס לתוקפו נוהל חדש  2010טובר באוק 15יום ב

ניתן יהיה לייבא לישראל כל חלק חלופי אשר נמכר פיו -על, לכלי רכב חלקי החילוף התחליפיים

  .ב"באירופה או ארה

 2010- ע"התש, איסור תיקון רכב במוסך בלתי מורשההצעת חוק   .ו

של הכנסת בוחנת הצעת חוק פרטית שהונחה על שולחן  ועדת הכלכלה, דלק רכבלמיטב ידיעת 

יאסר תיקון של כלי רכב במוסך שאינו מורשה מטעם משרד לפיה  28.6.2010הכנסת ביום 

, כאמור למגר תופעה של תיקון רכבים במוסכים בלתי מורשיםהצעת החוק נועדה . התחבורה

ן בחלקים שאינם בטיחותיים מחשש לתיקו, ולהגביר את בטיחותם של רכבים הנוסעים בכבישים

כל אזרח שיתקן את מכוניתו במוסך שאינו מורשה או יפעיל , על פי ההצעה. ובחלקים גנובים

  . חודשי מאסר 18מוסך שאינו מורשה כאמור יואשם בפלילים ובעונש של קנס או 

  תקינה  .ז

ובה מחלקת התקינה באגף הרכב במשרד התחבורה מגדירה מדי שנה את השינויים בדרישות הח

ידי התקינה האירופאית -לסוגי הרכב השונים לשנת הדגם הבאה תוך ציון התיקונים שנקבעו על

דרישות החובה הישראליות מתבססות על דרישות . הדרישות המיוחדות למדינת ישראל, ובנוסף

עיקרי התקינה . ב"התקינה של מדינות הקהילייה האירופאית ועל התקנים הפדרליים של ארה

אינו , כלי רכב שאינו עומד בתקינה זו. בטיחות רכב נוסעים והולכי רגל, ום אוירעוסקים בזיה

  . מורשה ביבוא לישראל

 ")תקנות ביטול עסקה: "להלן( 2010-א"תשע, )ביטול עסקה(תקנות הגנת הצרכן   .ח

כי צרכן רשאי לבטל , בין היתר, הקובעות, נכנסו לתוקף תקנות ביטול עסקה 14.12.2010ביום 

שת טובין בתנאי שיחזיר את הטובין לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש הסכם לרכי

ובלבד שטרם נרשם , ימים מיום עשיית העסקה 14הצרכן רשאי לבטל את ההסכם בתוך . על ידו

  ]. נוסח חדש[פי פקודת התעבורה - על שם הצרכן על
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שנים  מנהגה מזההן לאור , כבדלק רכי תקנות ביטול עסקה לא צפויות להשפיע על עסקי , יצוין

והן לאור העובדה כי הרכב לא  ,וזאת כל עוד לא נרשם הרכב על שם הצרכן, לאפשר ביטול עסקה

  .פי פקודת התעבורה-נמסר לצרכן לפני רישומו על שם הצרכן על

 מגבלות נוספות  .ט

וחלקי פי דין והסדרים חוקיים החלים בתחום יבוא כלי הרכב - לפירוט נוסף אודות מגבלות על

  .להלן 1.14.13 סעיף  וראבהקשר של איכות הסביבה החילוף 

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  )ג(

 .בשנים האחרונות חל שיפור בתנאי השוק עבור הצרכנים בשל שערי מטבע נוחים והפחתת מסים

נמשכה גם במחצית  2008ברבעון הרביעי של שנת שהחלה  במסירות כלי הרכבמגמת האטה 

כתוצאה מכך הסתכמו סך  .2009נבלמה במחצית השניה של שנת אך , 2009הראשונה של שנת 

בסך מסירות כלי הרכב  11% - המהווה ירידה של כ 176,387 -בכ 2009מכירות כלי הרכב בשנת 

וששות בכלכלה הגלובאלית במקביל להמשך ההתא, 2010בשנת . 2008לעומת סך המסירות בשנת 

ונרשם שיפור ניכר בסך  המשיכה מגמת הצמיחה בשוק יבוא כלי הרכב, ובמשק הישראלי בפרט

קרי גידול , כלי רכב 221,010 -בכ םהסתכ 2010סך מסירות כלי הרכב בשנת . מסירות כלי הרכב

  .20091בסך מסירות כלי הרכב לעומת שנת  25% -של כ

חלו גם שינויים בתמהיל הפעילות בשוק זה ובראשם ות בשוק הרכב השינויים בהיקף הפעיל לצד

לקוחות אלו אינם פונים תמיד למוסכי הרשת . מכירות ללקוחות המוסדייםשיעור הגידול ב

יצויין כי לדלק רכב , יחד עם זאת. המורשים וחלקם עושה שימוש בחלקי חילוף לא מקוריים

לרבות  ,חילוף עם מספר גופים מוסדייםהתקשרות בהסכמי תחזוקת רכבים ואספקת חלקי 

 ,לא תהיה, אם וכאשר יהיו, לשינויים בענף הליסינג התפעולי. חברות ליסינג ומשרד הבטחון

  . ידי דלק רכב- השפעה מהותית על מכירות חלקי החילוף על ,להערכת דלק רכב

- לחילוף עלגבי השפעת השינויים בענף הליסינג התפעולי על מכירות חלקי ה דלק רכבהערכת 

על , בין היתר, הינה בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך והיא מבוססת ידיה

בשל התרחשות אירועים , בין היתר, הערכה זו אינה ודאית ועלולה שלא להתממש. נסיון העבר

  .בניגוד לציפיות החברה

 ותשינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעיל  )ד(

וכתוצאה , ים המשלבים מנוע בנזין עם מנוע חשמלייבשנים האחרונות הושקו כלי רכב היבריד

חבורה יבוא של רכב אישר לראשונה משרד הת 2010בחודש דצמבר . מכך צורכים פחות בנזין

את פליטת גזי החממה מנוע דיזל עם מנוע חשמלי באופן המפחית משמעותית  היברידי המשלב

)CO2 (מחירי כלי , למרות ההטבות המיסויות המשמעותיות. ת הדלק של כלי הרכבואת תצרוכ

. בקטגוריות המקבילות דלק רכבידי -הרכב ההיברידיים גבוהים ממחירי כלי הרכב הנמכרים על

                                                      
  .נתונים אלה הם למיטב ידיעת החברה והם לקוחים מדוחות של איגוד יבואני הרכב  1
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דלק ידי - לא מהווים כלי רכב אלה תחרות משמעותית אל מול כלי הרכב הנמכרים על, לפיכך

רכב היברידיים בישראל נמצא ברמות דומות לנתחו בשווקים - כי נתח השוק של כלי, יצוין. רכב

לאחרונה עוסקים גורמים בשוק הרכב , כמו כן). 2% - כ(ב "מערביים אחרים כמו אירופה וארה

טווח , הואיל ונכון למועד הדוח. וכן גורמים אחרים בפיתוח מכוניות שיונעו אך ורק בחשמל

לא צופה כי  דלק רכב, כוניות העובדות על בנזיןבין טעינה לטעינה נמוך לעומת מ' הקילומטראז

, בשנים הקרובות דלק רכבידי - כלי רכב אלו יהוו תחרות משמעותית לכלי הרכב הנמכרים על

 .וזאת עד לשיפורים טכנולוגיים משמעותיים

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם  )ה(

הצלחת החברות הפועלות בתחום יבוא כלי רכב  קיימים מספר גורמים עיקריים שבהם תלויה

תנאי הסחר בהם ) ב( ;דגמים חדישים ומיתוגם בקרב הצרכנים) א: (בהם ,וחלקי חילוף לישראל

וכן ביחס לשערי מטבעות של , היבואן פועל ובעיקר שערי מטבעות חוץ בהם מייבא היבואן

של ספק , והמוניטין של היבואן רמת השירות )ד(; יכולת שיווק גבוהה של היבואן) ג(; מתחרים

קשרי המסחר עם ) ו( ;מערכת יחסים טובה עם היצרן) ה( ;מרכז השירותחלקי החילוף ושל 

רמת הסחירות הגבוהה של הרכבים בשוק המכוניות ) ז( ;חברות הליסינג וחברות ההשכרה

  .חלקי החילוףאיכות וזמינות  ,מחיר) ח(; המשומשות

 תחום הפעילות מחסומי הכניסה העיקריים של   )ו(

בין , וזאת, חסמי הכניסה לתחום יבוא כלי הרכב בישראל הינם גבוהים יחסית, לדעת דלק רכב

החוסן הכלכלי הגבוה הנדרש ) ב(; הקשר החזק בין היבואן ליצרן) א: (מהסיבות הבאות, היתר

בר שלו ידי היבואן ונסיון הע-החשיבות הגדולה של רמת השירות הניתן על) ג(; מיבואן כלי רכב

  . יועם לקוחות

, אין חסמי כניסה משמעותיים לשוק יבוא חלקי החילוף לישראל, לדעת דלק רכב, לעומת זאת

כי לשם פעילות סחר בחלקי חילוף נדרש רשיון סחר במוצרי  ,לאור העובדה, בין היתר, וזאת

ם וכי השגת רשיון כאמור אינה כרוכה בהשקעת משאבים ומאמצי, תעבורה ממשרד התחבורה

  . מרובים

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם   )ז(

נחנך פרויקט  2010בשנת . משרד התחבורה מקדם פרויקטים לפיתוח התחבורה הציבורית בערים  

הפרויקט נועד להגביר את השימוש בתחבורה ציבורית . הנתיב המהיר בכניסה לתל אביב

הפטור מתשלום לרכב המסיע מספר  .בתוכהולהפחית את עומסי התנועה בכניסה לתל אביב ו

, ת משרד התחבורהעל פי תכניו, זאת ועוד .car pooling -נוסעים מעודד שימוש משותף ברכב 

יחנך הקו הראשון של הרכבת הקלה וישנה את המציאות התחבורתית בעוד מספר שנים 

 .לאחר שנים רבות של עיכובים ודחיות, במטרופולין תל אביב

  בתחום הפעילות ושינויים החלים בומבנה התחרות   )ח(

  .להלן 1.14.6 סעיף  ולפירוט רא. התחרות בשוק חלקי החילוף הינה גדולה
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  מוצרים ושירותים 1.14.1

  כלי רכב מתוצרת מאזדה ופורד  )ט(

ת מאזדה מפיצה ומוכרת מגוון רחב של כלי רכב פרטיים ומסחריים מתוצר, דלק רכב מייבאת

לתיאור הסכמי הזיכיון . ומתוצרת פורד בהתאם להסכמי זיכיון עם יצרני כלי הרכב האמורים

  .להלן )ב(1.14.15  -ו )א(1.14.15 סעיפים  ורא

, כלי רכב 494,000 -כ 31.12.2010ישראלי עד ליום מתחילת פעילותה מסרה דלק רכב לצרכן ה

  . כלי רכב מתוצרת פורד 121,000 -כלי רכב מתוצרת מאזדה וכ 373,000 - מתוכם כ

לפי רבעונים ולפי , 2010 -ו 2009ידי דלק רכב ביחידות בשנים -להלן התפלגות מסירות כלי רכב על

  :חלוקה ליצרן

  : 2010שנת 

 כ"סה IVרבעון  IIIן רבעו IIרבעון  Iרבעון  יצרן

 31,856 9,019 6,705 8,243 7,889 מאזדה

 10,855 3,065 2,994 2,979 1,817  פורד

 42,711 12,084 9,699 11,222 9,706 כ"סה

  

  :2009שנת 

  

  

  

  

  

משווקת ומפיצה כוללים דגמים המיועדים לפלחי שוק שונים  ,שדלק רכב מייבאתכלי הרכב 

 6מאזדה (פלח המנהלים , )Focusופורד  3מאזדה (פלח המשפחתיות : שהעיקריים שבהם הינם

פורד (פלח רכבי הובלה ) EDGEפורד ו פורד אקספלורר(שטח -פלח הפנאי, )Mondeoופורד 

Transit( ,וואן -פלח המיני) 5מאזדה ,S-MAX פלח רכבי העבודה , )מתוצרת פורד ופורד גלקסי

  ). ופורד פיאסטה 2מאזדה (פלח המיני ו) Connectופורד  F-350פורד (

ת כלי מסך מסירו, בהתאמה, 19% -כו 25% -כ היה 2010 - ו 2009נתח השוק של דלק רכב לשנים 

  . 1בישראלחדשים רכב 

                                                      
  ידי איגוד יבואני הרכב- בהתבסס על דוחות המפורסמים מעת לעת על   1

 כ"סה IVרבעון  IIIרבעון  IIרבעון  Iרבעון  יצרן

 31,685 9,776 9,278 6,462 6,169 מאזדה

 12,489 2,937 4,203 2,024 3,325  פורד

 44,174 12,713 13,481 8,486 9,494 כ"סה
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תחרות המפגיעה בכושר נובעת בעיקרה  2010בשנת  דלק רכבכי הירידה בנתח השוק של , יןיצו

. בד בבד עם היחלשות מטבעות היבוא של המתחרים, עקב התחזקות היין היפני במהלך השנה

. החדשה 3ה בעיקר כתוצאה מהשקת מאזד גדול יותר נבענתח השוק ה 2009כי בשנת  ,עוד יצוין

מכונית , )דלתות 4(סדאן  2את דגם המאזדה  דלק רכבהשיקה  2010לקראת חודש דצמבר 

. החדש 5דגם המאזדה  קושה, כמו כן. עד כה דלק רכבהנמצאת בקטגוריה בה נעדר יצוגה של 

  . החדש מתוצרת פורד זכה להשקה בדצמבר האחרון EDGE - גם דגם ה, נוסף לאלו

ן לשיווק הפצה ומכירה של כלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת לינקולן לדלק רכב זיכיו, בנוסף

  .נכון למועד הדוח לא מוכרת דלק רכב כלי רכב כאמור. בישראל

  יבוא חלקי חילוף ומתן שירותי מוסך  )י(

דלק רכב משווקת ומפיצה את כל סוגי חלקי החילוף והאביזרים המשלימים לכלי הרכב 

  .ידה-המיובאים על

וכן שירותי תמיכה והדרכה , כב שירותי אחזקה ותיקונים ללקוחותיהדלק רמספקת בנוסף 

ברחבי הארץ במרכז השירות " פורד"מאזדה ו"לרשת הסוכנים ומרכזי השירות של כלי רכב מסוג 

 לתיאור נכס המקרקעין עליו ממוקם המוסך המרכזי(שלה בניר צבי ) המוסך המרכזי(המרכזי 

ידי המוסך המרכזי והמוסכים -המחיר ואופן מתן השירותים על). להלן 1.14.7 סעיף  ורא

שעות עבודה הנדרשות לביצוע כל מקסימלי לתעריף " (שעתון יצרן"המורשים מבוססים על 

ידי דלק רכב -פועלים בסטנדרטים שנקבעו על מרכזי השירות). ידי היצרן- עבודה כפי שנקבע על

באמצעות מפקחי  ותנעשמרכזי השירות על פעילות  התמיכה והבקרה. בהסכם עימם ומפורטים

בוחנים , תומכים בפעילותם, מרכזים אלו כמה פעמים בחודששירות אזוריים המבקרים ב

  .מקצועיותבעיות תרון מסייעים בפעמידתם בסטנדרטים ו

 ילוח הכנסות מוצרים ושירותיםפ 1.14.3

 2009 -ו 2010לק רכב לפי סוגי מוצרים ושירותים בשנים התפלגות הכנסות דנתונים בדבר להלן   )א(

  ):מהכנסות תחום הרכב % -מהכנסות הקבוצה וב % -ב, ₪במליוני (

 2009שנת  2010שנת  

 % -ב ₪מליוני  
מהכנסות 
 הקבוצה

 %-ב
מהכנסות 
 התחום

 % -ב ₪מליוני 
מהכנסות 
 הקבוצה

 % -ב
מהכנסות 
 התחום

יבוא ומכירת כלי 
 רכב

4,191 9.4% 90.92% 4,360 9.4% 91.93% 

מכירת חלפים 
 ושרותי מוסך

418 0.9% 9.08% 383 0.9% 8.07% 

  100%  10.3%  4,743  100%  10.3  4,609  סך הכל
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 2009 -ו 2010להלן התפלגות הרווח הגולמי של דלק רכב לפי סוגי מוצרים ושירותים בשנים   )ב(

 ): רכבמרווחי תחום ה % - מרווחי הקבוצה וב % -ב, ₪במליוני (

 2009שנת  2010שנת  

 % -ב ₪מליוני  
מרווחי 
 הקבוצה

 %-ב
מרווחי 
 1התחום

 % -ב ₪מליוני 
מרווחי 
 הקבוצה

 % -ב
מרווחי 
 התחום

יבוא ומכירת כלי 
 רכב

488 - 78.2% 379 5.9% 72.2% 

מכירת חלפים 
 ושרותי מוסך

136 - 21.8% 146 2.28% 27.8% 

 100% 8.18% 525 100% - 624  סך הכל

, 11.07% -וכ 13.53% -הינו כ 2009 - ו 2010שיעור הרווח הגולמי מתוך הכנסות התחום בשנים   )ג(

  .בהתאמה

 ,עם השלמת העסקה להעברת השליטה בדלק רכב מדלק השקעות לדלק רכב, באוקטובר 20ביום   )ד(

  .דלק רכב בדוחותיה הכספייםנתוני לאחד את דלק השקעות קה הפסי

 לקוחות 1.14.4

לענין זה . לקוחות פרטיים ולקוחות מוסדיים: לשני סוגים עיקריים לקוחות דלק רכב נחלקים  )א(

 . חברת השכרת רכב וכן מנהל הרכב הממשלתי, הינו חברת ליסינג" לקוח מוסדי"

 ,סך הכנסות דלק רכבתוך מללקוחות פרטיים וללקוחות מוסדיים להלן התפלגות המכירות 

  :2009 -ו 2010בשנים 

 2010 2009 

 36% 33% לקוחות פרטיים

 64% 67% לקוחות מוסדיים

  

אינה נובעת ממדיניות של דלק רכב אלא ממבנה שוק , כי התפלגות המכירות כאמור לעיל, יצוין

ניתנת , ידי לקוחות מוסדיים- לאור הכמויות הגדולות הנרכשות על .הרכב בשנים האחרונות

   .ללקוחות אלה הנחת כמות ותנאי אשראי טובים יותר

כתוצאה מההאטה הכלכלית  ,בקבלת אשראי מבנקים 2009שנת בתחילת הקושי שהיה עקב 

באופן  ,ורק להם, שונו תנאי האשראי שמעניקה דלק רכב ללקוחותיה המוסדיים ,עולמית-הכלל

ארוכה יותר הכאשר בנוגע לחלק מהם נעשה השינוי באופן בו ניתן להם אשראי לתקופה , מהותי

ונקבעה ריבית על יתרת , )וחצי לפחות משלוש שניםבין שנה (משמעותית ביחס לנהוג עד אז 

ניתן לחברה שעבוד , כאמור לעיל, להבטחת חלק מהאשראי הארוך יותר. האשראי מלקוחות

                                                      
 תוצאות הפעולות של דלק רכב הוצגו בדוח רווח והפסד, לעיל רישא 1.10כאמור בסעיף , לאור מכירת מניות דלק רכב   1

  .כאשר מספרי ההשוואה סווגו מחדש, "רווח מפעילויות שהופסקו"במסגרת הסעיף 
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קבוע מדרגה ראשונה של זכויות הלקוחות בכלי הרכב הנמכרים ובחלק מהמקרים גם שעבוד של 

 )ה(1.14.20  -ו )ד(1.14.9 סעיפים  ראו גם(הזכויות לקבלת כספים בגין החכרת כלי הרכב האמורים 

, עבודים כאמור לעיליתרת החוב המובטח באופן חלקי בש ,2010בדצמבר  31נכון ליום  .)להלן

 .₪מיליון  200הינה 

, מרכזי השירותי חילוף ושירותי מוסך הינם בעיקר לקוחות דלק רכב הרוכשים ממנה חלק  )ב(

 ןחברות ביטוח המספקות ללקוחותיהמוסדיים וכן לקוחות , לקוחות המוסך המרכזי, מפיצים

  .קיימיםביטוח הסדרי שירותי תיקונים במסגרת 

  שיווק והפצה 1.14.5

ידה באמצעות שמונה אולמות תצוגה -דלק רכב משווקת ומפיצה את כלי הרכב המיובאים על  )א(

. סוכני מכירות עצמאייםששה  ידי-המופעלים עלוכן באמצעות שמונה אולמות , שבבעלותה

באמצעות פנייה ישירה ללקוחות  וכן, מכירות דלק רכב מתבצעות באמצעות אולמות התצוגה

  .מוסדיים

למעט , ידה מצדדים שלישיים-אולמות התצוגה של דלק רכב פזורים ברחבי הארץ ונשכרים על  )ב(

, ואולם תצוגה של פורד בתל אביב ,שהינו בבעלות דלק רכב ,אביב-מאזדה בתל אולם תצוגה של

  . אשר מושכר מדלק השקעות

דלק רכב התקשרה עם ששה סוכנים עצמאיים המחזיקים ומפעילים אולמות תצוגה בערים   )ג(

ההסכמים כאמור לא מקנים . אותם מייבאת דלק רכב כלי הרכב יםבהם מוצג אשר, המרכזיות

כי באזור  ,הסכימה דלק רכב ,יחד עם זאת. מורשים מטעם דלק רכב כסוכניםדיות לסוכנים בלע

אך לא יהא בכך כדי לשלול או להגביל את (לא תקיים סוכנות נוספת היא שגבולותיו נקבעו 

והם , תוקף ההסכמים עם הסוכנים הינו לשנה מיום חתימתם). פעילותה בעצמה באזור זה

אלא אם כן הודיע צד להסכם בהודעה , שנה אחת נוספתשל תקופה יוארכו מאליהם בכל פעם ל

לסוכנים  דלק רכב תשלומי. כי אין ברצונו להאריך את ההסכם ,חודשים מראש ובכתב 3של 

רק לאחר שקיבלה את מלוא מתבצעים הנקבעות על ידי דלק רכב ו, נעשים בדרך של עמלות

  .התשלום בעבור מכירת כלי הרכב

ידי דלק רכב מהמרכז הלוגיסטי - מתוצרת מאזדה ופורד נעשה על שיווק מרבית חלקי החילוף  )ד(

מוסכים בפיזור ארצי רחב שהוסמכו לשמש כמרכזי שירות  56 -בניר צבי באמצעות מכירתם ל

בשנים האחרונות . וכן באמצעות סוחרי ומפיצי חלקי חילוף שונים בארץ ,מאזדה ופורד למכוניות

 . ירותביצעה דלק רכב מהלך של שדרוג מרכזי הש

, מחויב להחזיק מרכז שירותבעל  ,מרכזי השירותפי הסכמים בהם התקשרה דלק רכב עם - על

 ,י דלק רכב"בחזות ובמיקום כפי שייקבעו ע, על חשבונו בצורה מרכז השירותלקיים ולנהל את 

מחויב לרכוש ולהחזיק באופן  מרכז שירותבעל . בהתאם להנחיותיה ובכפוף להוראות כל דין

העומדים בדרישות איכות והתאמה לפי רמות מלאי ואביזרים י של חלקי חילוף קבוע מלא

כפי שמגדירה דלק רכב  ,לספק את רמת השירות הנדרשת ללקוחות דלק רכב היה בהן כדישי
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או /מתחייב בהסכם לתקן ללא תשלום מצד הלקוח עבור עבודה ו מרכז שירותבעל . מעת לעת

עם או הסכם שירות /בפניו תעודת אחריות של היצרן ותוצג  ושביחס אלי כלי רכבחלקים כל 

ובתנאי שקיבל את  ,או הסכם השירות/בכפוף לכך שהתיקון כלול במסגרת האחריות ו, דלק רכב

תמורת שירות מרכז השירות לבעל משלמת דלק רכב . אישור דלק רכב קודם לביצוע התיקון

סכום הכולל את מחיר חלק  או הסכם שירותים כאמור/ידו בהתאם לאחריות ו- בוצע עלמש

הכל  ,י דלק רכב בתוספת תמורת העבודה שבוצעה"קבע מעת לעת עיהחילוף בניכוי הנחה שת

תוקף ההסכמים הינו לשנה מיום חתימתם והם יוארכו מאליהם בכל פעם לשנה . כקבוע בהסכם

קפו יפוג רשאי כל צד להביא את ההסכם לידי סיום בכל עת ותו ,אף האמור לעיל-על. אחת נוספת

  .בתום שלושה חודשים ממועד ההודעה

לפי שיקול , דלק רכב תומכת בשיווק מוצריה גם באמצעות פרסום באמצעי התקשורת השונים  )ה(

  .ידי היצרן- תוך שמירה על הכללים הנהוגים על, דעת הנהלת דלק רכב

  תחרות 1.14.6

מסך  22% -מסך מסירות כלי רכב בענף וכ 19% - נתח השוק של דלק רכב היה כ 2010בשנת 

מסך מסירות  28% -מסך מסירות כלי רכב בענף וכ 25% -לעומת כ(מסירות כלי הרכב הפרטיים 

הכולל , שוק הרכב בישראל מאופיין במבנה אוליגופוליסטי). 2009כלי הרכב הפרטיים בשנת 

התחרות בשוק הרכב הינה בין היבואנים השונים . מספר יבואנים המייצגים יצרנים שונים

ב והמזרח "ארה, אירופה: גוון רחב של כלי רכב המיובאים מאזורים שונים בעולםומתבטאת במ

לפרטים על ( אך אינה מתבטאת בייצוג מקביל של יצרן מסוים בידי יותר מיבואן אחד, הרחוק

, עם זאת. )לעיל 1)ב(1.14.1ראו סעיף  2010אודות רפורמת היבוא המקביל ויישומה החל מיוני 

שמירת ערך כלי , איכות השירות, מחירים, דגמים, בעיקר על מיתוגמתבססת עודנה התחרות 

הגורמים המשפיעים על התחרות בענף הינם  .תנאי תשלוםהרכב בשוק כלי הרכב המשומשים ו

שערי מטבעות חוץ בהם , הרכבכלי יצרני , כגון התחרות בשוק הרכב העולמי ,גורמים חיצוניים

כגון פעולות היבואנים האחרים בשוק הרכב  ,יםנרכשים כלי הרכב מהיצרן וגורמים פנימי

מתחרותיה , 1למיטב ידיעת דלק רכב. לרבות יבואנים מקבילים פוטנציאליים, הישראלי

יפנאוטו , )ומרצדס מיצובישי ,יונדאי(כלמוטור -כלמוביל, )טויוטה(יוניון מוטורס : העיקריות הן

מפיון מוטורס 'צ, )ניסאן ורנו(סו בני משה קר, )וסיטרואןו 'פיג(דוד לובינסקי , )סובארו(

מאיר חברה למכוניות , )סאאב ואיסוזו, אופל, שברולט( U.M.I, )אאודי וסיאט, פולקסווגן(

  ). קאיה(וטל קאר  )סוזוקי וקרייזלר(מכשירי תנועה , )וולוו, הונדה(

התחרות במכירת חלקי חילוף . התחרות בשוק חלקי החילוף ושירותי המוסך הינה גדולה

לא (חלקי חילוף תחליפיים , לת אל מול חלקי חילוף מקוריים המיובאים ביבוא מקבילמתנה

חלקי חילוף משופצים וחלקי חילוף , חלקי חילוף מפירוקים, חלקי חילוף מזויפים, )מקוריים

                                                      
  .בהתבסס על דוחות המפורסמים מעת לעת על ידי איגוד יבואני הרכב  1
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דלק רכב אינה . התחרות במתן שירותי מוסך מתנהלת אל מול המוסכים שאינם מורשים. גנובים

קה בשוק חלקי החילוף ושירותי המוסך היות ובתחום זה לא קיימים יכולה להעריך מה חל

  .מפיצים וסוחרים בינוניים וקטנים, נתונים רשמיים עקב ריבוי נותני השירותים

 רכוש קבוע ומתקנים 1.14.7

  :להלן תיאור קצר של עיקר המקרקעין ושאר הרכוש הקבוע המהותי של דלק רכב

, ואולם התצוגה של פורד בתל אביב, ות דלק רכבאביב הינו בבעל-אולם התצוגה של מאזדה בתל  )א(

 .הושכר מדלק השקעות

 ,ליד מושב ניר צבידונם  64 -על קרקע בשטח כולל של כלדלק רכב מרכז לוגיסטי חדיש הממוקם   )ב(

עם אפשרות ( 2045עד לשנת בקרקע לדלק רכב זכויות חכירה  .הכולל שטחי אחסנה ומשרדים

הינו  ,2004אשר בנייתו הושלמה במהלך שנת  ,הלוגיסטיהמרכז ). שנים נוספות 49 - הארכה ל

במרכז . והקמתו בוצעה תוך ראייה עתידית של שוק הרכב בישראל, מהמתקדמים מסוגו

וכן פעילות שיווק , ותללקוח םהכנת כלי רכב ומסירת, מנוהלת פעילות אחסנת כלי רכבהלוגיסטי 

רות מצויים במתחם ירכב ואגף השהנהלת דלק , כמו כן. ומכירת חלקי החילוף של דלק רכב

כלי רכב ויהיה מסוגל לאחסן בעתיד  2,500 -המתקן הלוגיסטי מסוגל לאחסן עד כ, כיום. האמור

מנפח האחסנה  100% -נכון למועד הדוח מנצלת דלק רכב כ. כלי רכב נוספים 1,000 - עד כ

ת נוספת ברכוש לא צפויה השקעה מהותי, פי הערכתה- על ,לדלק רכב. המקסימלי הנוכחי שלו

   .להלן) ג(ראו סעיף קטן , לענין המוסך המרכזי המצוי בתחום המרכז הלוגיסטי. כאמור

לפירוט אודות הליכים . 4נכון למועד הדוח הוצא לכל המבנים הכלולים במרכז הלוגיסטי טופס 

  .להלן )א(1.14.16 סעיף ראו משפטיים בנוגע לבניה במרכז הלוגיסטי 

הומצאה לדלק רכב שומת היטל השבחה מאת הועדה המקומית לתכנון ולבניה  6.2.2006ביום 

. ₪אלפי  21,600 - בגין מתן היתר בניה למתקן הלוגיסטי בסך של כ") הועדה: "להלן" (לודים"

דית לשומת הוגשה מטעם דלק רכב שומה נג 8.3.2006ביום .  דלק רכב שילמה מחצית מהשומה

פיה אינו חל על דלק רכב אלא על מינהל מקרקעי ישראל - לפיה נטען כי החיוב העיקרי על, הועדה

לפיו , נחתם הסכם פשרה בין דלק רכב לבין הועדה 17.2.08ביום  .")י"ממ"או " המינהל": להלן(

עדה כערכם ביום בו שילמה דלק רכב לו ,₪מליון  10 - כ הוסכם כי סכום היטל ההשבחה הינו

באמצעות  ,י"פנתה דלק רכב אל ממ, בעקבות הסכם הפשרה שנחתם כאמור לעיל. סכום זה

 8.12.2008ביום . בדרישה לקבל החזר בגין חלק מהיטל ההשבחה ששולם, יועציה המשפטיים

 .י"תשובת ממאולם נכון למועד הדוח טרם נתקבלה , י"ל ממ"התקיימה פגישה בעניין עם מנכ

   .שך הטיפול בנושא לפי תגובת המינהלדלק רכב תשקול את המ

הממוקמות בסמוך  ,)ברוטו(דונם  78.5 -דלק רכב קרקעות בשטח כולל של כרכשה , בנוסף  )ג(

  :כמפורט להלן, למקרקעין האמורים לעיל

 41.5 -כ(מהם  58.5% - כזכויות חכירה באשר דלק רכב רכשה  ,דונם 71 - בשטח של כמקרקעין  )1(

הסתיימו ביום זכויות החכירה במקרקעין האמורים . 2000שנת פי הסכם מ- על, מכור) דונם
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אשר כרוכים בשימור ובעיבוד , ומזה תקופה מתקיימים הליכים לשם הארכת תוקפן 30.9.2002

 . אשר אינו פעיל כיום, הסדרת זכויותיו של בעלים קודם בקרקעהקרקע כחקלאית וב

כך שגודל השטח המוחכר , משטח זהכי בעקבות סלילת הכביש האמורה הופקע גם חלק , יצוין

באופן שגודל השטח , קיים צפי להפקעה נוספת, בנוסף. דונם 33.5 -צפוי לעמוד על כ לדלק רכב

  .  דונם 22.35 -יעמוד על כ דלק רכבשיוותר בידי 

לגבי הצפי להפקעה הנוספת הינה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות  דלק רכבהערכת 

הערכה זו אינה ודאית ועלולה . על תכנית לשדרוג כביש באזור, בין היתר, סתערך והיא מבוס

  .בשל שינויים בתכנית האמורה, בין היתר, שלא להתממש

פי - מכור על את זכויות החכירה בהם רכשה דלק רכבאשר , דונם 22 -מקרקעין בשטח של כ )2(

גודל השטח המוחכר כך ש, ל הופקע"חלק מהשטח הנ, בעקבות סלילת כביש. 2000הסכם משנת 

 .דונם 12 -צפוי לעמוד על כ

יום בהם לדלק רכב זכויות חכירה עד ל ,ל"דונם מהמקרקעין הנ 15 -בשטח של כמקרקעין  )3(

על שטח קרקע זה ממוקם המוסך . שנים 49עם זכות להארכה לתקופה נוספת של  18.9.2042

הוצא ביום , ב לבין הועדהבין דלק רכהמוזכר לעיל בעקבות הסדר הפשרה . המרכזי של דלק רכב

 .1.3.2012למוסך המרכזי רשיון עסק בתוקף עד ליום . למוסך המרכזי 4טופס  17.2.08

מזכויות החכירה ) במושע( 50% דלק רכברכשה , יללע 'ג -ו' קטנים ב נוסף על האמור בסעיפים  )ד(

 לק רכבדהגובל במגרש עליו הוקם המרכז הלוגיסטי החדש של , במגרש בשטח של כחמישה דונם

לפרטים נוספים ראו סעיף  .הלוגיסטי העל מנת לאפשר דרך גישה נוחה למרכז, צבי-בניר

 .להלן )א(1.14.12

נכסי : "להלן(חברה בת של דלק רכב , מ"בע) 1995(ר .מ.בין נכסי ד 28.1.2008פי הסכם מיום - על  )ה(

") ויתניה: "להלן( )ן"ידי דלק נדל-על 29.12.2010שהוחזקה עד ליום חברה (מ "וויתניה בע") דמר

 -לבין צד שלישי רכשו נכסי דמר וויתניה את זכויות הבעלות במגרש בשטח כולל של כ ,מצד אחד

 50% ,היינו(בחלקים שווים ובאותם תנאים , ₪מליון  64 -כבתמורה ל") המגרש: "להלן( דונם 5

 .  1 )כל צד

ירו הצדדים את שיתוף הפעולה לפיו הסד, נחתם הסכם בין נכסי דמר לבין ויתניה 6.2.2008ביום 

הסכם שיתוף : "להלן(ככל שיירכש , ביניהם בנוגע להקמת נכס מניב על המגרש ועל מגרש סמוך

לפיו התחייבה , יום נחתם הסכם הלוואה בין נכסי דמר לבין ויתניהאותו הב, כמו כן"). הפעולה

 )של ויתניה(חלקה לשם מימון רכישת  ₪מליון  32נכסי דמר להעמיד לויתניה הלוואה בסך 

ידי - הסכם שיתוף הפעולה והסכם ההלוואה אושרו על. ")הסכם ההלוואה: "להלן(במגרש 

נכון למועד הדוח מקימות נכסי דמר וויתניה על . ן"האסיפות הכלליות של דלק רכב ושל דלק נדל

  ").הפרויקט: "להלן" (פורד- בית מאזדה"המגרש נכס מניב שייקרא 

                                                      
  .₪מליון  66 -עלות הקרקע הסתכמה בכ   1
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שישמשו (ייבנו כל מרתפי החניה ' בשלב א) 1: (ן להיבנות בשני שלביםהפרויקט בכללותו מתוכנ

אולם המכירות לרכבי מאזדה ופורד בקומת המרתף וכן מגדל תצוגה , )'בעתיד גם את שלב ב

אולם המכירות ומגדל התצוגה . חדשני וייעודי לרכבי מאזדה ופורד בחלקו המזרחי של המגרש

שלב , להערכת החברה .דלק רכב לצרכי פעילותהת של ר או לחברה בת אחר"יושכרו לנכסי דמ

מתוכנן להיבנות בניין משרדים בחלקו ' בשלב ב) 2( ;2013זה צפוי להסתיים במהלך שנת 

טרם התקבלה החלטה על העיתוי המדויק שבו  אשר, המיועד להשכרה, המערבי של המגרש

  . ויתחילו העבודות לבניית

צפויה להסתכם ' כי עלותו של שלב א, בשלב זה הינה כבדלק רהערכת , באשר לעלויות הפרויקט

צפויה ' ועלותו של שלב ב, )בנוסף לעלות רכישת הקרקע כאמור לעיל( ₪מיליוני  150 -בכ

 . ₪מיליוני  100 -להסתכם בכ

הינן מידע צופה פני עתיד  ולגבי משך הקמת הפרויקט ועלויות הקמת דלק רכבהערכות 

על הערכות בעלי מקצוע הנותנים , בין היתר, הן מבוססותכמשמעותו בחוק ניירות ערך ו

בשל , בין היתר, הערכות אלה אינן ודאיות ועלולות שלא להתממש. בפרויקט דלק רכבשירותים 

כגון עיכוב בקבלת היתרי בנייה  ,של דלק רכב אשר אינם בשליטתה ,התלות בגורמים חיצוניים

  . ב"וכיוצקשיים מול ספקים , יןאו אישורי רשויות נוספות כמתחייב על פי ד/ו

ר וויתניה "נכסי דמ 2010של הפרויקט התקשרו בחודש אוקטובר ' לשם מימון הקמת שלב א

, ")הבנק"ו" הסכם האשראי: "בהתאמה, להלן(בהסכם אשראי עם בנק ") הלווים: "להלן ביחד(

: להלן(י שקלים מיליונ 150לפיו העמיד הבנק ללווים מסגרת אשראי עד לסכום כולל ומצטבר של 

תהיה בשיעור  הריבית בגין מסגרת האשראיכי , בהסכם האשראי נקבע ").מסגרת האשראי"

כי להבטחת פירעון סכומי החובות בגין , עוד נקבע. 1לשנה 0.45%פריים בתוספת מרווח של 

משכנתא בדרגה , בין היתר, התחייבו הלווים להמציא בטוחות לבנק הכוללות, האשראים

 .2למעט כמפורט בהסכם ,כשהם חופשיים מכל שעבוד ,ות הבנק על המקרקעיןראשונה לזכ

הלווים התחייבו כלפי הבנק לעמוד בתנאים מסוימים במשך תקופת האשראי לשביעות רצונו של 

איסור תשלומים מכל סוג שהוא מתוך הכנסות לרבות , ובהם אמות מידה פיננסיות, הבנק

, אלו מעמידים בספק את יכולת הפירעון של הלווים במידה ותשלומים, הפרויקט לבעלי ענין

 הון עצמי מינימאלי של דלק מוטורסדרישה לוכן , זולת אם ניתנה הסכמתו המוקדמת של הבנק

כי אחריותם של הלווים כלפי הבנק תהא , כן הוסכם ).להלן 1) ב( 1.10.13' לפרטים ראו ס(

  .ת מחצית מההתחייבויות כלפי הבנקכך שכל צד יהיה אחראי אך ורק להשב, בשיעורים שווים

                                                      
פוף לזכאותם של הלווים במקרה של הפרה מצד הלווים ובכ 2% -זאת בכפוף לזכאותו של הבנק להגדיל את שיעור הריבית ב   1

כמו כן ובכפוף . במידה ויעבירו לרשות הבנק כתב ערבות כאמור בהסכם האשראי 0.2% -להפחית את שיעור הריבית ב
 .  פעמיים- יחובו הלווים בתשלום ובעמלה חד, לתנאים המוסדרים בהסכם האשראי

  .רישום המקרקעין נכון למועד הדוח טרם נרשמו השעבודים האמורים ברשם החברות ובלשכת   2
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  נכסים לא מוחשיים 1.14.2

וחלקי לשמש כיבואנית של כלי רכב " פורד"ו" מאזדה"כלי הרכב מסוג לדלק רכב זכיונות מיצרני 

לדלק רכב תלות מהותית . להלן )ב(1.14.15  -ו )א(1.14.15 מתוצרתם כמפורט בסעיפים חילוף 

  . בזיכיונות אלו

 הון אנושי 1.14.3

  :בחלוקה לפי מחלקות כמפורט להלן, עובדים 270תאריך הדוח בסמוך ל וועסקהבדלק רכב   )ו(

 מספר עובדים מחלקה

  7  הנהלה

  26  מחשב ומנהלה, כספים

 75 עובדי מוסך

 32 עובדי שרות

  41  מכירות

  49  לוגיסטיקה

  40  אנשי חלפים

  270  כ"סה

  

לאור , בין היתר, וזאת, הלה הכללימנבעל השליטה בדלק רכב ו, לדלק רכב תלות במר גיל אגמון

דלק מראש ובכתב לשינוי בסמכות הניהולית הפעילה של פורד נדרשת הסכמת כי  ,העובדה

לפרטים נוספים . ")דלק מוטורס: "להלן) (חברה בת בבעלות מלאה של דלק רכב(מ "מוטורס בע

  .להלן )ב(1.14.15 סעיף  ורא

  הטבות וטיבם של הסכמי העסקה  )ז(

מקובל כ. פי הסכמי עבודה-מועסקים על, לרבות נושאי משרה בכירה ,עובדי דלק רכב, ככלל

עם תחילת , 2002-ב"התשס, )תנאי עבודה(בדלק רכב ובהתאם להוראות חוק הודעה לעובד 

. נמסרת לעובד הודעה בכתב בה מפורטים תנאי עבודתו, עבודתו של עובד חדש בדלק רכב

מרבית מעובדי . פי דיני העבודה בישראל-הם זכאים על ןהעובדים מקבלים את כל הזכויות לה

ת הפרשות בגין תגמולים ובגין ודלק רכב הינם בעלי פוליסות ביטוח מנהלים הכולל

דלק רכב . וזאת כחלק מתנאי העסקתם ,מעביד-דלק רכב בעת סיום יחסי עובד התחייבויותיה של

  .נוהגת לשלם אחת לשנה מענקים לכלל עובדיה

חל , המהווה חלק מאיגוד לשכות המסחר ,מכח חברות דלק מוטורס באגוד יבואני הרכב, בנוסף

ותים מיום המסחר והשיר, היצוא, על עובדי דלק מוטורס הסכם קיבוצי כללי בענפי היבוא

צוי הרחבה החילו חלק , כן-כמו). 27.10.1983וביום  11.6.1980כפי שתוקן ביום ( 21.2.1977

היצוא והמסחר , מהוראות ההסכם הקיבוצי האמור על כל העובדים והמעבידים בענפי היבוא

  .ועל כן נראה כי הן חלות על כל עובדי דלק רכב, בסיטונות
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, ה בדלק רכב מועסקים בתנאים המסוכמים עימםנושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכיר

  . וקרן השתלמות הפרשות לביטוחי מנהלים, זכאות לרכב צמוד, שכר חודשי ,בין היתר, הכוללים

קרובו של בעל השליטה , לפרטים בדבר התקשרות שהסתיימה בשנת הדוח עם מר רמי נאור

  .לדוח התקופתי' בפרק ד 22תקנה ראו פירוט לפי , ר דירקטוריון דלק רכב"כסגן יו, בקבוצת דלק

  אימונים והדרכה  )ח(

ותפקיד דלק רכב  בהתאם לצרכי ,באופן סדיר לעובדיה מקיימת הדרכות והכשרות דלק רכב

ימי עיון וסדנאות  ,את עובדיה המקצועיים לתערוכותדלק רכב שולחת  ,בין היתר .העובד

  .בנושאים שונים

  תוכניות תגמול לעובדים  )ט(

מי בהסכ יםקבוע םאינהתגמולים  .התאם לתפקיד ודרג העובדב ובדיהדלק רכב מתגמלת את ע

  .משנה לשנה יםמשתנוהם  עבודהה

  הקצאת ניירות ערך לעובדים בכירים  )י(

 9,000,000, מר גיל אגמון, ל דלק רכב"הקצתה דלק רכב בהקצאה פרטית למנכ 9.1.2006ביום  )1(

ל דלק "למועד הדוח מחזיק מנכנכון . ח"מליון ש 255 - מניות רגילות של דלק רכב בתמורה לכ

  . בדילול מלא 37.47% - מהון המניות המונפק והנפרע של דלק רכב ובכ 37.81% - רכב בכ

 ,עובדים בכירים בדלק מוטורס 7-אישר דירקטוריון דלק רכב תכנית תגמול ל 10.4.2006ביום  )2(

מניות  2,720,000 - אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש ל 2,720,000וקצו הלפיה 

, )נוסח חדש(לפקודת מס הכנסה ) 1)(ב(102רגילות של דלק רכב בהתאם להוראות סעיף 

במסלול הכנסת עבודה באמצעות נאמן שמונה על ידי דלק רכב ואושר על ידי , 1961- א"התשכ

ואשר הוגשה לאישור  9.2.2006על פי תכנית אופציות לעובדים שאושרה ביום , רשויות המס

האופציות האמורות הוקצו לעובדים כאמור ביום . ה בהתאם להוראות הפקודהנציבות מס הכנס

6.6.2006 . 

  :להלן פרטים בדבר תכנית אופציות לעובדים ונושאי משרה בדלק רכב

מספר המניות למימוש  תמצית תנאי התכנית
בדילול (מכוח התכנית 
 )מלא

שווי ההטבה של 
אופציות שהוענקו 

באלפי (מכוח התכנית 
₪( 

ת שהוכרו הוצאו
בדוחות של דלק 

 2010רכב בשנת 
 )₪באלפי (

הענקת כתבי אופציה 
לעובדי דלק מוטורס 

 4 -ניתנים למימוש בה
מנות שוות החל מיום 

10.4.08 

2,720,000 17,100 1,083 

 ספקים  1.14.8

ממפעליהם " פורד"ו" מאזדה"ידי יצרני הרכב - כלי הרכב וחלקי החילוף מסופקים לדלק רכב על

ורוב מוצרי פורד , רוב מוצרי מאזדה מיובאים מיפן. לפי החלטת היצרנים ,םהפרוסים בעול

ידי -על מערך יבוא כלי הרכב 74%-כ. לדלק רכב תלות בספקים האמורים. מיובאים מאירופה



  

  

  

411 - א 

" מאזדה"מתוצרת היו  2010י דלק רכב בשנת "חילוף עהמערך יבוא חלקי  53% -וכ דלק רכב

). מערך יבוא חלקי החילוף 47% -כרך יבוא כלי הרכב ומע 26% -כ" (פורד"והיתר מתוצרת 

  .להלן )ב(1.14.15  -ו )א(1.14.15 סעיפים  ולתיאור ההתקשרויות עם מאזדה ופורד רא

יום ממועד ההזמנה ובהתאם לתוכנית העסקית הנבנית  90זמינות כלי רכב וחלקי חילוף היא עד 

  .עם כל אחד מיצרני כלי הרכב

  הון חוזר 1.14.9

  מדיניות החזקת מלאי כלי רכב  )א(

כלי הרכב מגיעים . דלק רכב נוהגת להגיש ליצרני הרכב הזמנות לכלי רכב חדשים כפעם בחודש

מדיניות דלק רכב היא להחזיק מלאי כלי רכב . ועד הזמנתםמלאחר שלושה - לישראל כחודשיים

  .חודשים עד ארבעה, לפי הערכה, אשר יספיק

  מדיניות החזקת מלאי חלקי חילוף  )ב(

מחייב לספק  ,1978- ט"התשל, )יבוא רכב ומתן שירותים לרכב(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים 

פרק זמן שלא יעלה על שבעה ימים יבא היבואן תוך ימכל מוצר תעבורה לכל דגם מדגמי הרכב ש

אם הוכיח , נקבע כי תהיה הגנה טובה ליבואן או למורשהו ,יחד עם זאת. מיום קבלת ההזמנה

שנקט בכל האמצעים הדרושים להזמנת מוצר תעבורה מכל מקור שממנו ניתן להשיגו באותה 

 14לקוח תוך ובלבד שמוצר התעבורה יסופק ל, ושלא היתה לו שליטה על העיכוב באספקה, עת

  . ימים מיום ההזמנה כאמור

מלאי חלקי החילוף המוחזק במרכז הלוגיסטי של דלק רכב הינו פרי ניסיון של מאזדה ופורד 

משך זמן ההגעה . וניסיונה המצטבר של דלק רכב בדבר הזדקקות השוק הישראלי לחלקי החילוף

שלא ניתן  ,הזמנה דחופה במקרים של. חודשים ממועד ההזמנה 3-2 -של חלקי החילוף הינו כ

בדרך כלל ממרכזי חלקי החילוף  הדרושרוכשת דלק רכב את החלק  ,לספקה מתוך המלאי הקיים

על מנת לשמור על רמת . ומטיסה אותו לישראל, המרכזיים של מאזדה ופורד הנמצאים באירופה

, שבתעושה דלק רכב שימוש במערכת ממוח, המלאים הנדרשת לשם מתן שירות נאות ללקוחות

שומרת דלק , לפיכך. הלוקחת בחשבון פרמטרים רלוונטיים ומתבססת על מודלים סטטיסטיים

 45,000 -מלאי חלקי החילוף כולל כ. חודשי מכירה כחמישה שלממוצעת רכב על רמת מלאי 

 .₪מליון  70 -נו כיה 31.12.2010פריטים וערכו בדוחות הכספיים ליום 

  מדיניות מתן אחריות  )ג(

כי היצרנים מעניקים , אחריות לכלי רכב שצורפה להסכמים עם היצרנים נקבעבתוספת בדבר 

בספרי . אחריות לכלי רכב חדשים בתנאים המפורטים בספר האחריות שמצורף לכל כלי רכב

שלוש שנים לתקופה של היא לכל הדגמים כי האחריות שנותנות מאזדה ופורד  ,האחריות נקבע

בהסכמים עם היצרנים התחייבה דלק רכב לבצע או . הםלפי המוקדם מביני, מ"ק 100,000או 

בהתאם . ל"האחריות הנ ייבצעו את שירותי האחריות כקבוע בספר מרכזי השירותלהביא לכך ש

 ידה-דלק רכב מבצעת את האחריות כאמור לעיל לכל כלי רכב שנמכר על, לכתב אחריות היצרנים
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אשר עומדות בתנאים , שירותי האחריות זכאית להחזר מהיצרנים בגין הוצאותיה בקשר לביצועו

כי לדלק רכב אין מחויבות עצמאית להענקת אחריות לכלי  ,יובהר. האמורים בהסכמי הזיכיון

, האחריות איפוא הינה ישירה ובלעדית של היצרן. אלא כמפורט בהסכמים עם היצרנים, הרכב

נציגתו של היצרן בכל משמשת כ שדלק רכבבעוד , הקובע באופן בלעדי את תנאיה כלפי הלקוח

לאור זאת ולאור נסיונה . ומימוש האחריות לכלי הרכב בפרט, הקשור למתן שירות ללקוח בכלל

ה לא תהיינה לה הוצאות בגין אחריות זו ועל כן לא נזקפת הפרשה בגין תהערכל, של דלק רכב

לדלק רכב בהסכמים נקבעו הוראות בדבר האופן בו יחזירו היצרנים . אחריות בספרי דלק רכב

יום על כל  90נקבע כי דלק רכב תדווח תוך , ובין היתר, את הוצאותיה בגין ביצוע שירותי אחריות

היצרנים , כמו כן .יום לאחר התשלום 30ותשמור את החלקים עד פי האחריות -תיקון שביצעה על

לך במה. רשאים לדרוש כי ישלחו להם את החלקים הפגומים שהוחלפו במסגרת תיקונים כאמור

בדבר . עם היצרנים בנוגע לטיפולי האחריות כאמור לעילמהותיות שנת הדוח לא היו מחלוקות 

  . לעיל ))ד(1.14.5 סעיף  ובמסגרת האחריות רא מרכזי השירותתיקונים שמבצעים 

 רוכשל העניקק רכב חלה חובה לנקבע כי על דל, פי רשיון סחר במוצרי תעבורה של דלק רכב- על

בעת המכירה אחריות לפעולתו התקינה של חלק החילוף המפורט ברשיון לתקופה שלא תפחת 

בספרי האחריות המסופקים עם כלי . לפי המוקדם, מ"ק 6,000משלושה חודשים או לנסיעה של 

החודשים ששת  עבור נקבע כי האחריות לחלקי חילוף הינה, ידי דלק רכב-הרכב הנמכרים על

שירות מטעם במרכז החל מהיום בו הותקנו , לפי המוקדם מביניהם, מ"ק 10,000הראשונים או 

  .דלק רכב

  מדיניות אשראי  )ד(

לאור  .)2009בשנת  210 -לעומת כ( יום 225 - בשנת הדוח ממוצע ימי אשראי הספקים עמד על כ

בשנת הדוח ממוצע ימי  ,ידי דלק רכב במזומן-כי המסים על מחזור היבוא משולמים על, העובדה

האשראי הממוצע . )2009יום בשנת  100 - לעומת כ( יום 110 - עמד על כהאשראי האפקטיבי 

היקף האשראי הממוצע ללקוחות . יום 92 -שדלק רכב העניקה ללקוחותיה בשנת הדוח עמד על כ

ף הממוצע וההיק, )2009בשנת ₪ מיליוני  950 -לעומת כ( ₪מליוני  1,250 - בכ 2010הסתכם בשנת 

בשנת ₪ מיליוני  740 -לעומת כ( ₪מליוני  1,130 - הסתכם בכ 2010שנת בשל האשראי מספקים 

אך לא ביתרה של , השוני בהיקף נובע בעיקרו ממרכיב המיסוי שכלול ביתרת הלקוחות. )2009

  .ל"ספקים מחו
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וחות להלן טבלה הכוללת נתונים אודות היקף האשראי הממוצע וימי האשראי הממוצע ללק

  ):₪הם במיליוני  ההיקף כל נתוני( 2009 - ו 2010בשנים ) חישוב על בסיס שנתי(ולספקים 

 2010 2009 

 ימים היקף ימים היקף

 74 950 92 1,320 1לקוחות

 210 740 225 1,130 2ספקים

ספקים אפקטיבי 
3
 

3
 

1,130  110 740 100 

 השקעות 1.14.10

שותפות ) 25%(ן "ודלק נדל )25%( דלק ישראלביחד עם , )50%( נכסי דמרהקימה  1.7.2004ביום   )א(

 50%שותפות ניר צבי הוקמה לשם רכישת "). שותפות ניר צבי: "להלן(ניר צבי  –בשם דלק 

הגובל במגרש עליו הוקם המרכז , מיםמזכויות החכירה במגרש בשטח של כחמישה דונ) במושע(

. נוחה למרכז הלוגיסטיעל מנת לאפשר דרך גישה , צבי- בניר דלק רכבהלוגיסטי החדש של 

 –בין שותפות נכסי דמר  29.9.2003פי הסכם מיום -רכישת זכויות החכירה האמורות נעשתה על

הסכם : "בהתאמה, להלן(מ "לבין צינורות המזרח התיכון בע) בהקמה(דלק ישראל  –ן "דלק נדל

עם זכות  2045 ל עד לשנת"לשותפות ניר צבי זכויות חכירה במקרקעין הנ .")צינורות"ו" הרכישה

חלק מהשטח מוגדר כאזור פרטי  ,פי תכנית המתאר-על. 4שנים 49להארכה לתקופה נוספת של 

שותפות ניר צבי יוזמת , למיטב ידיעת דלק רכב. 44פתוח המיועד להפקעה לצורך הרחבת כביש 

 מימון פעילות שותפות. שינוי יעוד של המגרש לשם הקמת מרכז מסחרי ותחנת תדלוק על המגרש

בהסכם בין . כגון בנקים ,ניר צבי נעשה באמצעות הלוואות בעלים ובאמצעות מקורות חיצוניים

לא יתקבלו האישורים המפורטים  31.12.2009השותפים בשותפות ניר צבי נקבע כי אם עד ליום 

הדרושים להקמת תחנת תדלוק ושטחים מסחריים על המקרקעין האמורים  ,בהסכם האמור

דלק תהיינה רשאיות , ידי חברת הדלק-הסכם להפעלת תחנת התדלוק עלאו לא יהא /לעיל ו

ן ודלק ישראל במשך שנה ממועד זה לעזוב את השותפות ולקבל מנכסי דמר את כל "נדל

לאחר שהודיעה , בהתאם לכך. לשנה 6%רוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעור של יהשקעותיהן בצ

לעזוב את השותפות ולקבל את השקעתה בחזרה כי ברצונה , 2009בדצמבר ן לנכסי דמר "דלק נדל

 -את חלקה בשותפות ושילמה לה כ 2010ן בחודש ינואר "רכשה נכסי דמר מדלק נדל, כאמור לעיל

ן בשותפות "לאחר השלמת העברת זכויות דלק נדל. 1בגין עזיבתה את השותפות₪ אלפי  2,101

כם בין השותפים בשותפות ניר ההס. מהזכויות בשותפות 75% -ר תחזיק נכסי דמר ב"לנכסי דמ

 .4.11.2003צבי אושר באסיפה כללית של דלק רכב מיום 

                                                      
  .לעיל 1.14.4 שונו תנאי האשראי ללקוחותיה המוסדיים כאמור בסעיף ) עד למועד הדוח( 2009יצוין כי בשנת    1
  .יום 240 -יום ל 120 -גדלו ימי האשראי ממאזדה מ 2009כי בשנת , יצוין   2
  .יום 100ידי דלק רכב במזומן אשראי הספקים האפקטיבי הינו -ולמים עללאור העובדה כי המסים על מחזור היבוא מש   3

עם גמר הטיפול בתוכניות למיזם המשותף . הזכויות האמורות טרם נרשמו בלשכת רישום המקרקעין על שם השותפות   4
  .ניתן יהיה לטפל בחתימת הסכם חכירה עם המינהל ביחס לזכויות שנרכשו, שהוגשו על שמה של צינורות
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 ,.Mobileye N.Vרכשה דלק רכב מניות של חברת  2005ובדצמבר  2003באוגוסט , 2002באפריל   )ב(

השווי ההוגן ליום . מיליון דולר 7.2 -בדילול מלא בתמורה לכמהון המניות שלה  3.3% -המהוות כ

 Mobileye N.V. בהתבסס על השקעות שבוצעו בחברה זו וזאת, ₪מיליוני  87 -וא כה 31.12.2010

 .עוסקת בפיתוח מערכת מתקדמת לטכנולוגיית חישה המיועדת לענף הרכב

מליון דולר  15 - בתמורה לכ .Ford Motor Coמניות של  2,200,000רכשה דלק רכב  2006בשנת   )ג(

, ₪מליוני  131 -הוא כ 31.12.2010של המניות ליום השווי ההוגן ). דאז ₪מיליון  70 -כ(ב "ארה

הינה חברה ציבורית שמניותיה רשומות  .Ford Motor Co. וזאת בהתבסס על מחירם בבורסה

נכון למועד . והיא יצרנית כלי רכב בעלי מותג פורד, New York Stock Exchange - למסחר ב

ידי דלק רכב הינו -מניות המוחזקות עלשווי ה, )13.03.2011(התקופתי של דלק רכב  פרסום הדוח

  .₪מליון  92 -כ

  מימון 1.14.11

, להלן שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות ממקורות בנקאיים וממקורות אשראי לא בנקאיים  )א(

  :2שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי דלק רכב, 2010שהיו בתוקף במהלך שנת 

הלוואות לזמן  
 קצר

הלוואות לזמן 
 ארוך

מקורות 
  םבנקאיי

+ צמוד מדד  0.7% -פריים   אשראי שקלי
5.2% 

/ אירו/ אשראי ביין יפני
 ט"ליש

 - 1.2%+ ליבור 

 1.8%+ ליבור  1.2%+ ליבור  ב"אשראי בדולר ארה

 - 0.3% -פריים  מקורות לא בנקאיים

  מגבלות אשראי  )ב(

 התחייבה דלק מוטורס לשמור על אמות ,במסגרת קבלת הלוואות ומסגרות אשראי מבנקים

  :מידה פיננסיות כדלקמן

מסך הנכסים שלה  20%לסוף כל שנה קלנדרית לא יפחת משיעור של  1ההון העצמי המתואם )1(

  . לאותה שנה

כי חלקו בכלל האשראי הבנקאי שלה  ,מ"בע חדואהמזרחי המהתחייבה כלפי בנק מוטורס דלק  )2(

  . 55%לא יעלה על  נהוכן כי יחס אשראי בנקאי למאז, 20%לא יעלה על 

כלפי בנקים בישראל לא ליצור שעבודים על רכושה ונכסיה לטובת  מוטורסהתחייבה דלק , נוסףב

פרט למכירות במהלך הרגיל של (וכן לא למכור ולא להעביר בכל צורה שהיא , אדם או גוף כלשהו

נכון ליום . ללא קבלת הסכמת הבנקים בכתב ומראש, את נכסיה לצד שלישי כלשהו) העסקי

  .באמות המידה הפיננסיות כאמורמוטורס הדוח עמדה ועומדת דלק פרסום מועד ול 31.12.2010

                                                                                                                                                      
  .העברת הזכויות טרם נרשמה במרשמי רשם השותפויות   1

  .שיעור הריבית הממוצעת המפורט בטבלה הינו בקירוב שיעור הריבית האפקטיבית   2
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היקף האשראי מתאגידים בנקאיים לא חל שינוי משמעותי בבין תאריך המאזן לבין מועד הדוח   )ג(

  .ולא התקבלו הלוואות חדשות

  מסגרות אשראי של דלק רכב ותנאיהן  )ד(

ולמועד פרסום הדוח  31.12.2010יום לדלק רכב מסגרות אשראי שאינן חתומות שהסתכמו נכון ל

 - כ 31.12.2010ל ניצלה דלק רכב נכון ליום "מתוך המסגרות הנ .₪מיליוני  1,450 –התקופתי בכ 

. נכון למועד פרסום הדוח לא חל שינוי מהותי בהיקף ניצול האשראי של החברה. ₪מיליוני  587

  .מסגרות האשראי שניתנו הן לטווח של שנה

כי  ,לפני שנים רבות נקבע דלק רכבפתיחת החשבון הסטנדרטיים עליהם חתמה  כי בטפסי, יצוין

, בין היתר, רעון מיידייבחשבון לפ לזכותהלבנק תהא זכות להעמיד את האשראי שהועמד 

פי מסמך כלשהו שנחתם -על, אשר תוצאתו עלולה לזכות גורם כלשהו, בהתרחש מאורע כלשהו

   .  כלפי אותו גורםיה התחיבויותיה וחובותון מיידי של ירעבזכות להעמדה לפ דלק רכבידי - על

  אשראי בריבית משתנה  )ה(

   :להלן פירוט אודות האשראי בריבית משתנה המנוצל בדלק רכב נכון לתאריך המאזן 

טווח הריבית בשנת  מנגנון השינוי
2010 

שיעור הריבית בסמוך 
של דלק  למועד פרסום הדוח

 )13.3.2011(רכב 

 0.8% 1.6% –) -0.7%( +ריבית בנק ישראל

  1.2%  2% – 1.2%  +ליבור יין 

 1.2% 1.2% – 2% +ליבור אירו 

 1.2% 2% – 1.2%  +ליבור דולר 

  

  דירוג אשראי  )ו(

 ,)"מעלות": להלן(מ "הישראלית לדירוג ניירות ערך בע החברהמעלות הודיעה  17.2.2004ביום 

, בהתבסס דלק רכבחייבויותיה של להת AAדירוג  11.2.2004קבעה ביום  הכי ועדת הדירוג של

   .על מדיניותה הפיננסית, בין היתר

בעיקר עקב  ,+ilA  - ל ilAA -מ העל הורדת דירוגהודיעה מעלות לדלק רכב  7.2.2010ביום 

כיוון שלחברה אין שימוש בדירוג ואין היא רואה נחיצות בו  .היעדרן של מסגרות אשראי חתומות

  . ממעלות להפסיק את המעקב אחר הדירוג בדלק רכביקשה , גם בעתיד הקרוב

  מיסוי 1.14.12

לפירוט אודות החלטת משרד האוצר בדבר תוכנית להעלאת שווי השימוש ברכב צמוד ראו סעיף   )א(

 .לעיל )3)(ב(1.14.1

 .לעיל )4)(ב(1.14.2סעיף  וירוק ראהמיסוי ה רפורמתלפירוט אודות   )ב(

                                                                                                                                                      

 .ידי דלק מוטורס הינם מהתקופה בה נערכו דוחות כספיים מתואמים-כתבי ההתחייבות שנחתמו על   1 
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החל מיום (יעורו ביום המכירה מ כש"על כלי הרכב הנמכרים על ידי דלק רכב בישראל חל מע  )ג(

 ).16%מ על "מד שיעור המעוע 1.1.2010

 .מערך כלי הרכב 7%י דלק רכב מיפן לישראל חל מכס בשיעור "על כלי הרכב המיובאים ע  )ד(

חרור כלי ידי דלק רכב בעת ש-לעיל משולמים על )ד( -אכל המסים האמורים בסעיפים קטנים   )ה(

 .ל"בהתחשב במסים הנ, בין היתר, מחירי המכירה של כלי הרכב נקבעים. הרכב מהמכס

   .לדוחות הכספיים של החברה 42ביאור  ובדבר מיסוי רא נוספים לפרטים  )ו(

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 1.14.13

רה תקנות וצווים שונים שעניינם שמי, חלות הוראות חוק דלק רכבעל חלק לא מהותי בפעילות 

הדברים האמורים מתייחסים לפעילויות "). דיני איכות הסביבה: "להלן(על איכות הסביבה 

שנועדה לתדלוק , תחנת תדלוק פנימית: לרבות, וליוצא בהן דלק רכבהמוסך והשירות של 

פינוי פסולת ; תפעול תחנה לשטיפת מכוניות; דלק רכבי "המכוניות החדשות המשווקות ע

פי חוק -כי על, יצוין. מסננים וצמיגים, שמנים, בין היתר, הכוללת ,ממוסך השירות המרכזי

במכסת מחזור שנתית של צמיגים  דלק רכבמחויבת  2007ז "התשס ,זור צמיגיםיחלסילוק ומ

  . מקפידה לעמוד במכסה זו מדי שנה דלק רכב. עמידה בה עלולה להשית על החברה קנס-שכל אי

מידה בדיני איכות הסביבה לא צפויות להשפיע באופן העלויות הכרוכות בע, דלק רכבלהערכת 

  . מהותי על תוצאותיה

 פעילותהאודות השלכותיהם העתידיות של דיני איכות הסביבה על , בסעיף זה דלק רכבהערכות 

המתבסס על הכרותה של , א לחוק ניירות ערך32כמשמעותו בסעיף , הינן מידע צופה פני עתיד

הערכות אלו עלולות שלא , עם זאת. ועל ניסיון העבר שלה בתחוםעם הרגולציה בתחום  דלק רכב

גילוי , דלק רכבשינוי במתקני , ביניהן שינויים רגולטוריים, להתממש בגלל שורה של סיבות

  .ב"וכיוזיהום משמעותי בחצריה 

  מגבלות ופיקוח על פעילות דלק רכב 1.14.14

מהותי בפעילות דלק רכב פי דין והסדרים חוקיים הנוגעים לחלק -להלן פירוט מגבלות על

  :והעשויים להשפיע עליה

  חקיקה בענף יבוא כלי רכב לישראל  )א(

בין , קובע 1978 -ט "תשל, )יבוא רכב ומתן שירותים לרכב(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים 

. אלא אם קיבל רשיון מהרשות המוסמכת ,כי לא ימכור יבואן או מורשהו רכב חדש מיובא, היתר

. 31.12.2011שהינם בתוקף עד ליום  ,ל ליבוא כלי רכב"כמשמעותם בצו הנ לדלק רכב רשיונות

לדלק רכב אישורים מיוחדים , כמו כן. הרשיונות ניתנים לתקופות של שנה ומתחדשים מדי שנה

ועד  9.6.2011ליבוא חלקי חילוף מקוריים של כלי רכב מסוג מאזדה ופורד שהינם בתוקף עד יום 

שעניינם חובת מתן , עוד קובע הצו תנאים למתן רישיון ליבוא רכב .בהתאמה, 13.12.2011יום 

מתן אחריות לתקופה של , שירותי תחזוקה המגדירה אילו מוסכי שירות על היבואן להפעיל

  .שנתיים לפחות וחובת שיווק ואספקת מוצרי תעבורה
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ראו רכב לפרטים אודות נוהל משרד התחבורה להסדרת יבואם של חלקי חילוף תחליפיים לכלי 

  .לעיל )6)(ב(1.14.1סעיף 

  פיקוח על מחירים  )ב(

  .פי דין-מתן שירותי המוסך אינם כפופים לפיקוח עלוחלקי החילוף , מחירי כלי הרכב

  רשיונות עסק  )ג(

, פעילויות דלק רכב השונות טעונות קבלת רשיון לניהול עסק בהתאם לחוק רישוי עסקים

  . עסק לכל פעילויותיה נכון למועד הדוח לדלק רכב רשיון. 1968-ח"התשכ

הסחר בכלי רכב ובחלקי חילוף טעון אישור של משרד התחבורה בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים 

לדלק רכב רשיון לסחר במוצרי . 1983-ג"התשמ, )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם(ושירותים 

  .31.12.2011תעבורה מאת משרד התחבורה שהינו בתוקף עד ליום 

  הגבלים עסקיים  )ד(

- ח"התשמ, ב לחוק ההגבלים העסקיים50צו מוסכם מכח סעיף נכנס לתוקפו  24.4.2003ום בי

איסור : כדלקמן, בין היתר, אשר קובע, שתכליתו שמירה על חופש התחרות בענף הרכב ,1988

מתן הזכות לצרכן לרכוש ; הגבלת מוסכי השירות באשר לרכישה ושימוש במוצרי תעבורה

לפי התקופה הארוכה מבין (טורית או הקבועה במדיניות היצרן אחריות נוספת על זו הסטאטו

איסור דרישת פרטי ; איסור התנית האחריות ברכישת מוצרים ושירותים אחרים; )השתיים

קביעת אמות ; איסור הטלת מגבלות תמחור על מוסכי השירות; מידע שונים ממוסכי השירות

תוקף הצו . מוסך השירות בבלעדיות ואיסור חיוב מפעיל; מידה להרשאת מוסך כמוסך מורשה

  .פי הצו האמור- דלק רכב פועלת על, מכל מקום .24.4.2008והוא פג ביום היה לחמש שנים 

  הסכמים מהותיים 1.14.15

  :ההסכמים המהותיים אשר דלק רכב הינה צד להם הינם כדלקמן

  הסכם מאזדה  )א(

פי הסכם - על 1992דלק רכב עוסקת ביבוא ומכירת כלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת מאזדה משנת 

 –דלק מוטורס ו , ")היצרן: "להלן( Mazda Motor Corporationבין  1.4.2005מיום 

ItochuCorporation )לפיו התחייב היצרן לספק לדלק , ")הסכם מאזדה: "להלן") (היצואן: "להלן

" מאזדה"מוטורס לצורך שיווק ומכירה בישראל דגמים מסוימים של כלי רכב מתוצרת 

כלי רכב וחלקי : "להלן(וכן חלקי חילוף לכלי רכב כאמור  1בנספח להסכם האמור המפורטים

  "). חילוף מתוצרת מאזדה

                                                      
הדגמים המוזמנים מוסכמים מעת לעת בין דלק רכב לבין היצרן אלא הכמויות ו, הנספח שצורף להסכם אינו מתעדכן   1

 .והיצואן
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  :להלן תמצית התנאים העיקריים של הסכם מאזדה

מנע מדלק תפי ההסכם לא -אספקת כלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת מאזדה לדלק מוטורס על

ובלבד , שאינו היצרן לשם מכירתם בישראלמוטורס לרכוש כלי רכב וחלקי חילוף מאדם אחר 

. שמכירה כאמור לא תשפיע באופן מהותי לרעה על מכירת כלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת מאזדה

ליצרן שיקול הדעת הבלעדי לקבוע האם מכירה כאמור משפיעה לרעה על מכירת כלי רכב 

קי חילוף של יצרן אחר על דלק מוטורס להודיע על כוונתה למכור כלי רכב וחל. מתוצרת מאזדה

  .יום מראש 90לפחות 

, וחלקי חילוף לכל אדם אחר" מאזדה"היצרן אינו מנוע מלספק כלי רכב שאינם מסוג , כמו כן

  .לשם מכירה בישראל

ליצרן הזכות למכור ולייצא כלי רכב מתוצרת מאזדה בישראל שלא דרך , אף האמור לעיל- על

, גופים ממשלתיים, בין היתר, הכוללים, ם מאזדהדלק מוטורס למספר גורמים המפורטים בהסכ

חברות יפניות הרוכשות יותר מ , ם"גופים וארגונים בינלאומיים כגון האו, נציגויות דיפלומטיות

על דלק מוטורס נאסר . או עובדיהן ועוד/ידי היצרן ו-חברות הנשלטות על, רכבים בשנה 10 –

  . לוף מחוץ לישראלכלי רכב וחלקי חי, במישרין או בעקיפין, למכור

כי בימים אלו מטפלת דלק רכב בהארכת , יצוין .31.3.2011 ליום ו עדינהסכם מאזדה ה ףקות

הזמנות . )שהארכת ההסכם מצויה בשלב החתימות דלק רכבמסרה  29.3ביום ( תקופת ההסכם

ובין  ,כלי רכב וחלקי חילוף נעשות באמצעות הסכמים ספציפיים בין דלק מוטורס והיצואן

היצרן יעשה כל . י היצרן"הסכמים כאמור יכנסו לתוקף עם קבלת ההזמנה ע. יצואן והיצרןה

  .מאמץ להיענות להזמנות כאמור אך אין הוא מחויב לעשות כן

  .דלק מוטורס התחייבה שלא להשתמש בחלקי חילוף שלא לשם שירות או ציוד כלי רכב בישראל

דלק . 1י רכב בכל שנה כמפורט בהסכםדלק מוטורס מחויבת לרכוש כמות מינימלית של כל

כי גם  ,ודלק רכב מעריכהבכמויות המינימליות האמורות בהסכם  2010מוטורס עמדה בשנת 

היצרן והיצואן רשאים לשנות את הכמויות . תעמוד דלק מוטורס בכמויות כאמור 2011בשנת 

בשוק בישראל  ועל מנת לעמוד בשינויים, האמורות בכפוף להסכמת כל הצדדים להסכם מאזדה

במידה ודלק מוטורס לא תעמוד בכמויות . פי שינויים בתוכנית העסקית של היצרן-או על/ו

ליצרן הזכות לסיים את הסכם מאזדה באופן מיידי בהודעה בכתב לדלק , מינימליות כאמור

  .מוטורס וליצואן

                                                      
אישר היצרן לדלק רכב כי אי עמידה בכמות המינימום המפורטת בהסכם בשנה הפיסקלית , 18.2.2009במכתב מיום    1

 .לא תהווה עילה לביטול ההסכם בין הצדדים, 2010ומסתיימת במרץ  2009המתחילה באפריל 
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לקי חילוף הסכם מאזדה קובע את התנאים המסחריים והמשפטיים הנוגעים להפצת כלי רכב וח

, הקמת מערך שיווק והפצה וביצוע פעולות שיווק ומכירות, בין היתר, מתוצרת מאזדה הכוללים

הקמת מתקני אחסנה מתאימים , הקמת מתקן שירות לכלי רכב וניהול מערך שירות לקוחות

הגשת דיווחים שוטפים ליצרן , מתן אחריות לצרכן בהתאם לאחריות היצרן, למלאי כלי הרכב

מנגנון בוררות לפתרון מחלוקות בין , שמירה על זכויות קנין רוחני, התחייבות לסודיות, וליצואן

  .הכל כמפורט בהסכם מאזדה, הצדדים

כל צד להסכם רשאי להביא את הסכם מאזדה לידי סיום בכל עת בהודעה בכתב ליתר הצדדים 

חודשיים  ולא תיקן הפרה כאמור תוך, במקרה בו אחד מהצדדים האחרים הפר את ההסכם

  .לאחר מתן הודעה בכתב לצד המפר הדורשת תיקון הפרה כאמור

כל צד להסכם רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה בכתב לצדדים האחרים בקרות אחד 

בקשה , כינוס נכסים, בקשה לפירוק, עיקול, בין היתר, מהמקרים המפורטים בהסכם הכוללים

התחייבויות או , העברת כל או חלק מהותי מעסקי, םעיכוב בתשלו, חדלות פרעון, ארגון- לרה

  . ב"מיזוג וכיו, הקפאת עסקי דלק רכב, נכסי דלק רכב

היצרן רשאי להביא את ההסכם לידי סיום מוקדם בכל עת במתן הודעה בכתב ליצואן ולדלק 

, מוטורס במקרה בו היצרן קובע כי לא ניתן להמשיך בעסקאות עם דלק מוטורס כתוצאה ממוות

או כתוצאה משינוי במבנה הארגוני /היעלמות או שינוי בהנהלת דלק מוטורס ו, כשירות אי

  .1משפטי של דלק מוטורס או שינוי מהותי בהרכב בעלי המניות או המשקיעים בה

צד כלשהו להסכם מנוע מלקיים את ) כהגדרתו בהסכם האמור(במידה וכתוצאה מכח עליון 

תהא לכל צד להסכם זכות לסיים את ההסכם , דשיםחו 6התחייבויותיו לתקופה העולה על 

  .באופן מיידי בהודעה בכתב ליתר הצדדים להסכם

, פי ההסכם-היצואן ודלק מוטורס אינם רשאים להעביר את התחייבויותיהם וזכויותיהם על

  .לצד שלישי כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של היצרן, כולם או חלקם

  הסכם פורד  )ב(

עוסקת ביבוא ומכירת כלי רכב ") המשווק" גם זה )ב(1.14.18לן בסעיף שתיקרא לה(דלק מוטורס 

 Ford Motor Companyבין  1.6.99פי הסכם מיום - על 1999וחלקי חילוף מתוצרת פורד משנת 

להלן תמצית התנאים העיקריים של "). הסכם פורד: "להלן(ודלק מוטורס ") פורד: "להלן(

  :הסכם פורד

                                                      
והכיר במר גיל , את אישורו להעברת השליטה בדלק רכב מדלק השקעות ונכסים למר גיל אגמון עובר לביצועההיצרן נתן    1

 . ובדלק השקעות ונכסים כבעלת המניות השנייה בגודלה בחברה, אגמון כבעל המניות הגדול ביותר בדלק רכב
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מורשה ולא בלעדי בישראל ) dealer( משווק/את דלק מוטורס למפיץסכם מינתה פורד הפי ה- על

וכן מוצרים נוספים כפי שתקבע פורד , ידי פורד או עבורה-חלקי חילוף המיוצרים על, כלי רכבשל 

דלק מוטורס הסכימה כי לא תפעל במישרין או בעקיפין לטובת מיזם עסקי אחר . מפעם לפעם

  . אלא אם כן פורד הסכימה אחרת בכתב, פורד אלא תעסוק אך ורק כמפיצה של מוצרי

דלק מוטורס התחייבה שלא לעסוק בכל דרך שהיא במכירת כלי רכב חדשים או חלקי חילוף 

בהסכם פורד . המתחרים במוצרי פורד אלא אם כן ניתנה הסכמת פורד בכתב ומראש לכך

טגרציה בין זיכיון ואף קבעה כללים לאינ, הסכימה פורד לזיכיון של דלק רכב למוצרי מאזדה

  .מאזדה לזיכיון פורד

  . ידי מי מהצדדים בהתאם להוראותיו-הסכם פורד הינו בתוקף ממועד חתימתו ועד לסיומו על

ידי דלק -הסכם פורד קובע את התנאים המסחריים והמשפטיים הנוגעים להפצת מוצרי פורד על

ירות בהתאם לסטנדרטים הקמת מערך ש, מוטורס בישראל לרבות ביצוע פעולות שיווק והפצה

הענקת , מתן אחריות למוצרי פורד, העסקת כח אדם מתאים והדרכתו, י פורד"הנהוגים ע

מנגנון בוררות לפתרון מחלוקות , שימוש בשמות מסחר וסימני מסחר, שירותי אחזקה ותיקונים

   .הכל כמפורט בהסכם פורד, בין הצדדים

ידי פורד נעשתה - כי ההתקשרות בהסכם על ,קובע ")Fסעיף : "להלן( פורד להסכם Fסעיף 

יהיו  1)32.13%(ודלק השקעות ) 37.47%(גיל אגמון רק ) 1: (כי ,בהסתמך על המצג וההסכמה

כן  .או יותר מהבעלות בו 10% - המחזיקים ב, של המשווק) principal owners(הבעלים המרכזיים 

או יותר ממניות  10% - חר בכל עוד לא יחזיק אדם א, על אף האמור אחרת בהסכם, צוין כי

 10%ה ביותר ודלק השקעות תחזיק בלפחות ההמניות הגבוכמות גיל אגמון יהא בעל , המשווק

יישאר הסכם פורד בתוקפו ולא יידרש כל אישור מוקדם מפורד בנוגע לשינויים , ממניות המשווק

הולית המלאה רק לגיל אגמון תהא הסמכות הני) 2(; עתידיים בהחזקות בעלי מניות במשווק

כי  ,בהסכם נקבעעוד . יקדיש מאמצים בלעדיים לשם כךהוא לניהול הפעיל של המשווק ו

או ) בכפוף לאמור לעיל(תן לפורד הודעה מוקדמת בכתב על כל שינוי מוצע בבעלות יהמשווק י

כן . אי כשירות של כל אדם המפורט לעיל- וכן הודעה מיידית על מוות או, יתבסמכות הניהול

כי כל שינוי כאמור יהא לו תוקף רק עם תיקון להסכם שייחתם בכתב בין פורד לבין  ,נקבע

אשר לא ימנע באופן בלתי (במקרה בו לא יתקבל אישורה מראש ובכתב של פורד לכך . המשווק

  .לפורד תעמוד הזכות לסיים את ההסכם כמפורט להלן, )סביר

  .מראש ובכתב לפורדיום  30של עה לדלק מוטורס הזכות לסיים את ההסכם בכל עת במתן הוד

                                                      
החזקה  –) תשובה(יצחק שרון , 100%ה של החזקה ישיר -  דלק רכב: צוינו כבעלים מרכזיים 2010לחודש אוקטובר עד    1

כי היא מכירה בבעלות במשווק  ,ציינה פורד, ")מכתב ההסכמה: "להלן( 2010בספטמבר  14במכתב מיום . 72%עקיפה של 
 ,)54.9%בשיעור של  דלק רכבובעלות של דלק השקעות ב 100%במשווק בשיעור  דלק רכבבעלות של (ערב העברת השליטה 

ובעלות של גיל אגמון  100%במשווק בשיעור  דלק רכבבעלות של (הסכמתה לשינוי בבעלות האמור במכתב וכי היא נותנת 
 .כאשר גיל אגמון הינו בעל המניות הגדול ביותר ,)33%ושל דלק השקעות בשיעור של  38%בשיעור של  דלק רכבב
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לפורד הזכות לסיים את ההסכם באופן מיידי בקרות אחד מהאירועים המפורטים בהסכם 

ידי דלק מוטורס של זכות או -העברה על, בין היתר, הכוללים ,שהינם בשליטה של דלק מוטורס

; ול עסקיההעברת נכסים מהותיים של דלק מוטורס הדרושים לניה; התחייבות הקבועה בהסכם

בבעלות הישירה ) באופן בלתי סביר עשלא תימנ( הסכמת פורד מראש ובכתבקבלת שינוי ללא כל 

או כי דלק מוטורס  ,אם יתברר; Fכמפורט בסעיף , או העקיפה בהנהלה הפעילה של דלק מוטורס

כי דלק , או מצג לא נכון במסגרת ההתקשרות בהסכם ונתנ Fכל אדם אחר ששמו מפורט בסעיף 

חדלות פרעון של דלק ; להסכם Fטורס נתנה מצג לא נכון לגבי מי מהמפורטים בסעיף מו

כשלון דלק מוטורס לתפקד במהלך העסקים הרגיל או לשמור את עסקיה בקשר עם ; מוטורס

הרשעה בבית משפט של ; מוצרי פורד פתוחים במהלך שעות העבודה המקובלות כאמור בהסכם

ידי אנשים -או כל מעשה עלבגין הפרת חוק  Fבסעיף  או של מי מהמפורטים דלק מוטורס

או מחלוקת בין האנשים האמורים אשר לדעת , האמורים שאינם הולמים אנשי עסקים בעלי שם

פורד נוטה להשפיע לרעה על הפעילות או העסקים של דלק מוטורס או בשמה הטוב או במוניטין 

חברות קשורות שלה או , או של פורדשל דלק מוטורס או של סוכנים מורשים אחרים של פורד 

אי ביצוע תשלום במועד לפורד או ; הפרת דלק מוטורס התחייבויות מסוימות בהסכם; מוצריה

יום לאחר מתן  15לגוף קשור לה לאחר שניתנה לה התראה ולא תיקנה הפרה כאמור תוך 

כל סיבה רשיון הדרוש לשם ניהול תקין של עסקי דלק מוטורס הושעה או נשלל מ; ההתראה

יום במקרים בהם דלק  60לפורד הזכות לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת של , כמו כן .שהיא

וזאת לאחר שנתנה התראה לדלק , מוטורס לא מילאה אחר ההתחייבויות המפורטות בהסכם

  .יום לאחר מתן ההתראה 60מוטורס לתקן הפרה כאמור ודלק מוטורס לא תיקנה הפרה זו תוך 

יום  15וטורס הזכות להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה מראש ובכתב של לפורד ולדלק מ

מפורטים בסעיף במקרה של מוות או מוגבלות פיסית או מנטלית של הבעלים בדלק מוטורס ה

F)1( , במקרה , חודשים עד שנה 3ובלבד שפורד תעכב את זכותה לבטל את ההסכם לתקופה של

ת ויוכיח להנחת דעת פורד כי יש לו את היכולת למלא ל יבקש זא"בו היורש או בא כחו של הנ

לפורד הזכות לסיים את ההסכם בכל עת במתן הודעה בכתב ומראש  .אחר תנאי הסכם פורד

לפורד הזכות לסיים את ההסכם בכל עת בהודעה מראש  .יום לפחות 120לדלק מוטורס של 

סח מתוקן של הסכם למפיצים יום לפחות במקרה בו פורד מציעה הסכם חדש או נו 30ובכתב של 

  .מורשים שלה

במקרה בו יהא שינוי בבעלות דלק מוטורס או במקרה של העברת רוב נכסי דלק מוטורס לאדם 

תהא לפורד זכות סירוב , כלשהו המותנית בהתקשרות פורד עם אותו אדם בהסכם הפצה חדש

באותם תנאים כפי  ראשונה לרכוש את הבעלות בדלק מוטורס או את הנכסים המוצעים למכירה

לפורד הזכות להמחות את זכות הסירוב הראשונה כאמור לצד שלישי . שהוסכמו עם אותו אדם

  .זכות הסירוב הראשונה ניתנת לאכיפה כלפי כל נעבר של דלק מוטורס. כלשהו
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 הליכים משפטיים 1.14.16

ויורם ל דלק מוטורס "ל דלק רכב ומנכ"מנכ, נחקרו במשטרת ישראל גיל אגמון 4.9.2007ביום   )א(

, יחד עם נכסי דמר ונושא משרה לשעבר בה, אשר נחשדו, ל דלק מוטורס"המשנה למנכ, מזרחי

ורישום כוזב במסמכי " לודים"עבירות של מתן שוחד למהנדס הועדה המקומית לתכנון ובנייה ב

ל "כה למנל והמשנ"המנכ. תאגיד בקשר לבניית מרכז לוגיסטי של חברת דלק מוטורס בניר צבי

קיבלו השניים  12.12.2010ביום  .בתום שנהיומיים ושוחררו בערבויות שפקעו משך נעצרו ל

. לפיה פרקליטות מחוז מרכז החליטה לסגור את תיק החקירה בעניינם, הודעה ממשטרת ישראל

ר התקבלה החלטה בעניינם של נכסי דמבפרקליטות מחוז מרכז טרם , דלק רכבלמיטב ידיעת 

 .לאחר ששימוע בעניינם התקיים לפני כארבעה חודשים זאת, בהונושא המשרה לשעבר 

הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד  13.7.2010ביום   )ב(

). "הנתבעות" :להלן יחדיו(מ "בע) 1987(החברות הבנות דלק מוטורס ודלק מוטורס חלפים 

לביצוע טיפולים שונים " זמני תקן"הנתבעות מכתיבות למרכזי השירות מטעמן , לטענת התובע

ומחייבות את מרכזי השירות לחייב את הלקוח בגין שעות , השירות יברכבים המגיעים למרכז

, לפי הטענה. זאת אף כאשר שעות העבודה בפועל מעטות מכך, העבודה המצוינות בזמני התקן

הוא פוגע בזכויות , יהסכם שכזה בין הנתבעות לבין מרכזי השירות מהווה הסדר כובל בלתי חוק

 .הצרכנים ומקים להם עילת תביעה נזיקית כנגד הנתבעות

אשר טיפלו , התובע מבקש לייצג את כלל בעלי הרכבים אשר יובאו על ידי הנתבעות או מי מהן

בעבור שעות העבודה במרכז סכומים ואשר נגבו מהם , ברכבים במרכזי השירות על ידי הנתבעות

  ).זמן תיקון קבוע מראש ביחס לכל פעולה" (זמן תקן"השירות בהתאם ל

 168וסכום התביעה הייצוגית מוערך על סך של , ₪ 1,161סכום התביעה האישית של התובע הינו 

, 2010בנובמבר  14הנתבעות הגישו תשובתן לבקשת האישור כתובענה ייצוגית ביום . ₪מיליון 

ומכל מקום אין , טיפולים ברכבלפיה אין הן מכתיבות למרכזי השירות את הזמנים לביצוע 

  .מדובר בהסדר כובל

ולבקשת , ובעקבותיה, משפט ראשונה בתיק-התקיימה ישיבת קדם 2011בפברואר  21ביום 

הורה בית המשפט על העברת כתבי הטענות להתייחסות הממונה על ההגבלים העסקיים , התובע

  .  והיועץ המשפטי לממשלה

הסיכויים לכך שהבקשה לאישור , 1ועציה המשפטייםבהתבסס על י דלק רכבלהערכת הנהלת 

ולפיכך לא נכללה הפרשה , התובענה כייצוגית תידחה עולים על הסיכויים לכך שהיא תתקבל

 .בדוחות הכספיים בגין הליך זה

יעל קואופרטיב להובלה לחיילים "הגישו מספר בעלי מניות באגודה שיתופית  4.5.2008ביום   )ג(

תביעה נגזרת בשם האגודה כנגד בעלי מניות הרוב ") האגודה" :להלן" (עבריים משוחררים

                                                      
 .משרד אשר השותף הבכיר בו הינו קרוב של בעל השליטה בדלק רכב   1
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כי נכסי , בין היתר, בתביעה נטען. ן"ביניהם נכסי דמר ודלק נדל ,וכנגד נתבעים נוספים, באגודה

ביחס לזכויותיה של , בעלי מניות הרוב, ן התקשרו בהסכמים עם הנתבעים"דמר ודלק נדל

דייר מוגן בגדר בתקופה בה היתה האגודה , ")לפידמתחם : "להלן(האגודה במתחם לפיד ביפו 

כי אינם רשאים לעשות כן ותוך ידיעה כי הסכמים אלו סותרים  ,זאת על אף שידעו, במתחם לפיד

התביעה לאחר שנטענו כל הטענות במסגרת . את ההסכם התקף היחיד עליו חתומה האגודה

 .ש למחוק התביעה והתיק נסגר"החליט ביהמ, ל"הנ

  סטרטגיה עסקיתיעדים וא 1.14.17

תוך שיפור מתמיד של רמת  ,פעילותה ורווחיההיקף היעד המרכזי של דלק רכב הוא להגדיל את 

ביניהם ריכוז  ,בשנים האחרונות ביצעה דלק רכב מספר מהלכים להשגת מטרות אלו. השירות

   ).לעיל ד1.14.6סעיף  ורא(במרכז הלוגיסטי בניר צבי ושדרוג מרכזי השירות  המתקני

הן בתחום שירות  ,צפויה דלק רכב להיכנס לפעולות חדשות, מטרות אלו בשנים הקרובותתחת 

  .הלקוחות והן בתחום ההכשרות והרמה המקצועית של מערך המכירות  והשירות הארצי

 אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים 1.14.18

דלק למיטב ידיעת . פןאדמה ואירוע צונאמי את חלק מערי וחופי י רעשפקדו  11.03.2011ביום 

ולאור העובדה שהמפעלים של חברת מאזדה , בהתבסס על המידע שקיים ברשותה עד כה, רכב

וכן לאור העובדה , הינם בהירושימה ובאזורים הנמצאים הרחק מאזורי האסון ולא נפגעו

אשר מספיק למספר חודשי , מלאי מתוצרת מאזדה בארץ ובדרך לארץ דלק רכבשברשות 

  . מתוצרת מאזדה מלאיצופה קשיים באספקת  דלק רכב אין, מכירה

הערכת דלק רכב לגבי השפעת רעש האדמה ואירוע הצונאמי על פעילותה הינה בגדר מידע צופה 

על הערכותיה של מאזדה בדבר , היתרבין , והיא מבוססת, פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך

הערכה זו אינה ודאית ועלולה שלא . ק רכביכולת היצור שלה ועל תכניות ניהול המלאי של דל

התארכות תקופת , החמרת המצב בכורים הגרעיניים שבמוקד האסוןבשל , בין היתר, להתממש

  .ב"היצור המוגבל ביפן וכיו

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 1.14.19

את הדגם החדש של החדש של  פורד פוקוס ודגם הצפויה דלק רכב להשיק את  2011במהלך שנת 

   .לוררפורד אקספ

  גורמי סיכון 1.14.20

  :ניתן לציין מספר גורמי סיכון המאיימים על פעילות דלק רכב כמפורט דלהלן

 תלות ביצרנים  )א(

 ,פי הסכמי ההתקשרות עימם-על. ידה-ביצרני כלי הרכב המיובאים עלמוחלטת לדלק רכב תלות 

ם כאמור הסכם פורד הינו לתקופה לא קצובה וניתן לסיו. על דלק רכב לעמוד בתנאים מסוימים

הסכם מאזדה נחתם לתקופה קצובה של שלוש שנים כאמור בסעיף . לעיל )ב(1.14.15 בסעיף 

ידי מי מהצדדים כמפורט -ההסכמים האמורים ניתנים לביטול על, כמו כן .לעיל )א(1.14.15 
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, בנוסף .חידוש ההסכמים או ביטולם ישפיע באופן מהותי על עסקי דלק רכב-אי. הסכמיםב

במקרה בו היצרן . ידם- ידי היצרנים ובעלותם הנקבעת על-תלויה דלק רכב בדגמים המיוצרים על

אם  .ייצר דגמים יקרים יותר התוצאות העסקיות של דלק רכב עשויות להיות מושפעות מכך

ידי דלק רכב יפסיק את פעילותו לחלוטין -הרכב של כלי הרכב המיובאים עלובמידה ומי מיצרני 

עלול הדבר להשפיע מהותית על עסקי דלק ) לרבות כתוצאה מכוח עליון(או לפרק זמן ממושך 

  .רכב

 שינויים בשערי מטבעות חוץ של מדינות היבוא  )ב(

ב ואילו הכנסותיה "הודולר אראירו , מכיוון שרוב הוצאות דלק רכב הינן במטבעות הזרים יין

ח "ל לעומת הש"ייסוף במטבעות הנ. חשופה דלק רכב לשינויים בשערי מטבעות אלה ,ח"הינן בש

  .עלול להביא לקיטון ברווחיות דלק רכב

 שינויים בשערי מטבעות חוץ בהם מייבאים מתחרים  )ג(

ה ממחיר המכיר 90%-85% -כסך מרכיב שערי חליפין במחיר המוצרים של דלק רכב מסתכם ב

במידה ושערי החליפין של המטבעות הזרים בהם מייבאים מתחרים לא , לפיכך. של המוצרים

יכולת התחרות של דלק , בעוד שיחול ייסוף במטבעות בהן מייבאת דלק רכב פוחתוישתנו או י

  .רכב עם מתחריה עשויה להיפגע

 ל"שינויים בריביות הבנקאיות בארץ ובחו  )ד(

רכב הינו בריבית משתנה שהינה פונקציה של ריביות  חלק גדול מהאשראי הבנקאי של דלק

  .ל"חשופה דלק רכב לשינויים בריבית הבנקאית בארץ ובחו, לפיכך. ל"בנקאיות בארץ ובחו

 אשראי לקוחות  )ה(

עיקר . כנהוג בענף הרכב ,מכירות דלק רכב ללקוחות המוסדיים מתבצעות בחלקן באשראי

צם של לקוחות שהיקף המכירות להם גבוה מתרכז במספר מצומהוא אשראי זה אינו מובטח ו

ידי לקוח כזה עלול לפגוע בתזרים המזומנים ובתוצאות העסקיות -ולכן אי פרעון אשראי זה על

המסתכמים ( מתוך סך חובות הלקוחות₪ ליוני ימ 1,226 - כ, 31.12.2010נכון ליום  .של דלק רכב

ידי אותו -שניים מהם נשלטים עלכאשר  ,לקוחותשמונה מתרכזים אצל  )₪מיליוני  1,340 -בכ

ידי - לקוחות כאשר שניים מהם נשלטים על ,מתרכזים אצל שלושה₪ מיליוני  904 -מתוכם כ, גוף

מסך חובות הלקוחות מובטחים באופן חלקי ₪ מיליוני  200 -כ, 31.12.2010נכון ליום . אותו גוף

  ).לעיל )א(1.14.4 סעיף  ורא( כללמסך חובות הלקוחות אינם מובטחים ₪ מיליוני  1,140 -וכ

 צמצום הריכוזיות בשוק כלי הרכב  )ו(

פועלים משרדי האוצר והתחבורה לצמצום בשנים האחרונות , לעיל )ב(1.14.2 כמפורט בסעיף 

, להסרת החסמים בו באמצעות רפורמות בתחום המיסויהריכוזיות בשוק כלי הרכב בישראל ו

כי בטווח הקרוב לשינויים אלו לא  ,דלק רכב מעריכה. התקינה והרגולציה של יבוא כלי הרכב

אין כדאיות כלכלית ליבוא מקביל למעט  ההיות ולהערכת התהיה השפעה משמעותית על פעילות

 .לגבי מכוניות יוקרה ומכוניות נישה
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 עילות דלק רכבתחרות בתחומי פ  )ז(

מתחרים במקרה בו ייכנסו . לדלק רכב תחרות בתחומי פעילותה, לעיל 1.14.6 כמפורט בסעיף 

דגמי כלי רכב חדשים או ייכנסו /חדשים שימכרו כלי רכב לפלחי השוק בהם פועלת דלק רכב ו

או /וו תחרות לדגמים אותם מוכרת דלק רכב ואשר יה, בפלחי השוק בהם פועלת דלק רכב

במקרה בו ישווקו דגמים כאמור במחירים שהינם תחרותיים למחירי כלי הרכב שמוכרת דלק 

בשוק , כמו כן. ועל נתח השוק שלה אזי תחרות כאמור עלולה להשפיע על תוצאות דלק רכב, רכב

. אות דלק רכב בתחום זההעשויה להשפיע על תוצ, לדלק רכב תחרות גדולה, חלקי החילוף

היברידים המשלבים מנוע בנזין עם חשמליים וכלי רכב בשנים האחרונות הושקו כלי רכב , בנוסף

לא מהווים כלי רכב אלה , להערכת דלק רכב. וכתוצאה מכך צורכים פחות בנזין, מנוע חשמלי

כמפורט , לםואו. בקטגורית המשפחתיות היד- תחרות משמעותית אל מול כלי הרכב הנמכרים על

מה שעשוי להגביר , כלי רכב אלה זוכים לעידוד ולתמיכת רשויות המדינה, לעיל) ב( 1.14.2 בסעיף

לאחרונה עוסקים גורמים בשוק הרכב וכן גורמים אחרים בפיתוח , כמו כן .את הביקוש להם

ת דלק רכב צופה כי בשנים הקרובות לא תהא התרחבות מהותי. מכוניות שיונעו אך ורק בחשמל

   .בתחום

 או העולמי/האטה כלכלית במשק הישראלי ו  )ח(

. כלכליים-מקרובטחוניים ו, היקף הפעילות הכלכלית במשק הישראלי מושפע מגורמים מדיניים

עלולה לפגוע בהיקף מכירות כלי רכב בישראל ולהשפיע לרעה על  האטה כלכלית במשק הישראלי

על אף האטה כלכלית במשק , עברובשנים , יחד עם זאת. תוצאותיה העסקיות של דלק רכב

החל מהרבעון . הישראלי הצליחה דלק רכב לבסס את מעמדה כיבואנית הרכב הגדולה בישראל

החמור  ממשבר כלכלי עולמי שנבעההאטה כלכלית חווה המשק הישראלי  2008האחרון של שנת 

דת כתוצאה מההאטה כאמור וכתוצאה מהצפי שהיה בשוק להור. ביותר מזה עשרות שנים

חלה ירידה משמעותית בהיקף מסירות כלי רכב ברבעון , )לעיל )ג(1.14.2 ראו סעיף (מחירים 

במחצית השניה  ונבלמה 2009מגמה שנמשכה במחצית הראשונה של שנת , 2008האחרון של שנת 

יפור ניכר שנרשם בפעילות הכלכלית המשיכה מגמת הצמיחה וחל ש 2010בשנת . 2009של שנת 

להאטה כלכלית עלולה להיות השפעה על עליית סיכון אשראי הלקוחות וכן כי , יודגש. במשק

השפעה שלילית על שיעורי הרווחיות של דלק רכב הן כתוצאה מקיטון במכירות והן כתוצאה 

  .ממתן הנחות גדולות יותר

 שינויים רגולטוריים  )ט(

, כגון שינויים במדיניות המיסוי הממשלתית ,ריים החלים על ענף הרכבשינויים בהסדרים רגולטו

או שינויים , שינויים במדיניות הנוגעת לסיווג כלי הרכב כפרטיים או מסחריים לצורכי מס

במדיניות הנוגעת לשווי השימוש של רכב ליסינג הניתן לשימוש עובד עלולים להוביל לשינויים 

. ים ולהשפיע בטווח הארוך על תוצאות הפעילות של דלק רכבבביקושים לכלי רכב מסוגים שונ

 . לעיל )ב(1.14.2 סעיף  ולפירוט אודות שינויים כאמור רא
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 השינויים בהנהלת דלק מוטורס או בשליטה ב  )י(

הישירה או  בבעלותמראש ובכתב  ללא קבלת הסכמת פורדכי כל שינוי  ,בהסכם פורד נקבע

הזכות  יקנו לפורד את דלק מוטורס כמפורט בהסכם פורדשל העקיפה או בהנהלה הפעילה 

עומדת לפורד הזכות לסיים את , כמו כן). לעיל )ב(1.14.15 סעיף  ורא(כיון ילסיים את הסכם הז

יצחק שרון , דלק רכב, פט של דלק מוטורסבמקרה של הרשעה בבית מש, בין היתר, ההסכם

הולם אנשי  וידי אנשים האמורים שאינ-או גיל אגמון בגין הפרת חוק או כל מעשה על) תשובה(

כי היצרן רשאי להביא את הסכם מאזדה לידי  ,בהסכם מאזדה נקבע, בנוסף .עסקים בעלי שם

רה בו היצרן קובע כי לא סיום מוקדם בכל עת במתן הודעה בכתב ליצואן ולדלק מוטורס במק

היעלמות או שינוי , אי כשירות, ניתן להמשיך בעסקאות עם דלק מוטורס כתוצאה ממוות

או כתוצאה משינוי במבנה הארגוני משפטי של דלק מוטורס או שינוי /בהנהלת דלק מוטורס ו

  .מהותי בהרכב בעלי המניות או המשקיעים בה

 הליכים משפטיים  )יא(

) 1987(כנגד החברות הבנות דלק מוטורס ודלק מוטורס חלפים , יללע 1.14.19כאמור בסעיף 

 דלק רכבבמידה ואכן תתקבל תובענה זו תהא . מ הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית"בע

כי סיכויי התביעה להידחות גבוהים  ,בדעה ודלק רכבהואיל . חשופה להשלכות הנובעות מכך

  .על עסקיה הינה קטנה יעהכי השפעת התב, היאסבורה , מסיכוייה להתקבל

  

סיכונים ענפיים וסיכונים , סיכוני מקרו(להלן סיכום גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם 

על פי תנאי השפעתם על , בהתאם להערכת הנהלת דלק רכב, אשר דורגו, )מיוחדים לדלק רכב

  ):בינונית וקטנה, השפעה גדולה(עסקי דלק רכב 

 יכון על עסקי דלק רכבמידת ההשפעה של גורם הס 

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה

שינויים בשערי    סיכוני מקרו
מטבעות חוץ של 
  מדינות היבוא

 האטה כלכלית במשק 
 

  שינויים בריביות
הבנקאיות בארץ 

  ל"ובחו

שינויים בשערי   סיכונים ענפיים
מטבעות חוץ בהם 
 מייבאים מתחרים

 אשראי לקוחות 
  תחרות בתחומי

עילותה של  דלק פ
 רכב

  צמצום
 הריכוזיות בשוק

  שינויים
 רגולטוריים

סיכונים מיוחדים 
 לדלק רכב

 תלות ביצרנים   שינויים בהנהלת דלק
מוטורס או בשליטה 

 הב

  הליכים
  משפטיים
 

  

פעילות דלק רכב הינה על סמך ההערכה בלבד -מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על

  .שפעה תהיה שונהוייתכן כי בפועל מידת הה
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  פעילויות נוספות 1.15

לקבוצה פעילויות שונות שאינן נכללות בתחומי הפעילות שתוארו לעיל ואשר ההכנסות 

פעילויות אלה נכללות בדוחות . וההוצאות הכרוכות בהן אינן מהותיות ביחס להיקף הקבוצה

  : והן כוללות, "אחרים"במגזר   2010בדצמבר   31הכספיים של הקבוצה ליום 

 ביוכימיה  1.15.1

חברה , )"גדות": להלן(מ "ממניות גדות תעשיות ביוכימיה בע 63.92% -מחזיקה בכהקבוצה 

שיווק ומכירת פרוקטוזה , גדות עוסקת בייצור. 1אביב-ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בתל

מלחים ומוצרים נוספים בעיקר , שיווק ומכירת חומצת לימון, בייצור, גבישית לתעשיית המזון

בייצור שיווק ומכירת רכיבים  2007והחל משנת , מצבטיקה והדטרגנטיםהפר, לתעשיות המזון

  . לתוספים תזונתיים

  :לגדות שלושה תחומי פעילות

שיווק ומכירת , שיווק ומכירת פרוקטוזה גבישית וכן ייצור, ייצור – תחום הפרוקטוזה )א(

- וקטוזה עלרוב מכירות הפר. טריסודיום ציטרט המהווה מוצר נלווה בתהליך ייצור הפרוקטוזה

הנוצרת (היא חד סוכר ) סוכר פירות(הפרוקטוזה . ידי גדות נעשות לאירופה לצרכי תעשיית המזון

העובר תהליכים שונים עד להפיכתו לפרוקטוזה , )פרוקטוז וגלוקוז: מהפרדת סוכר לשני מרכיביו

 – "ממתיק פרמיום"כלתעשיית המזון והמשקאות פרוקטוזה גבישית החברה מייצרת . גבישית

פירוק איטי במערכת  ,לפרוקטוזה תכונות המקנות לה עדיפות על פני סוכר כגון מתיקות גבוהה

ולכן היא משמשת בתעשיית המזון ובעיקר , והדגשת טעמי פירותרמת מסיסות גבוהה , העיכול

מייצרת גדות מלח חומצת לימון בשם , כמו כן .ועודגלידות , מוצרי מאפה, ריבות, בענפי ממתקים

מתמיסת הגלוקוז שנוצרה בתהליך ייצור )) Tri Sodium Ctirate )TSC(–ודיום ציטרט טריס

  .והדטרגנטים והמשקאותהמיועד בעיקר לתעשיית המזון , הפרוקטוזה

מלחי חומצת (ייצור חומצת לימון ומלחים  – המיוצרים בישראל תחום חומצת לימון ומלחים )ב(

ידי מספר קטן של - רת בעולם המערבי עלחומצת לימון מיוצ). לימון ומלחי חומצה זרחתית

                                                      
מהונה מהופק והנפרע של גדות  23.07% - המחזיקה למועד הדוח ב, ן"נחתם הסכם בין החברה לבין בז 2004ביולי  25ביום    1

בהסכם ). 2005במאי  16כפי שתוקן ביום ") (הסכם ההצבעה: "להלן") (הצדדים: "יחדיון "ש זו החברה ובז"להלן בה(
יעשו הצדדים כמיטב יכולתם לשם גיבוש עמדות , ההצבעה נקבע כי במסגרת שיתוף פעולה בין הצדדים כבעלי מניות בגדות

טובתה של גדות עומדת לנגד  מוסכמות מראש בקשר לכל עניין הקשור לגדות והמובא להצבעה באסיפה כללית שלה כאשר
, שבהם תידרש הסכמה פה אחד של הצדדים, נקבעו מספר נושאים. עיניהם ובכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן

הוסכם כי כל עוד . יצביעו באסיפה הכללית באופן שיגשים את הוראות הסכם ההצבעה, ובמידה ולא תושג הסכמה ביניהם
או תיאום דרך קבע עם מחזיק /או החזקה משמרת ו/אחד מהצדדים לא יתקשר בהסכם הצבעה והסכם ההצבעה בתוקף אף 

ן זכאית "בז(נקבעו הוראות בדבר מינוי דירקטורים . אלא בהסכמת הצד האחר, במניות גדות שאינו צד להסכם ההצבעה
הצדדים התחייבו לתמוך . ריםלהמליץ על מינוי שני דירקטורים ודלק השקעות זכאית להמליץ על מינוי חמישה דירקטו

, כן- כמו). ן יכהן בכל ועדה של הדירקטוריון"י בז"דירקטור אחד שהומלץ ע. ידי הצד השני-במינוי הדירקטורים שהומלצו על
במקרים של העברת מניות לצד שלישי וכי  )Tag Along(קובע ההסכם הוראות בדבר זכות סירוב ראשון וזכות הצטרפות 

תחולנה עליו הוראות הסכם ההצבעה על מניות גדות שיועברו , נאמן למי מהצדדים/ כונס נכסים/קבמקרה של מינוי מפר
מהון המניות של גדות תהא לצד  15% -עוד הוסכם כי במידה וההחזקות של מי מהצדדים תהא בשיעור הנמוך מ. לחזקתו

  .קבלת ההודעה שעות ממועד 48השני הזכות להודיע בכתב על ביטול הסכם ההצבעה שיכנס לתוקף 
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ידי מספר יצרנים גדולים ומפעלים קטנים נוספים המייצרים בהיקף - ובסין על, יצרנים גדולים

במפעל בישראל גדות מייצרת . היקף הייצור של היצרנים הגדולים בתחום במערב לע עולהכולל ה

וכן משמשת כחומר ) קליםבעיקר בייצור משקאות (המשמשת בתעשיית המזון , חומצת לימון

חומצת הלימון ומלחי . בתעשיות הפרמצבטיקה ובשימושים נוספים, גלם בתעשיית הדטרגנטים

, בישראל, באירופה, ב"ידי גדות בארה-משווקים על ,המיוצרים במפעל בישראל, חומצת הלימון

 . באסיה ובדרום אמריקה

החלה גדות בהליכי בנייה והפעלה  2007במהלך חודש מרץ  – המיוצרת בסין תחום חומצת לימון )ג(

גדות , דוחעד למועד ה ).99%(באמצעות חברה בת סינית , של מפעל לייצור חומצת לימון בסין

מהחזקות החברה בת הסינית שהוחזקו  48%האמור וברכישת עלות הקמת המפעל השקיעה ב

במהלך הרבעון  .רדול מיליון 55 - סך של כ, הבתאשר היה בעל מניות בחברה , ידי שותף סיני- על

החל , 2010הושלם שלב ההרצה של המפעל והחל מהרבעון השני של שנת  2010הראשון של שנת 

טון חומצת  48,000 - כהמפעל עומד על ייצור של הכושר , נכון למועד הדוח. המפעל בייצור מסחרי

 אתדת למכור גדות מתעת . )טון בשנה 60,000 -כושר הייצור המירבי המתוכנן הינו כ( לימון בשנה

, לאומיים של גדות הפעילים באירופה-תוצרת המפעל בסין לייצוא מסין ללקוחותיה הרב

וכן לתעשיות הדטרגנטים , בעיקר לתעשיית המזון והמשקאות, ב ובמדינות אחרות"בארה

 גדותבשונה מטכנולוגיית התסיסה של . תחת תקני האיכות של גדות והמיתוג שלה, והפארמה

טכנולוגיית התסיסה  ,ה שימוש בחומר גלם מעובד ונקי דוגמת סוכר או עמילןשמצריכ ,בישראל

אשר עובר , יותר וזול יותר" גולמי"חומר גלם  אשר הינו, קסאבה במפעל בסין מתבססת על

 .תהליך ביוכימי של תסיסה וטיהור עד לקבלת מוצר סופי של חומצת לימון

ומכירת רכיבים לתוספים תזונתיים וכן עיבוד  שיווק, ייצור –תחום הרכיבים לתוספים תזונתיים  )ד(

פעילותה של גדות בתחום זה . (dietary supplements)רכיבי מזון לשוק תוספי המזון הבריאותיים 

: להלן( .Pharmline Incמהונה של החברה האמריקאית  85%עם רכישת  2007החלה בחודש יוני 

שוק ). מיליון דולר 12.2 -וללת של הרכישה כעלות כ(מיליון דולר  11.3 -בתמורה לכ) "פרמליין"

בחנויות " מעבר לדלפק"התוספים התזונתיים הבריאותיים כולל תוספים תזונתיים הנמכרים 

פרמליין מייצרת ומעבדת רכיבים תזונתיים המשמשים לייצור תוספים . הטבע ובבתי המרקחת

ידה כוללים -ים הנמכרים עלהמוצרים והשירות. ועיקר מכירותיה הן בצפון אמריקה, תזונתיים

 . תוספי מזון ושירותי עיבוד, שמנים, מוצרי מיצוי טבעיים, מוצרי פרקים, ויטמינים, מינרלים

. במפרץ חיפה בסמוך לנחל הקישון בבעלותמפעלה של גדות בישראל בנוי על מקרקעין המצוי 

מתקנים לייצור  ,לרבות מתקן לייצור פרוקטוזה ,בשטח זה נמצאים מתקני הייצור של גדות

בשיתוף עם  אשר הוקם , וכן מתקן לזיקוק סוכר גולמי, מלחים ומוצרים אחרים, חומצת לימון

ונכון , 2009שהחל לפעול בחודש מאי , המפעל. 2008שנת בוהקמתו הושלמה  Tate & Lyleחברת 

 זקק סוכר גולמי מיובאמ ,מהתפוקה המתוכננת 50%פועל בתפוקה  בשיעור של  ,למועד הדוח

 תצרוכת כמקור אספקה עיקרי של ומשמש, עבור צרכיו וכשאשר כל אחד מהצדדים למיזם ר
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, מהשוק האירופיהלבן את אספקת הסוכר  שמקטין באופן משמעותי באופן, גדותהסוכר של 

 - פעילותה של פרמליין מתבצעת ב. שזמינותו לישראל מושפעת מהשינויים שחלו במשטר הסוכר

Orange County ,בית מרקחת ואזורי , אזור ייצור, מעבדות, שם מצויים משרדים, יורק- יומדינת נ

פעילות ייצור חומצת הלימון בסין מתבצעת . המשמשים את פרמליין בפעילותה, אחסון ומשלוח

, הפחות מפותח, הממוקם בחלקה הצפוני, Yanchengבמחוז , במפעל הממוקם בפארק תעשייתי

זכויות חכירה  גדותלאשר , דונם 266 - על קרקע בשטח של כוהוא הוקם , Jiangsuשל פרובינציית 

נכון  .ריהוט וכלי רכב, מערכות מחשוב, ציוד מכשור ובקרה, ישנם מתקני יצור בסיןבמפעל  .הב

 ,בפרמליין עובדים 94 - כ, עובדים במפעלה בארץ 179 -גדות מעסיקה כ, 2010בדצמבר  31ליום 

  .מצת לימון בסיןעובדים המועסקים במפעל לחו 228 -וכן כ

, ב"דולר ארהמיליון  139 -כ שלעמדו סך הכנסותיה של גדות על סך  2010 -ו 2009בשנים 

מיליון דולר  17 - וכ 31 -כעמד הרווח הגולמי של גדות על סך של  2010 -ו 2009בשנים . בהתאמה

  .בהתאמה ,ב"דולר ארהמיליון  )17( -וכ 6.6 - עמד על כ) הפסד(והרווח הנקי , בהתאמה, ב"ארה

ב והיא "מיליון דולר ארה 31 - היה לגדות גירעון בהון החוזר בסך של כ 31.12.2010נכון ליום 

ממניות  23.07% -המחזיקה כ(ן "דלק השקעות ובז. או חוב/בוחנת מספר אפשרויות לגיוס הון ו

הן י אז, הודיעו לגדות כי במידה שיחסרו לה מקורות כספיים כדי לעמוד בהתחייבויותיה) גדות

מיליון דולר  20בהעמדת מקורות מימון בהיקף שלא יעלה על  גדותתפעלנה על מנת לסייע ל

ן לגדות כי התחייבותה "הודיעה בז, 2010כי בחודש מרץ , יצוין ).בהתאם ליחס אחזקותיהן(

מהווה חלק  2010 ץמר של גדות במהלך חודש לניצול זכויות במסגרת הנפקת הזכויות

  .בהעמדת מקורות מימון כאמור גדותל מנת לסייע למהתחייבותה לפעול ע

קרן . ב מדלק השקעות"ליון דולר ארהימ 5הלוואה בסך של ה גדות בליק 2011במהלך חודש מרץ 

ידי - העמדת ההלוואה האמורה על. 3.5%+ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור ריבית ליבור

שמתכננת גדות , בהנפקת זכויותדלק השקעות מהווה תשלום על חשבון חלקה של דלק השקעות 

תעמוד לפרעון במועד המוקדם מבין ) קרן וריבית( ההלוואה .פי תשקיף מדף שלה- לבצע על

בסמוך לאחר השלמת ) 2(; תום תקופה של שישה חודשים ממועד העמדת ההלוואה) 1: (הבאים

  .ככל שתבוצע, גדותידי - הנפקת זכויות על

 התפלת מים 1.15.2

אי .די.המים בישראל ובמדינות שונות בעולם באמצעות חברת איי הקבוצה פועלת בתחום התפלת

ל "מנכ, )49.8%(ידי הקבוצה - חברה פרטית המוחזקת על, ")IDE: "להלן(מ "טכנולוגיות בע

ל "הקבוצה וכי). 50%") (ל"כי: "להלן(מ "וכימיקלים לישראל בע) 0.2%(החברה אסף ברטפלד 

וקובע הוראות בדבר מינוי  IDE -יות בהמסדיר את יחסיהן כבעלי מנ, הסכםהתקשרו ב

הצדדים יוכלו למנות דירקטורים ולפטרם בהתאם , פי ההסכם-על. IDE -דירקטורים ב

כן קובע ההסכם כי קבלת . מזכה בדירקטור אחד 12.5% - כאשר החזקה ב IDE -להחזקותיהם ב

מינוי , או פירוקהמיזוגה , IDEשינוי בתחומי הפעילות של , כגון(החלטות על עניינים מסוימים 
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תדרוש רוב מיוחד בדירקטוריון ובאסיפה הכללית של ) וחלוקת דיבידנדים, ל או פיטוריו"מנכ

IDE .נקבעו בהסכם הוראות הנוגעות למקרים בהם , בנוסףIDE  תזדקק לכספים נוספים למימון

בי הוראות הנוגעות ליישו, במידת הצורך IDE-הכוללות גם השקעות של הצדדים ב, פעילותה

אשר ינסו , ר כל אחד מהצדדים"ייפה את כוחו של יו IDEדירקטוריון (סכסוכים בין הצדדים 

, )י"כל צד יוכל להפעיל מנגנון במב, במידה שהצדדים לא יישבו את הסכסוך. ליישב את הסכסוך

הסכם  IDE -בנוסף יש ל. tag along(2(והוראות הנוגעות לזכות סירוב ראשון וזכות הצטרפות 

   .בתמורה לדמי ניהול IDE - ל על פיו ניתנים שירותי ניהול ויעוץ ל"עם דלק תשתיות וכי ניהול

IDE בהקמת מתקני התפלה בשיטת , הקמה ומכירה של מתקנים להתפלת מי ים, תכנוןעוסקת ב

"Turn Key" ,הקמה והפעלה של מתקנים ופרויקטים להתפלת , בהפעלת מתקני התפלה ובייזום

 IDE - ל, כמו כן). Build, Operate, Own( BOO -ו) BOT  )Build, Operate, Transferמי ים בשיטות 

בתחומים משיקים להתפלה ובהם תכנון פעילות ההתפלה פעילות בהיקף נמוך משמעותית מ

  .מערכות קירור תעשייתי ומכונות לייצור שלג וקרח, ואספקה של מאיידים תעשייתיים

מתן שירותים ומכירת ציוד וכימיקלים למתקני התפלה  פעילות של  IDE-ל, בנוסף לאמור לעיל

  .שונים

  כללי

התפלת מים היא תהליך בו מוצאים מלחים ומינרלים מתוך מים מליחים ומי ים לשם הפקת 

בהתפלה ניתן גם להשתמש לשם טיפול . מים באיכות גבוהה לשימושים תעשייתיים ולמי שתיה

  . בשפכים תעשייתיים ועירוניים

מתבצעת באמצעות תהליך –התפלה תרמית ) 1: (בוצעת בשתי שיטות עיקריותהתפלת מים מ

בכל . בהם רמת הטמפרטורה והלחץ הולכים ויורדים, אידוי הדרגתי תוך מעבר בין מספר תאים

אחד מהתאים מתאדה כמות מסוימת של מים ואילו המלחים נותרים במים שאינם מתאדים 

ים תהליך עיבוי שבסופו מתקבלים המים אדי המים עובר. ומסולקים כתמלחת או רכז

מתבצעת בעיקר באמצעות תהליך של אוסמוזה הפוכה –התפלה ממבראנית ) 2(; המותפלים

המאפשרות מעבר של , המים נדחסים בלחץ גבוה דרך ממברנות, בתהליך זה. בעזרת ממברנות

נכון . כרכזשהתרכזו בעברו השני של הקרום מסולקים כתמלחת או , מים בלבד ואילו המלחים

בהיותה זולה משמעותית בשל צריכת אנרגיה נמוכה , התפלה ממבראנית שכיחה יותר, למועד זה

המים המתקבלים הם ברמת טיהור פחותה , יחד עם זאת. יותר בהשוואה להתפלה תרמית

התפלה ממברנית מהווה , על פי ההערכה. וההתפלה מותנית בטיפול מקדים במים טרם ההתפלה

  . מותפלים בשיטה התרמית 20%- בעוד שכ, התפלת מי הים בעולםמהיקף  80%-כ

, פעילות ההתפלה כפופה לרגולציה הכוללת תקנים ונהלים שעיקרם שמירה על בריאות המים

החוקים והתקנות משתנים בהתאם למקום הפעילות וכוללים . בטיחות הפעילות ואיכות הסביבה

                                                      
  .הוראות הסכם בעלי המניות תגברנה, במקרה של סתירה, ובכל מקרה IDEיוזכר כי הוראות אלו קבועות גם בתקנון  2
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פיקוח על פליטות ) 2(; ה על איכות הסביבהכללים למניעת זיהום המים ושמיר) 1: (בין היתר

שינוע , אחסון, מכירה, יבוא, צוריי) 3(; לרבות הזרמת תמלחות, לאויר למקורות מים וליבשה

לרבות , דיני נזיקין) 5(; אחסון וסילוק פסולת, ייצור) 4(; ושימוש בחומרים ומוצרים מסוימים

כללים באשר לאיכות ) 6(; דדים שלישייםבקשר עם נזקי רכוש וגוף ובריאות ובטיחות עובדים וצ

כיוון שההתקשרות בחלק מהפרויקטים היא פועל יוצא של זכייה , בנוסף. המים המותפלים

כפופה הפעילות לכללי המכרז הרלבנטי לרבות מכסות ויעדים , במכרזים ממשלתיים או אחרים

 .שנקבעו בו

 התפלה בעולם ובישראל  

ולפיכך היקף פעילות , חלופה למים מתוקים המצויים בטבעהשימוש במים מותפלים נועד להוות 

אלו מושפעים בין היתר מגורמים . ההתפלה בעולם נגזר במידה רבה מהיצע וביקוש למי שתיה

; עליה ברמת החיים והתיעוש; קצב גידול האוכלוסיה; כגון מידת המחסור במים מתוקים

טבע הגורמות אי סדירות באספקת  תופעות; רגולציה בנושא פסולת תעשייתית וסילוק שפכים

  . התנאים הכלכליים והיכולת להשקיע במתקני התפלה; עלויות ההתפלה; מים

 23 -כמות המים המותפלים בעולם גדלה מכ ,)GWI )Global Water Intelligenceבהתאם לנתוני 

 2015היא כי בשנת  GWIוהערכת , 2010ק ליום בשנת "מלמ 45 -לכ 2005ק ליום בשנת "מלמ

 -והשוק העולמי להתפלת מי ים יעמוד על כ, ק ליום"מלמ 75.9 - תגדל כמות המים המותפלים לכ

לא כל שוקי ההתפלה בעולם , יחד עם זאת. מיליארד דולר לשנה במשך חמש השנים הקרובות 10

מכמות המים  60% -כ(שכן חלק ניכר מהם מצוי במדינות ערב במזרח התיכון , IDE - נגישים ל

  ".השווקים הנגישים"ייקראו להלן  IDE -שוקי ההתפלה הנגישים ל). 2010כון לשנת המותפלים נ

במהלך . עם הקמת מתקן ההתפלה באילת, 60- בישראל החלה התפלת מים בראשית שנות ה

כאשר מתקני ההתפלה , והיקף הפעילות בו גדל, השנים התפתח התחום רבות מבחינה טכנולוגית

בהתאם ליעדים . פלמחים וחדרה, אל הינם המתקנים באשקלוןהעיקריים שהוקמו עד היום בישר

ושניים , עתידים לקום מתקני התפלה נוספים בארץ, ולמכסות אשר קבעה הממשלה בהחלטותיה

המיועד להיות , המתוכננים להתחיל לפעול כבר בשנים הקרובות הם מתקן ההתפלה באשדוד

העתיד , ומתקן ההתפלה בשורק, הק מי ים מותפלים בשנ"מלמ 100ולספק  2013פעיל בשנת 

על הקמת המתקן . 2013החל משנת , ק מי ים בשנה"מלמ 150להיות הגדול בישראל ולהתפיל 

על פי נתוני . IDEוזכיינית המכרז להקמת המתקן בסורק היא , באשדוד אחראית חברת מקורות

 - וכ 36 -על כ 2010 - ו 2005היקף פעילות ההתפלה בישראל עמד בשנים  ,3רשות המים בישראל

, 2020 -ו 2013ק בשנים "מלמ 750 -ו 505 - והוא צפוי לעמוד על כ, בהתאמה, ק בשנה"מלמ 320

) באשקלון ובחדרה(מפעילה כיום מתקני התפלה ) באמצעות חברות בת( IDE.  בהתאמה

  . מכמות המים המותפלים בישראל 75% -המהווים כ

                                                      
 .www.water.gov.il/hebrew/Pages/home.aspx: כמפורט באתר רשות המים בכתובת 3



  

432 - א  

  מעמד תחרותי

IDE בהן , שנים 45 -חום התפלת המים בו היא פועלת מזה כהיא חלוצה ומובילה עולמית בת

מדינות , אוסטרליה, סין, הודו, לרבות ישראל, פרויקטים בכארבעים מדינות שונות 400 -ביצעה כ

 IDEבתחום ההתפלה התרמית . אמריקה הלטינית והקריביים, צפון אמריקה, שונות באירופה

. מתקני התפלה מסוג זה 320-קמת למעלה מהיא חברה מובילה ובעלת נסיון עשיר של תכנון וה

חלקה בשוק ההתפלה התרמית בשווקים  IDEלהערכת , GWIבהתבסס על ניתוח נתונים של 

, בתחום ההתפלה התרמית השווקים המרכזיים כיום הם סין והודו. 70% - הנגישים ובעולם הנו כ

ום ממקורות וזאת בעקבות רמת זיהום גבוהה של מי הים וזמינות גבוהה של עודפי ח

לטווח ארוך כאשר ) BOT(תחום ההתפלה הממבראנית מתאפיין בפרוייקטי הפעלה . תעשייתיים

IDE באשקלון , הקימה וכעת מפעילה שניים ממתקני ההתפלה הממבראנית הגדולים בעולם

 ,Alphaהמתחרות העיקריות שלה בשוק ההתפלה התרמית הן , IDEלמיטב ידיעת . ובחדרה

Laval  ו- Veolia . למיטב ידיעתIDE , המתחרות העיקריות שלה בשוק ההתפלה הממבראנית הן

Veolia ו- Degremont.  

  שיווק, רכוש קבוע, הון אנושי

ר של שטחי "מ 3,500 - כ IDEשם שוכרת , ישראל, שוכנים בקדימה IDEמשרדיה הראשיים של 

היא מקימה מרכז דונם באזור מפרץ חיפה עליו  20 -רכשה שטח של כ IDE, כן-כמו. משרדים

 IDE -ל, בנוסף. אחסנה פתוחה ושטחי הרכבה והרצה למתקנים, לוגיסטי הכולל שטחי מחסנים

  . סין ובמקומות נוספים, ין'בייג, ב"ארה, מספר משרדים קטנים בקליפורניה

חלק ניכר מהם אקדמאים ובעלי ידע , עובדים 350 -כ IDE -הועסקו ב 31.12.2010נכון ליום 

שיווק השירותים והמוצרים נעשה באמצעות נוכחות פיזית של . יית המיםוניסיון בתעש

במסגרת פעילות השיווק . בשווקים עיקריים וכן באמצעות מערך עולמי של סוכנים  IDEעובדי

ומכינה הצעות תקציביות , יועצים וקבלנים, ביקורים אצל לקוחות פוטנציאליים IDEעורכת 

י צרכי הלקוחות והצגת פתרונות יעילים התואמים את ותכניות לביצוע פרויקטים תוך זיהו

  . צרכיהם

  התפתחויות טכנולוגיות ושיטות עבודה

  :בפרויקטים של התפלה הן כדלקמן IDEשיטות העבודה העיקריות של 

מתמחה בתכנון והקמה של  EPC )Engineering, Procurement and Construction( :IDEעבודות 

מוסרת , שבה הלקוחות הם בדרך כלל מפעלים תעשייתיים, ת זובמסגרת פעילו. מתקני התפלה

IDE הקימה ומסרה , עד היום תכננה. את המתקן ללקוח מיד לאחר השלמתו והוא מפעיל אותו

IDE ק מים "מ 100,000 -ין בסין בהיקף של כ'ובהם מתקן טיאנג, מתקנים ברחבי העולם 400 - כ

מתקן ; 2010שנמסר בשנת ) ק ליום"מ 200,000 - ומתוכנן להגיע לכמות של כ(מותפלים ליום 
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ומתקן לאס פלמאס שבאיים הקנאריים בהיקף ; ק ליום"מ 160,000 -ריליינס בהודו בהיקף של כ

  .1999ק ליום שנמסר בשנת "מ 36,000 -של כ

מקימה  IDE, בהתאם להסכמים לטווח ארוך :BOT  (Build, Operate, Transfer)עבודות בשיטת

מפעילה ומוכרת מים מותפלים  IDEכיום . קנים ומוכרת את המים המיוצריםומפעילה את המת

  ). קפריסין(אשקלון ולרנקה , בחדרה –משלושה מתקנים שהקימה באופן זה 

 10 -הנמשך בין כ, אופייני BOTבעוד פרויקט , ממוצע נמשך בין שנה לשלוש שנים EPCפרוייקט 

יל חלק ניכר מהסיכון על החברה המקימה משנה את אופן מימון הפרוייקט ומט, שנים 25-ל

  .והמפעילה

 - ושלב ההקמה בעבודות ה EPCקרי עבודות  –נובעות מעבודות הקמה  IDEעיקר הכנסותיה של 

BOT - בהתאמה, 2010 -ו 2009, 2008מסך הכנסותיה בשנים  58% - ו 86%, 82% - ואלו היוו כ .

  .לה ותחזוקהיתרת הכנסותיה נובעות ממכירת מים וממתן שירותי הפע

  IDEפרויקטים עיקריים של 

 400 - שנות פעילותה תכננה ומסרה כ 45 -וב, מבצעת מספר פרויקטים מדי שנה IDE, ככלל

ומדינות באירופה , אוסטרליה, סין, הודו, בהן ישראל(מתקנים בגדלים שונים ובמדינות שונות 

, מתקנים 4כמפעילה של  IDEמתוך הפרויקטים האמורים משמשת , נכון למועד זה). ואמריקה

  .פרויקטים שהשלמתם צפויה בשלוש השנים הבאות 6ויש לה חוזים להקמת 

בהם היא ממשיכה לספק שירותי , IDEידי -שהושלמו על BOT - פרויקטים עיקריים בשיטת ה

  : הפעלה ותחזוקה

אשר ) IDE )95%ידי שותפות בהובלת -מתקן זה נבנה על –קפריסין , מתקן ההתפלה בלרנקה .1

 181 -בעלות של כ 2001המתקן הושלם ביולי . כתה במכרז מטעם רשות המים הקפריסאיתז

ולפיכך , נחתם הסכם עם רשות המים הקפריסאית להרחבת המתקן 2008בשנת . מיליון שקלים

- ההסכם להפעלת המתקן על). ק בשנה"מלמ 21.5 -כ(ק ביום "מ 65,000תפוקתו כיום עומדת על 

  .2011עד חודש יולי , שנים 10 -ידי השותפות הנו ל

 -ו IDEידי -על 50% - המוחזקת ב, .VID Desalination Ltd  –ישראל , מתקן ההתפלה באשקלון .2

במכרז של מדינת ישראל להקמת  2001זכתה בחודש נובמבר  Veolia Water SA .VIDבידי  50%

תקופת . מיליארד שקלים 1.1 - בעלות של כ 2005והוא הושלם בשנת , BOTהמתקן בשיטת 

הפעלת . 2027הנו יוני , ללא תמורה, ומועד מסירתו למדינה, שנים 25ההחזקה במפעל היא 

מחזיקה  IDEאשר , .ADOM (Ashkelon Desalination) Ltdידי -ותחזוקת המתקן נעשות על

מדובר באחד ממתקני ההתפלה הגדולים בעולם בשיטת אוסמוזה הפוכה וכושר . בה 40.5%

העוסקות , IDEהכנסות חברות הבת של . ק בשנה"מלמ 118 - חרונה לההתפלה שלו הוגדל לא

נהנית  IDE. מתן שירותי הפעלה ותחזוקה, הן ממכירת מים מותפלים, בהפעלת מתקן זה

  . ADOM -ו VIDידי -מחלוקת דיבידנדים על
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בידי  50% -ו IDEבידי  50%חברה המוחזקת , .H2ID LTD–ישראל , מתקן ההתפלה בחדרה .3

תפעול , הקמה, מימון, במכרז של מדינת ישראל לתכנון 2006זכתה בחודש ספטמבר , וישיכון ובינ

ק "מלמ 127של ) לאחר הרחבות(בעל כושר התפלה כולל , והחזקה של מתקן ההתפלה בחדרה

תקופת . מדובר במתקן ההתפלה הגדול בעולם כיום הפועל בשיטת אוסמוזה הפוכה. לשנה

ובתום התקופה , )שנות הפעלה ותחזוקה 22.5 -שנות הקמה ו 2.5(שנים  25ההחזקה במתקן היא 

, OMIS Water Limitedידי - הפעלת ותחזוקת המתקן נעשות על. הוא ימסר למדינה ללא תמורה

אשר ,  IDEהכנסות חברות הבת של. 2010המתקן החל לפעול בשנת . בה 60%מחזיקה  IDEאשר 

נהנית  IDE. תן שירותי הפעלה ותחזוקהמ, הן ממכירת מים מותפלים, הוקמו לצורך הפרויקט

  . OMIS - ו H2IDידי -מחלוקת דיבידנדים על

  : 31.12.2010פרויקטים בהקמה נכון ליום 

מיקום ומועד 
 החוזה

תיאור תמציתי של 
  הפרויקט

תפוקה 
ק "מ(מוערכת 
 )ליום

שיעור החזקות 
 בפרויקט

 שנת יעד לסיום

  סין, ין'טיאנג
חוזה ( 2007יוני 

 2010 מאי; )ראשוני
 )חוזה שני(

בניית  -החוזה המקורי 
ארבעה מתקני התפלה 

 –החוזה השני . תרמיים
בניית ארבע יחידות 

  .תרמיות נוספות

 200,000כ "סה
יחידות של  8(

כל  25,000
 )אחת

100% 2012  
ארבע היחידות 

הראשונות הושלמו 
 2010בשנת 

אספקת שני מתקני  2008מאי ; הודו
  התפלה תרמיים

50,000  100% 2011 

; מערב אוסטרליה
 2008יולי 

תכנון ואספקת מתקן 
התפלה אוסמוזה 

  הפוכה

140,000  100% 2011 

; ישראל, שורק
 2009ספטמבר 

בניית והפעלת מתקן 
 Sorekידי - התפלה על

Desalination Ltd. 
("SDL")  26למשך 

 BOTשנים תחת הסכם 
צפוי . עם מדינת ישראל

להיות המתקן הגדול 
וגיית בעולם בטכנול

  .התפלה ממבראנית

500,000 IDE  51%מחזיקה 
והיתרה  SDL -ב

מוחזקת בידי 
Hutchison 

International 
Holdings Pte. 

2013 

, וסיליקוס
אוקטובר ; קפריסין

ותיקון  2009
 2010מפברואר 

אספקת מתקן התפלה 
אוסמוזה הפוכה לרשות 

. החשמל הקפריסאית
הבנייה החלה בשנת 

2010.  

60,000 100% 2011 

; הודו, נאי'צ
 2009דצמבר 

בנייה והפעלה של מתקן 
התפלה אוסמוזה 

. שנים 7הפוכה למשך 
הבנייה החלה בשנת 

2010.  

100,000 IDE מחזיקה ב- 
מהפרויקט  30%

)Vatech Wabag 
 70% -מחזיקה ב
  )הנותרים

2012 
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מתנים משתתפת באופן שוטף במכרזים ומקיימת משאים ו IDE, בנוסף לפרויקטים האמורים

  . התפלה עתידיים של לפרויקטים

  פעילות משיקה לפעילות ההתפלה

, מערכות הידראוליות, על רקע הבנה ומומחיות בנושאים הקשורים בביולוגיה וכימיה של מים

מציעה פתרונות גם לצרכים של טיפול  IDE, ועוד, פיתוח מדחסים תעשייתיים

לאחסון אנרגיה תרמית ומכונות לייצור מערכות , מערכות קירור למכרות, בשפכיםתעשייתיים

  . שלג מלאכותי

  גורמי סיכון

היקף הפרויקטים ; כרוכה בגורמי סיכון שונים ובהם תנאי השוק הכלליים IDEפעילותה של 

שינויים בהיקף היכולות הנדרשות ; שינויים בטכנולוגיה; תחרות; בתחום ההתפלה ועיתויים

תלות בצדדים שכנגד ; צרכי מימון; בטיפולמהחברה כפועל יוצא של מספר הפרויקטים 

הליכים ; מחיר וזמינות חומרים או קבלני משנה לביצוע הפרויקטים, איכות; BOT -בעסקאות ה

רגולציה במדינות ; שווקים נגישים מוגבלים; היעדר הגנה על קניין רוחני; משפטיים ומחלוקות

  .ושינויים בשערי מטבע; שונות

  מידע כספי

, שקלים אלפי 728,875 -ו 1,481,898 -כעל  IDEעמד סך הכנסותיה של  2010 -ו 2009בשנים 

עמדו ) BOTוהשלב הראשון של  EPC(ההכנסות מחוזי הקמה  –לפי ההתפלגות הבאה , בהתאמה

וההכנסות ממכירת מים ושירותי הפעלה , בהתאמה, שקלים אלפי 419,959 - ו 1,269,558 - על כ

עמד  2010 -ו 2009בשנים . בהתאמה, שקלים אלפי 308,916 - ו 212,340 - ותחזוקה עמדו על כ

 - ו 2009בשנים . בהתאמה, שקלים אלפי 198,657 -ו 375,775 -על סך של כ IDEהרווח הגולמי של 

 .בהתאמה, שקלים אלפי 120,576 -ו 279,147 -על סך של כ IDEעמד הרווח הנקי של  2010

, IDEי מימון לפרויקטים שונים של בקשר עם הסכמ IDE -הערבויות שהעמידה החברה ל

  . מיליון שקלים 72 -לסך של כ 2010בדצמבר  31נכון ליום , הסתכמו

  ..ג לדוחות הכספיים14ביאור ראו , IDEלמידע כספי נוסף לגבי פעילות 

 תחנות כח לייצור חשמל  1.15.3

פועלת להקמה ולהפעלה של , חברה בבעלות מלאה של דלק השקעות, מ"חברת דלק תשתיות בע

, באמצעות חברות בנות, הקימה דלק תשתיות, במסגרת פעילות זו. ל"תחנות כח בארץ ובחו

ומפעילה כיום שתי תחנות כח בישראל ובברזיל ופועלת להקמה של ארבע תחנות כח נוספות 

  . תכנון והליכי אישורים סטאטוטוריים שונים כמפורט להלן, בישראל הנמצאות בשלבי ייזום
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  תחנות כח פעילות 

  תחנת כח באשקלון .1

חברה בבעלות מלאה של דלק ) "דלק אשקלון": להלן(מ "פי דלק אשקלון בע.פי.חברת אי

לייצור חשמל בהיקף של , תחנת כח בחצרי מתקן ההתפלה באשקלון הקימה) בשרשור(השקעות 

 VIDשל  כאשר רוב התפוקה של תחנת הכח מיועדת לצרכי מתקן ההתפלה, טאווה מג 87 -כ

תקופת אספקת החשמל . או לחברת החשמל/ללקוחות פרטיים ו נמכרתיתרה וה, באשקלון

  . 2027מסתיימת בחודש יוני  והיא, שנים 22.5 - למתקן ההתפלה נקבעה ל

מתן ") רשות החשמל: "להלן(חשמל לשירותים ציבוריים רשות האישרה  2008בפברואר  28ביום 

אישר שר  2009בפברואר  16וביום  ,לתחנת הכחזמניים ספקת חשמל השיון ישיון ייצור וריר

 -התחנה החלה לפעול ב.  התשתיות מתן רישיונות קבועים לייצור והספקת חשמל על ידי התחנה

10.1.2008.  

מ "בהסכם לאספקת חשמל לחברת נילית בע דלק אשקלוןהתקשרה  2008באפריל  13ביום 

, בדצמבר 31ופה שעד ליום ההסכם הינו לתק .מגה וואט 22.5- בהיקף של עד כ) "נילית" :להלן(

אספקת החשמל לנילית החלה בחודש אפריל . עם אופציה להארכה לשש שנים נוספות 2011

2008 . 

מיליוני  172-ו 185, 170 -עמד על כ 2010 - ו 2009, 2008סך הכנסותיה של דלק אשקלון בשנים 

  . בהתאמה, ח"ש

  ברזיל, גויאניהתחנת כח ב .2

 Enegenבחברה ברזילאית בשם ) 51%(נכנסה כבעלת מניות  דלק תשתיות, בנוסף לאמור לעיל

Participaceos S.A. )להלן :"Enegen" .(Enegen מהזכויות בפרויקט להקמת  70% - מחזיקה ב

ברזיל , בגויאניה, דולר מיליון 50 -בכהסתכמה שעלותה , מגה וואט 140-תחנת כוח בהיקף של כ

הקמת תחנת הכוח . 35%-רוייקט הינו כחלקה של דלק תשתיות בפ). "הפרויקט": להלן(

שנה למכירת זמינות  15 -לפי הסכם ל, 2009התחנה החלה לפעול במרץ  . 2009הושלמה בינואר 

   .התחנה ולמכירת אנרגיה למנהל מערכת החשמל באזור פעילותה בברזיל

  תכנון והליכי אישורים סטאטוטוריים שונים , תחנות כוח בשלבי ייזום

  בריאלתחנת כח ברמת ג .3

דלק ": להלן(מ "פי דלק רמת גבריאל בע.פי.הקימה דלק תשתיות את איי 2008בחודש ינואר 

בעלי המניות . מהון המניות וזכויות ההצבעה 57% -ידה בכ-המוחזקת על, )"רמת גבריאל

מ "ועדי אנרגיה בע) 28%(מ "בע" תבור -גבריאל "הנוספים הינם סיגמא אפסילון הנדסת כח 

מ "בע נילית חברת התקשרה דלק רמת גבריאל במזכר הבנות עם 2008בינואר  10ביום ). 15%(

, בעניין הקמת תחנת כוח פרטית בחצרים של נילית, חברה לייצור חוטי ניילון, )"נילית": להלן(

ייצור (מסוג קוגנרציה  מתוכננת להיותתחנת הכוח . באזור התעשייה רמת גבריאל במגדל העמק

התחנה תספק את כל תצרוכת החשמל והקיטור של . מגה וואט 55 -כבהספק של ) חשמל וקיטור
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עומדת העלות המוערכת להקמת תחנת הכוח . ואת יתרת החשמל תמכור לצרכנים פרטיים, נילית

דלק רמת נחתם הסכם בין  2008בנובמבר  13ביום . מיליון דולר 90 -כנכון למועד הדוח על 

שתחילתם ממועד הסגירה הפיננסית למימון  שנים 27 -תקופת ההסכם הינה ל, ונילית גבריאל

במסגרת ההסכם תספק דלק רמת גבריאל חשמל וקיטור לנילית בתקופת ההסכם  .בניית התחנה

רשות מקיבלה דלק רמת גבריאל  2009במרץ  30 ביום. בשנה ח"יליון שמ 60 - בהיקף מוערך של כ

נחתם מזכר הבנות למימון  2010באוקטובר  19ביום . חשמל  רישיון מותנה לייצור חשמלה

תחנת . המותנה בבדיקת נאותות של מגדל, )"מגדל": להלן(מ "התחנה עם מגדל חברה לביטוח בע

  .  2013הכוח צפויה להתחיל את הפעלתה המסחרית ברבעון הרביעי של שנת 

  תחנת כח באלון תבור .4

, ת הכוח בניליתיחד עם שותפיה להקמת תחנ ,התקשרה דלק תשתיות 2008באוקטובר  28ביום 

בה מחזיקה דלק תשתיות , ")אלון תבורדלק : "להלן(מ "פי דלק אלון תבור בע.פי.אמצעות אייב

במזכר הבנות עם תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת , מהון המניות וזכויות ההצבעה 57%-בכ

חשמל ייצור ( בעניין הקמת תחנת כוח מסוג קוגנרציה) "תנובה: "להלן(מ "חקלאית בישראל בע

העלות . בעי בשטח מפעל תנובה באלון תבורבגז טאשר תופעל , מגה וואט 55בהספק של  ) וקיטור

במהלך חודש יולי . מיליון דולר 90 -כעומדת נכון למועד הדוח על  חהמוערכת להקמת תחנת הכ

תפעול ותחזוקה של תחנת , הקמה, רישוי, מימון, נחתם ההסכם עם תנובה בעניין תכנון 2009

ת ממועד הסגירה הפיננסית למימון בניית תחנ התחילתו, שנים 27תקופת ההסכם הינה . חהכו

במהלך תקופת ההסכם תוחכר הקרקע עליה תוקם תחנת הכוח בחכירת משנה לדלק אלון . הכח

והקמת תחנת  2011באפריל  30ההסכם מותנה בכך שהסגירה הפיננסית תבוצע עד ליום . תבור

בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם בדבר דחיית המועדים כאמור , 2012 באוקטובר 31הכח עד ליום 

ספק חשמל וקיטור למפעל תנובה מתוכננת להתחנה . אשר מעודכנים על ידי הצדדים על פי פרטיו

 ביום .למפעלים אחרים באזור התעשייה באלון תבורכן תהא רשאית לספק עודפי חשמל וקיטור ו

המותנה בבדיקת נאותות של , למימון התחנה עם מגדלנחתם מזכר הבנות  2010באוקטובר  19

חשמל רישיון מותנה לייצור הרשות מקיבלה דלק אלון תבור  2010בדצמבר  30 ביום .מגדל

  .2013תחנת הכוח צפויה להתחיל את הפעלתה המסחרית ברבעון הרביעי של שנת . חשמל

  תחנת כח בשורק .5

לפני הגשת , עם דלק תשתיות מזכר הבנותב Hutchison -ו IDEהתקשרו  2009בספטמבר  29 ביום

באמצעות חברת פרויקט , לפיו תספק דלק תשתיות, שורקהקמת מתקן התפלה בהצעתם ל

הוראות המכרז מאפשרות לדלק . את כל צרכי החשמל של מתקן ההתפלה, תחנת כוח שתקים

ורים בכפוף לקבלת האיש, תחנת כח, המיועד למתקן ההתפלה, תשתיות להקים בשטח הכולל

ולהקים תחנת כח שתשרת את מתקן , דלק תשתיות מתכוונת לנצל זכות זו. הסטטוטוריים

נכון למועד הדוח על , העלות המוערכת להקמת תחנת הכח עומדת. ההתפלה וכן לקוחות נוספים

חברה ( .Sorek Desalination Ltd מ מתקדם עם"דלק תשתיות מנהלת מו. מיליון דולר 160 -כ
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בדצמבר  30 ביום. להתקשרות בהסכם מחייב ")SDL" :להלן, Hutchison  -ו IDEמשותפת של 

חשמל הרשות מקיבלה דלק תשתיות רישיון מותנה לייצור חשמל עבור תחנת הכח בשורק  2010

והיא מקדמת את תהליכי האישורים הסטאטוטוריים הנדרשים מגה וואט  140בהיקף של עד 

  .לטובת הקמת תחנת הכוח

  גת תחנת כח בקרית .6

לפיו יוקצו לה החזקות , יזמים פרטייםהתקשרה דלק תשתיות בהסכם עם  2010בינואר  6ביום 

בחברה המקדמת פרויקט להקמת תחנת כח , )לאחר ההקצאה( 84% –בשיעור שלא יפחת מ 

קריית גת איזור התעשייה ב, מגה וואט 240 –בהספק מותקן של כ , לייצור חשמל על ידי גז טבעי

 - עד לכ(יתרת ההחזקות . יה לרכישת הקרקע עליה מתעתדת לקום תחנת הכחוהמחזיקה אופצ

 10% -ב הםאופציה להגדלת החזקותי ליזמיםכמו כן הוקנתה . היזמיםתישאר בידי ) 16%

 5 ביום. בכפוף לאמור בהסכם, )בסך הכל 26% -לשיעור של עד כ( מחברת הפרוייקטנוספים 

 -כך שדלק תשתיות מחזיקה כ, התנאים המתליםהושלמה העסקה לאחר התקיימות  2010במאי 

 עלותו). "אשכול גת דלק": להלן(חברת הפרוייקט , מ"פי דלק אשכול גת בע.פי.יאי-ב %84

יצוין כי איזור התעשייה . מיליון דולר 280 –הינה כ נכון למועד הדוח המוערכת של הפרויקט 

שכול גת להפנות חלקים מיכולת דלק אבקריית גת מאופיין בהימצאות צרכנים שאליהם מייעדת 

 16 ביום. מ מתקדם עם מספר לקוחות פוטנציאליים"דלק אשכול גת מצויה במו. הייצור שלה

הגישה דלק אשכול גת בקשת רישיון מותנה לרשות החשמל לשיטה  2010באוגוסט 

לפי עמדות לא רשמיות אשר נשמעו . קונבנציונאלית והחברה ממתינה להענקת הרישיון המותנה

כי  אשכול גת למדה דלק ,פעילות משק החשמל הפרטיעל האמונות  מגורמים בתוך הרשויות

תקל בקשיים להשגת רישיון ייצור מותנה קונבנציונאלי אולם עמדתה של דלק אשכול יתוייתכן 

 ו גםרא(גת היא כי אין כל מניעה לחברה לעסוק בתחום ייצור החשמל הפרטי מכל סוג שהוא 

דלק אשכול גת השלימה לאחרונה את סקר איכות ). בין משרדיתהעדה ווהלן להתייחסות ל

הסביבה שלה על פי הוראות הוועדה המחוזית והיא מצויה בשלבים סטאטוטוריים מתקדמים 

ביותר לקראת הפקדת התכנית לאישור הוועדה המחוזית כחלק מתהליך אחרון לשינוי ייעוד 

  .הקרקע

  פעילות בענף תחנות הכוח

, מוליכה ומספקת כמעט את כל צריכת החשמל בישראל, חברת החשמל מייצרת, הנכון למועד ז

, אשר באה לידי ביטוי גם ביעדים מוצהרים של מדינת ישראל, אך המגמה בענף בשנים האחרונות

תכנון , תהליכי ייזום. ידי יצרנים פרטיים- היא להגדיל בעתיד את כושר הייצור של חשמל על

הם מחייבים בין היתר עמידה . רוכים ונמשכים מספר שניםוהקמה של תחנות כוח הנם א

התהליך מאופיין באי ודאות . ידע מקצועי וניסיון, יכולות פיננסיות, בדרישות רגולטוריות רבות

 יםהמסדיר, )בעיקר רשויות המדינה(גבוהה כיוון שהוא נמצא בחלקו בשליטת גורמים שלישיים 

ואת תקנות משק החשמל , הליכי רישוי ורגולציה, חנהנושאים כגון הנחת תשתיות גז למיקום הת
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, העשויים להיות ממושכים ביותר, גם לאחר סיום תהליכי התכנון וקבלת ההיתרים. ותעריפיו

בעוד שההכנסות מהפרויקטים , מאופיינת הפעילות בהשקעות גדולות בתקופת ההקמה וההרצה

תכניות החברה , לאור האמור. תרעל פני תקופה ארוכה ביו, ם ההקמהסיולאחר מתקבלות רק 

  . אשר יתכן כי לא יתממשו, מבוססות על הערכות בלבד', וכו, לוחות זמנים, בדבר עלויות

ועדה , בעקבות בקשת ועדת הכספים של הכנסת, כינס שר התשתיות הלאומיות 2010במהלך שנת 

עילותו של בין משרדית בלתי פורמאלית על מנת שזו תגבש המלצותיה באשר לשאלת המשך פ

בתחום ייצור  )בישראלספק גז הקבוצה בולעניין זה אחזקותיה העקיפות של (ספק גז בכלל 

הטלת מגבלות על פעילות הקבוצה בענף תחנות הכוח בישראל מהווה . החשמל הפרטי בישראל

גורם סיכון בקשר עם הפעילות המתוארת בסעיף זה והחברה פועלת מול הרשויות המתאימות על 

  . ת את זכותה על פי דין לפעול במשק ייצור החשמל בישראלמנת למצו

 נובל  1.15.4

נכון ליום  ח"שמיליון  1,472 -לחברה השקעה בהיקף של כ, במסגרת השקעותיה הפיננסיות

לפרטים אודות מסגרת ההשקעה שאישר . ממניות נובל 2.7% -המהווה כ, בנובל 31.12.2010

 1.15.7 ראו סעיף  ,היקף ההשקעה ותוצאותיה, המסגרת האשראי שנלקחה לעניין ז ,הדירקטוריון

   .להלן

  ):ב"המידע המובא להלן מבוסס על דיווחיה של נובל בארה(אודות נובל פירוט תמציתי  להלן 

העוסקת  (NYSE)יורק - נובל היא חברת אנרגיה הרשומה למסחר בבורסה לניירות ערך של ניו

 NGL- Natural)תזקיקים טבעיים גז טבעי ו, של נפט גולמי הפקה ושיווק, פיתוח, חיפוש, ברכישה

Gas Liquids) פיזיות וגיאולוגיות -פעילויות אלו כוללות ביצוע הערכות גיאו. ברחבי העולם

מחזיקה נובל , מלבד זכויות בשדות מפותחים ולא מפותחים של נפט גולמי וגז טבעי. וקידוחים

במתקנים לאחסון גז טבעי ובמערכת צינורות לעיבוד והובלת נפט , לים לעיבוד גז טבעיבמפע

  . גז טבעי ותזקיקים טבעיים, גולמי

באזור מרכז , בהרי הרוקיב עיקר הפעילות היא "בארה. ב ומחוצה לה"לנובל פעילות בארה

בעיקר  ת נובלב פועל"מחוץ לארה. ובמימי מפרץ מקסיקו, )Mid-continent -ה( הברית-ארצות

באמצעות  1998בישראל פועלת נובל החל משנת  .ובמערב אפריקה בים הצפוני, מול חופי ישראל

 לנובל זכויות בשלושה פרויקטים עיקריים.  Noble Energy Mediterranean Ltdחברת הבת 

אשר התגלה בחודש , מאגר הגז מרי: הכולל שני מאגרי גז טבעי, "פרויקט ים תטיס": בישראל

הכולל שני מאגרי , "פרויקט תמר"; 1999אשר התגלה בחודש יוני , ומאגר הגז נועה 2000ברואר פ

תמר ומאגר הגז דלית אשר התגלה  2009מאגר הגז תמר אשר התגלה בחודש ינואר : גז טבעי

הכולל את מאגר הגז לויתן אשר התגלה בחודש דצמבר " פרויקט לויתן" - ו; 2009בחודש מרץ 

מהזכויות בפרויקט ים  40% - ובכ 36% -בכ, 47% -נובל מחזיקה בכ, עד הדוחנכון למו .2010

חלק משותפותיה בפרויקטים האמורים הן  .בהתאמה, בפרויקט תמר ובפרויקט לויתן, תטיס

בנוסף לפעילות ההפקה . החברה תאשר הינן בשליט, אבנר ודלק השקעות, דלק קידוחים
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נובל , בפרויקט תמר ולפעילות בפרויקט לויתן לפעילות, המתבצעת במסגרת פרויקט ים תטיס

 4 -נובל מחזיקה בישראל ב, נכון למועד הדוח. עוסקת בחיפושי נפט וגז במסגרת רשיונות אחרים

   . אשר היא משמשת בהם גם כמפעילה, רישיונות 15 -חזקות ו

מסך  45%, 31.12.2010נכון ליום . מסך הכנסות נובל 57%ב הניבה "הפעילות בארה, 2010בשנת 

של נפט גולמי  45% - מהן של גז טבעי וכ 55% -כ(ב "הרזרבות המוכחות של נובל היו בארה

מסך הכנסות  43%ב הניבה "הפעילות מחוץ לארה 2010בשנת , בהתאמה). ותזקיקים טבעיים

 76% -כ(ב "מסך הרזרבות המוכחות של נובל היו מחוץ לארה 55%, 31.12.2010ונכון ליום , נובל

הפעילות המסחרית של גז טבעי בישראל , 2010בשנת ). של נפט גולמי 24% - גז טבעי וכמהן של 

מסך הרזבות המוכחות של נובל היו  28%, 31.12.2010ונכון ליום , מסך הכנסות נובל 10%הניבה 

  ). כולן רזרבות של גז טבעי(בישראל 

-כ, 12,384 -עמד על כ 2010 -ו 2009, 2008בדצמבר של השנים  31סך הנכסים של נובל ליום 

בדצמבר של השנים  31סך ההתחייבויות של נובל ליום . בהתאמה, מיליון דולר 13,282 -וכ 11,807

) הפסד(הרווח . בהתאמה, מיליון דולר 6,434 -כו 5,650 -כ, 6,075  - עמד על כ 2010 -ו 2009, 2008

, מיליון דולר 952 -וכ) 58( - כ, 1,645 -עמד על כ 2010 -ו 2009, 2008התפעולי של נובל בשנים 

מי ) 131( -כ, 1,345 -עמד על כ 2010 - ו 2008,2009הנקי של נובל בשנים ) הפסד(הרווח . בהתאמה

   .בהתאמה, מיליון דולר 725 -וכ

והנתונים ) GAAP(דוחותיה הכספיים של נובל נערכים לפי כללי החשבונאות האמריקאיים 

, )K-10( 2010צפייה בדוחותיה הכספיים של נובל לשנת ל. הברית-הכספיים מוצגים בדולר ארצות

.  www.sec.gov/Archives/edgar/data/72207/000114036111007888/form10k.htm: ראו באתר

ראו באתר האינטרנט , ב"דיווחיה לרשות ניירות ערך בארהולעיון ב, לפרטים נוספים אודות נובל

  .http://www.nobleenergyinc.com: של נובל

 ן"דלק נדל 1.15.5

האינטרס העיקרי של החברה בדלק . ן"ממניות דלק נדל 5% -נכון למועד זה מחזיקה החברה כ

לפרטים . ן היתה חברה בת של החברה"ת שניתנו בעת שדלק נדלן נובע מהלוואות וערבויו"נדל

להלן ריכוז . בדוח התקופתי 'פרק דב 22פירוט לפי תקנה בדבר ההלוואות והערבויות ראו 

 4הדוחנכון למועד  אשר הינם בתוקף, ן"הלוואות וערבויות של החברה וחברות בת שלה לדלק נדל

סני של הנכסים המשמשים כבטחונות בדוחות דלק בסעיף הבטחונות מוצג הערך הפנקיובהר כי (

  :)31.12.2010 ן ליום"נדל

 

                                                      
אסמכתא ' מס( 5.1.2011מיידי של החברה מיום לדוח  1.3ראו סעיף , לפרטים בדבר הלוואות וערבויות קודם לעסקת רודשף 4

  .אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה, )2010-01-006393
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/ ההלוואה  החברה
  הערבות

בפירוט סעיף 
 22לפי תקנה 

לדוח  'דק פרב
  התקופתי

  בטחונות  תנאים עיקריים

קבוצת 
  דלק

 227חוב בסך של 
הנובע  ח"מיליון ש

מרכישת חובות 
ן "דלק נדל

מתאגיד בנקאי 
ידי החברה -על

עסקה במהלך ה
  לרכישת רודשף

ח "מיליוני ש 150סך של   'ג6
ריבית בשיעור  נושא

. 0.25%פריים פחות 
 עומדת לפירעוןהריבית 

 .בתשלומים רבעוניים
מיליון  76 -סך של כ
ריבית בשיעור שקלים ב

מעל הריבית  1%של 
שתהיה בהלוואה בעלת 

תקופה ומועדי פירעון 
זהים לתקופה ולמועדי 

הפירעון של החוב 
 החברה אשר, האמור

תקבל למימון רכישת 
ככל שהחברה לא . החוב

, תקבל הלוואה כאמור
יהיו תנאי החוב צמודים 

למדד המחירים לצרכן 
בתוספת ריבית שנתית 

מעל ממוצע  1%של 
שיעור (עלות הגיוס 

) הריבית ועלויות נלוות
צמודות (של אגרות חוב 

מ "בעלות מח) מדד
נכון  .דומה של החברה

ואה לפי ההלו, למועד זה
כולל (החלופה השניה 

תהיה ) 1% -תוספת ה
צמודת מדד ותישא 
 -ריבית שנתית של  כ

עומדת הקרן  .6.4%
בתשלום אחד  לפירעון

  .30.1.2018ביום 

שעבוד בדרגה שניה על 
פרויקט חוף כרמל 

בגובה סך החוב 
ידי -הבנקאי שנרכש על

הערך . החברה
הפנקסני של פרויקט 

הכרמל בספרי חוף 
  285 -כ -ן "דלק נדל

נכון . מיליון שקלים
השעבוד , הדוח למועד

בדרגה ראשונה על 
פרויקט חוף הכרמל 
מבטיח חוב של דלק 

ן כלפי התאגיד "נדל
 -הבנקאי בסך של כ

  . מיליון שקלים 260

 הלוואותיתרת   הפניקס
 2004 משנת

 2008משנת ו
 65 -כ העומדת על

, מיליוני שקלים
 34 -כ םמתוכ

 מיליוני שקלים
פוליסות  מול

משתתפות 
  .ברווחים

  'ה6
  

צמודת  10% –ריבית 
המיועדת לפירעון , מדד

הקרן . מדי רבעון
ביום  לפירעון מיועדת 

וביום  1.8.2011
1.8.2012 .  

  

ממניות דלק  30%
  .ן נכסים מניבים"נדל

ערך פנקסני של 
המניות בספרי דלק 

מיליון  110 -כ - ן "נדל
  .שקלים

מלוא יתרת הלוואות 
ן "ן דלק נדלבעלים שבי

ן נכסים "ובין דלק נדל
  .מניבים

ממניות אלעד  100%
  .מ"ישראל מגורים בע

ערך פנקסני של 
המניות בספרי דלק 

מיליון  84 -כ - ן "נדל
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/ ההלוואה  החברה
  הערבות

בפירוט סעיף 
 22לפי תקנה 

לדוח  'דק פרב
  התקופתי

  בטחונות  תנאים עיקריים

  .שקלים
זכויותיה של דלק 

ן במגרש בכפר "נדל
  .סילבר

הערך הפנקסני של 
המגרש בספרי דלק 

  .ן אינו מהותי"נדל
  

קבוצת 
  דלק

ערבויות 
ת דלק להתחייבויו

ן וחברות בת "נדל
שלה לתאגידים 

בהיקף , בנקאיים
מיליוני  59 - של כ

  .שקלים

בגין הערבויות משולמת   'ד6
עמלה שנתית בסך של 

1.5%.  

--  

החזקה באגרות   הפניקס
חוב של דלק 

  :ן"נדל
קרנות , קופות גמל

פנסיה ופוליסות 
משתתפות 

 3 - כ -ברווחים 
  .מיליוני שקלים

  

בשיעור של  הריבית   8
מועדי פירעון  .5.65%

הקרן של הסדרות 
  . 2014השונות הם עד 

--   

החזקה באגרות   אקסלנס
חוב של דלק 

  : ן"נדל
קרנות נאמנות 

 -כ –ותעודות סל 
מיליוני  19.1

  .שקלים

מועדי , 4.8%ריבית    8
  .2019פירעון הקרן עד 

--   

  
  

לדוח ' ראו פרק ד, ת בת שלהן ובין החברה וחברו"התקשרויות שונות בין דלק נדללפרטים בדבר 

  . 22התקופתי בפירוט לפי תקנה 

ת והשתתפה החברה בהנפק) עד למועד הדוח( 2011 -ו 2010 יםשנהבמהלך , כי בנוסף, יצוין

, ח"מיליוני ש 3 - וכ 6.6 -בסך של כ(ן ומימשה את כל זכויותיה כאמור "זכויות של דלק נדל

  . ).בהתאמה

בין . ן"מהמשבר הפיננסי העולמי ומהמשבר העולמי בשוק הנדללרעה הושפעה ן "פעילות דלק נדל

ירידה בשיעורי , ירידה בביקוש לנכסים מניביםן ניתן למנות "הם חשופה דלק נדללגורמי הסיכון 

השווי , הונה העצמי, ן"אשר יתכן שתהיה להם השפעה שלילית על דלק נדל, תפוסה ובדמי שכירות

התממשות - אי, ניות פיננסיות שהוסכמו עם נותני אשראי שוניםויכולתה לעמוד בת, ההוגן של נכסיה
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קרן עון רפיבעיקר (לפרוע את התחייבויותיה  ן"שתביא לפגיעה ביכולת דלק נדל, של תכניות עסקיות

הקשחת התנאים לקבלת מימון לפירעון  , קשיים תזרימיים, )ן"וריבית לבעלי אגרות חוב של דלק נדל

בין היתר בגין פגיעה במצבה  ,וחובגיוסי הון  והכבדה בביצוע ובתנאי ן"התחייבויותיה של דלק נדל

והעמדת הלוואות לפרעון  ,ההורדת דירוג האשראי שלבשווי מניותיה או , ן"הפיננסי של דלק נדל

 .ן לא תעמוד בתניות שנקבעו בהסכמי ההלוואות כמפורט להלן"בהם דלק נדלמיידי במקרים 

להקשות עליה לפרוע את חובותיה  עלולים, אם יתממשו, ן"ק נדלגורמי סיכון אלו ואחרים של דל

ולהשפיע לרעה על מצבה , להביא למימוש ערבויות שנתנו החברה וחברות בת, כלפי החברה

בחודשים יולי ואוקטובר , לדוח התקופתי 'ד פרקב ה6 ףכפי שפורט בסעי. הכספי של החברה

תנאי ההלוואות האמורות . וואות מהפניקסבגין הל במועד תשלומיםן "דלק נדל הלא פרע 2010

ן תשלומים "פרעה דלק נדל 2010בחודש דצמבר . שונו בהסכמה בחודשים אוגוסט ודצמבר

 .לפניקס במועדם

יכולתה של דלק . ן גרעון משמעותי בהון החוזר המאוחד"היה לדלק נדל 31.12.2010נכון ליום 

והיא תלויה בגורמים רבים , יית החברהן לעמוד בהתחייבויותיה מהווה גורם סיכון ברא"נדל

   ): ן"בהתבסס על דיווחי דלק נדל( ובהם הגורמים הבאים

ן להשיג מקורות לפירעון התחייבויותיה מבוססת בעיקר על "יכולתה של דלק נדל, בצד המקורות

והחזר הלוואות קבלת דיבידנדים , ן"הנחות בדבר מימוש נכסים לפי שוויים בספרי דלק נדל

קבלת מקורות כספיים כתוצאה ממימוש נכסים תלויה בכך שלא יתממשו . מוחזקותמחברות 

בין היתר עשוי מימוש נכסים להיתקל בקשיים או שלא . ן"גורמי הסיכון הרלבנטיים של דלק נדל

ירידות ערך של נכסי ; ן"המשך המשבר בשוק הנדל: להניב את התזרים החזוי במקרים הבאים

ירידה בביקושים ; ובאיתנותם הפיננסית ן"השוכרים בנכסי דלק נדלפגיעה באיכות ; ן"דלק נדל

אי קבלת הסכמות , ירידה במחירי השכירות, לשטחים להשכרה או גידול ביצע השטחים להשכרה

. ואי השגת הסכמות עם הצדדים למשאים ומתנים של שותפים בהחזקת הנכסים למימושם

יתממשו גורמי הסיכון הרלבנטיים של דלק קבלת דיבידנדים מחברות מוחזקות תלויה בכך שלא 

מחברות מוחזקות או פרעון הלוואות בעלים בין היתר עשויים שלא להתקבל דיבידנדים . ן"נדל

ואי עמידה בדרישות הדין ; אי קבלת האישורים הדרושים בחברות הבת: במקרים הבאים

י מתאגידים הלוואות ומסגרות אשראאו הארכת קבלת . לחלוקת דיבידנדים בחברות הבת

גם בהנחה , כן- כמו. ן"בנקאיים תלויה בכך שלא יתממשו גורמי הסיכון הרלבנטיים של דלק נדל

עלולים , בדבר מימוש נכסים, ן לשנתיים הקרובות"של התממשות תכניותיה של דלק נדל

   .וזאת כשהיא מחזיקה במצבת נכסים מצומצמת, להיוותר לה גירעון בהון וקשיים תזרימיים

ן מבוססות בין היתר על ההנחה כי לא ידרש פירעון "התחייבויותיה של דלק נדל, מושיםבצד השי

ן עשויה להידרש לשלם "דלק נדל. שהועמד להבהיקף מהותי לזמן קצר  on-callשל אשראי 

בין היתר עשויה . שלה אם יתממשו גורמי הסיכון הרלבנטיים, בהיקף מהותי, סכומים נוספים

אי עמידה באמות מידה פיננסיות : סכומים נוספים במקרים הבאים ן להידרש לשלם"דלק נדל
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או אגרות חוב של דלק /או הורדת דירוג העלולות להביא להעמדה לפירעון מיידי של הלוואות ו/ו

העלולה להביא להעמדה לפירעון , ן"העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב של דלק נדל; ן"נדל

; כמפורט לעיל on-callהעמדה לפירעון של אשראי ; להמיידי של הלוואות אחרות שניתנו 

  .ן"והיווצרות התחייבויות נוספות של דלק נדל

וזאת , ן לפרוע את החובות שלעיל"הנהלת החברה בוחנת באופן שוטף את יכולת דלק נדל

ככל שיחול להערכת החברה שינוי . ן"בהסתמך על מידע ציבורי ודיונים עם הנהלת דלק נדל

   .תדווח על כך החברה כנדרש, ן"ביכולת הפירעון של דלק נדלמהותי לרעה 

  ברק קפיטל 1.15.6

ברק ": להלן(מ "ברק קפיטל בעממניות   47.85% -כ) השקעות  באמצעות דלק (החברה מחזיקה 

 .ממניותיה 48% -המחזיק כ ")בקשי: "להלן(אשר בעל השליטה בה הנו מר אייל בקשי , )"קפיטל

העוסקת בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות פרטית זקות והשקעות הח תברק קפיטל היא חבר

הנפקת תעודות , עסקאות פיננסיות, לרבות מסחר בנגזרים פיננסיים, שונים בשוק ההון בתחומים

 .חיתום וייעוץ להנפקות, פיקדון ותעודות סל

 מסדירים בין היתר אתתקנון ברק קפיטל בין החברה ובקשי ו 2007מחודש פברואר הסכם ה

זכויות בעלי המניות בברק קפיטל למנות דירקטורים לפיהן החברה זכאית : הנושאים הבאים

הרוב הדרוש לקבלת החלטות בדירקטוריון ובאסיפה הכללית ; לשני דירקטורים מתוך חמישה

למעט החלטות בעניין הקצאת מניות או ניירות ערך , באופן שההחלטות מתקבלות ברוב רגיל

מכירה או חיסול רוב הנכסים או שינוי , העברה, מהותי של עסקי החברה שינוי, ניתנים להמרה

מנגנון זכות סירוב ; פיצול או ארגון מחדש הטעונות רוב מיוחד, מיזוג, ופירוק, מהותי בהם

 ;סודיות ;ניגודי עניינים ;אי תחרות ;מימון פעילות ברק קפיטל; ראשון וזכות הצטרפות

 . ב"וכיוצ

  :מי פעילותלברק קפיטל ארבעה תחו

פעילות זו מבוצעת . עיקר ההכנסות של ברק קפיטל הן מפעילות מסחר הנוסטרו שלה -  נוסטרו .1

הפועלים בחשבונות הנוסטרו שלה וסוחרים בשווקים , בארץ ובעולם, על ידי עשרות סוחרים

. תחת פיקוח ובכפוף למדיניות ברק קפיטל, כאשר כל סוחר פועל באופן עצמאי, הבינלאומיים

, סחורות ומטבעות, חוזים עתידיים, אופציות, ח"אג, ות המסחר כוללת פעילות במניותפעיל

תוך כדי ) Day Trading(התבססות על מסחר יומי , המשלבת נכסי בסיס' פעילות ארביטראז

שורט / שימוש באסטרטגיות לונג , ביצוע עסקאות במחזורים גבוהים במרווחים נמוכים

  .יחודיות וניצול עיוותים בשוקואסטרטגיות מסחר מתוחכמות וי

ברק קפיטל עוסקת בתחום תעודות הסל באמצעות חברת אינדקס תעודות סל  –תעודות סל  .2

. מהון המניות שלה בדילול מלא 45.1% -בה מחזיקה ברק קפיטל בכ, ")אינדקס: "להלן(מ "בע

ם המתלים בכפוף להתקיימות התנאי, התקשרה ברק קפיטל בהסכם לפיו 2011בפברואר  10ביום 

: להלן(מ "תמכור את כל מניותיה באינדקס לחברת דש איפקס הולדינגס בע, להשלמת העסקה
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במסגרת הסכם מכירת המניות נקבע כי במועד השלמת . ₪מיליון  35 -בתמורה לכ") דש איפקס"

תפרע אינדקס לברק קפיטל את מלוא הלוואות הבעלים ויתרות הזכות של ברק קפיטל  העסקה

ס ודש איפקס תבוא במקומה של ברק קפיטל במלוא המימון שהעניקה ברק קפיטל כלפי אינדק

בדצמבר של השנים  31נכון ליום .  לאינדקס וכן תרכוש שטר הון שהעמידה ברק קפיטל לאינדקס

 1.6 - היקף נכסי תעודות הסל שהונפקו על ידי אינדקס הסתכם בסך של כ 2010 - ו 2009, 2008

 . בהתאמה, ₪מיליארד  6 -וכ₪ רד מיליא 4.7 -כ, ₪מיליארד 

מ "פעילות זו מתבצעת על ידי חברת הבת ברק קפיטל חיתום בע -חיתום ובנקאות השקעות .3

חיתום והפצה בהנפקות . א: ברק חיתום עוסקת בתחומים הבאים"). ברק חיתום: "להלן(

, הפצה. ג; גיוס הון וחוב לחברות בהנפקות פרטיות למשקעים מוסדיים ופרטיים. ב; ציבוריות

פעילות בנקאית להשקעות וייעוץ לחברות . ד; ליווי וייעוץ לחברות בתחום המיזוג והרכישות

 . בתחום המיזוגים והרכישות

  . איש 150 -סוחרי ועובדי ברק קפיטל מונים כיום כ

פעילותה של ברק . צגת לפי שיטת השווי המאזני בדוחותיה הכספיים של החברהקפיטל מוברק 

, היקפי המסחר הגדולים שלה, בסיכונים שונים הנובעים ממורכבות פעילותהקפיטל כרוכה 

בין היתר כרוכה פעילותה של ברק קפיטל . והרגולציה הניכרת החלה על תחום הפיננסים

שינויים במדדים ובשווקים השונים לרבות בסטיות התקן הגלומות (בסיכונים כגון סיכוני שוק 

העדר נזילות , )את הפוזיציות אותן מנהלת ברק קפיטלהעלולים להוציא מאיזון , בשווקים

, שינויים בגובה הריבית העלולים להשפיע על שווי הנכסים בהם מחזיקה ברק קפיטל, בשווקים

  ). עולמיים ומקומיים(ומשברים פיננסיים 

 בניירות ערךהשקעות  1.15.7

ם פיננסיים כולל השקעה בנכסי, החברה ודלק השקעות מחזיקות במזומנים והשקעות לזמן קצר

לאור . ח"מיליוני ש 2,678 -בכ 2010בדצמבר  31בהיקף כספי אשר הסתכם ליום , זמינים למכירה

התשואות הנמוכות הקיימות בשוקי מכשירי החוב בשנה האחרונה והרצון לגוון את אפיקי 

ועדת השקעות בה חברים  2010הוקמה במהלך המחצית הראשונה של שנת , ההשקעה של החברה

ועדת . בן ציון זילברפרב' פרופ, בראשות דירקטור חיצוני של החברה, דירקטוריוןחברי  3

ההשקעות מתווה את מדיניות ההשקעות של החברה ומתכנסת לפחות אחת לחודשיים למעקב 

לפחות פעמיים (קיים צוות של ההנהלה שמתכנס לעיתים תכופות , בנוסף. אחר יישום מדיניות זו

ובע בהתאם לנהלים והמדיניות רכישה ומכירה של ניירות ערך בתיק ודן בהרכב התיק וק) בשבוע

  . ההשקעות

ההשקעה של החברה בניירות ערך סחירים זרים , בהתאם למדיניות אשר נקבעה על ידי הועדה

דירוגן גבוה , מיליארד דולר 20מתרכזת במניות של חברות אשר שווי השוק שלהן עולה על 

רמת הסחירות והתנודתיות ו ופיזור, היקף התיקים לגבי כמו כן נקבעו כלל+. BBBמדירוג 

   .התקופתית של המניות הנרכשות
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במיליוני ( 2010בדצמבר  31להלן הרכב היתרות הנזילות של החברה ודלק השקעות נכון ליום 

 ): ח"ש

  יתרה ליום   
  2010בדצמבר  31

  514  )1( תמזומנים ופיקדונו

  281  )2(ע זרים "תיק ני

  916 )3(נטו  , .Noble Energy Incמניות 

  457  )4(א "מניות הנסחרות בבורסה בת

  214  )5(ח קונצרני "אג

  296  ח ממשלתי"בעיקר אג –אחרים 

  2,678  כ"סה
 

 .בישראל המזומנים והפקדונות הם בתאגידים בנקאיים .1

 שווי התיק בסמוך למועד אישור הדוחות .מיליון דולר 85- עלות ההשקעה המקורית הסתכמה בכ .2

 60% -כ, 2010בדצמבר  31נכון ליום ). ח"ש מיליון 342 - כ(מיליון דולר  97 -כהכספיים הינו 

בורסות בארצות הברית הנסחרות ב, מההשקעה היתה בחברות הפועלות במגזר הפיננסים

משווי  10% - לא יותר מ, )טכנולוגיה ותקשורת, ארמהפצרכני תעשיית ה(ובסקטורים האחרים 

 .ור אחרהתיק כולו בכל סקט

  השקעה במניות נובל .3

  יתרה ליום   
  2010בדצמבר  31

  ) ₪מיליוני (

  1,472  השקעה במניות נובל

  )556(  בניכוי הלוואה ספציפית

  916 כ"סה

  

החליט דירקטוריון החברה על אישור מסגרת השקעה בסכום כולל של עד  2009בחודש אוגוסט  

אשר ) "נובל" :להלן( Noble Energy Incקנית מיליוני דולר לשם רכישת מניות החברה האמרי 218

קיבלה החברה החלטה  2010בחודש יולי . )מהון מניות נובל 2%-כ( נסחרת בבורסה בניו יורק

. מהון המניות של נובל 1%- להגדיל את ההשקעה במניות נובל בהיקף נוסף שלא יעלה על כ

ה בנובל עד להחזקה כוללת החליט דירקטוריון החברה להגדיל את ההשקע 2010בחודש אוגוסט 

  . מהון המניות של נובל 4%-של כ

ונמדדת לפי  ההשקעה במניות נובל מוצגת כהשקעה פיננסית המסווגת כנכס פיננסי זמין למכירה  

  .שוויה ההוגן

כתוצאה ממימוש מניות . ביצעה הקבוצה רכישות ומכירות של מניות נובל 2010 -ו 2009בשנים 

  . בהתאמה, ח"מיליוני ש 46-ח ו"מליוני ש 38-לל לפני מס של כנובל נבע לקבוצה רווח כו
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 2.7%-המהווה כ, ח"מליוני ש 1,472 - הסתכמה ההשקעה בנובל בסך של כ 2010בדצמבר  31ליום 

  .ח"מליוני ש 281-בכ םמסתכהחזקה זו ה הרווח הגלום. מהון מניות נובל

ח וברווח "מליוני ש 718 -ך של כמכרה הקבוצה מניות של נובל בתמורה לס, לאחר תאריך המאזן

מהון מניות  1.5% -המהווה כ(יתרת ההשקעה  .ח"מליוני ש 177 -של כ) לפני השפעת המס(כולל 

 239 -ח וכ"מיליוני ש 890 -כ ןוקרן ההון החיובית בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים ה )נובל

  . בהתאמה, ח"מיליוני ש

אשראי קאי זר בהסכם על פיו הועמדה לחברה מסגרת עם תאגיד בנ 2009החברה התקשרה בשנת 

עבדה הקבוצה לטובת שכבטוחה לאשראי . מיליוני דולר 120 - בסך של כ Non Recourseמסוג 

 במסגרת חלפהווהל "הנהוגדלה מסגרת האשראי  2010נובמבר  בחודש. הבנק הזר מניות נובל

, מסך הון מניותיה 3%-כ המהוות, נובל מניות 5,244,000 עד לרכוש ניתן לפיה, חדשה אשראי

, לשמור התחייבה הקבוצה. 2013לפירעון עד לנובמבר , מיליוני דולר 230 -יעלה על כשלא  בהיקף

שווי סך כל , כלומר( שווי הבטוחה לבין יתרת החוב שווי בין יחס על, האשראי תקופת במהלך

בין שווי יתרת החוב  66%של עליה מיחס של  במקרה. 55% של בשיעור) ההחזקות במניות נובל

ידית כדי לעמוד ילפעול מ הקבוצהתידרש , )כפוף לשינויים בנסיבות מסוימות(לבין שווי הבטוחה 

, הבטוחה יתרת החוב ושווי חישוב שווי . בין שווי יתרת החוב לשווי הבטוחה 55%ביחס של 

 תהא הקבוצה. המדי יום לאחר סגירת המסחר במני הקבוצהמתבצע על ידי , והיחס בין השניים

 לחוב בטוחה ביחס לעמידה כפוף, המשועבדות המניות בגין שיחולקו דיבידנדים למשוך רשאית

 שינוי של מקרים לרבות, כפוי מיידי פירעון אירועי בדבר הוראות כולל ההסכם, כן- כמו. האמור

 .נובל של המניה במחירי קיצוניות נפילות או מסחר השעיות, נובל של המסחר בהיקפי קיצוני

, 1.57%בתוספת  Liborבגין האשראי המנוצל מהמסגרת היא ריבית שנתית בשיעור  הריבית

ובסמוך למועד פרסום הדוח נוצלה  2010בדצמבר  31 ליום נכון. העומדת לפירעון על בסיס שנתי

שווי מניות נובל  .בהתאמה, ח"ש נימיליו 364 -ח ו"מיליוני ש 556 -מסגרת אשראי בהיקף של כ

 896 - כו ח"מיליוני ש 1,458 - ובסמוך למועד פרסום הדוח עמד על כ 2010בדצמבר  31ליום נכון 

  . בהתאמה, ח"מיליוני ש

  .5% -הנסחרת בבורסה נמוכות מ, ההחזקות בכל חברה ציבורית .4

  . ומעלה Aאביב שעיקרו מדורג -ח סחיר בבורסה בתל"בעיקר אג .5

 החזקות והשקעות נוספות 1.15.8

החזקות אלה . וספות שאינן במסגרת תחומי הפעילות של הקבוצהלקבוצה החזקות והשקעות נ

  . פיננסיותהחזקות בחברות עתירות ידע והשקעות , בין היתר, כוללות
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 עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה - ק רביעי חל

  רכוש קבוע 1.16

 3,360 -בשטח כולל של כ, ברחוב גיבורי ישראל בנתניהמשרדים משרדי החברה שוכנים בבניין 

חברות בבעלות לוכן  ולחברות בנות לחברה יםמושכר המשרדים .1בתוספת מקומות חניה, ר"מ

. ר בו היא משתמשת"השכירות על פי השטח במ בדמי נושאתכאשר כל חברה , בעל השליטה

   .ההתקשרות היא במהלך העסקים הרגיל ובתנאי שוק ודמי השכירות אינם מהותיים

  הון אנושי 1.17

  מבנה ארגוני 1.17.1

במספר רב של חברות המקיימות , במישרין ובעקיפין, החברה היא חברת החזקות השולטת

המוחזקות באופן ישיר  בתחברות  באמצעות תתבצעומהשקעותיה של החברה . פעילות עצמאית

   .)100%(דלק פטרוליום ו) 100%(דלק השקעות , החברהעל ידי 

ידי דלק - ידי החברה או על-על תלעתים קרובות מימון העסקאות או הערבויות למימון ניתנו

וא קיים בחברה ההנוהל ה. ")חברות המטה: "להלן(חברות המטה , או דלק פטרוליום השקעות

אלא , ידי חברות בת אלו אינן מאושרות רק במוסדותיהן- ותיות המבוצעות עלכי עסקאות מה

, לפעילות החברה בכללותה בנוגע להלןיובא התיאור ש .מובאות גם לאישור דירקטוריון החברה

   .כמקשה אחתולחברות המטה חברה מתייחס ל

 ברה עם דלקלפיה תתמזג החקיבל דירקטוריון החברה החלטה עקרונית  2010בדצמבר  30ביום 

, כל הנכסיםהחליט דירקטוריון החברה כי  2011במרץ  1ביום , לאחר תאריך המאזן. השקעות

חברה ה(יועברו ויוקנו לחברה ) יעדהחברת (ההתחייבויות והחיובים של דלק השקעות , הזכויות

הליך המיזוג צפוי להסתיים  .ללא פירוק השקעות עם השלמת המיזוג תחוסל דלק). קולטתה

לחוק החברות או עם התקיימות התנאים המתלים  323ם למועדים הקבועים בסעיף בהתא

 ותראו דוח, מיזוג החברה ודלק השקעות אודותלפרטים נוספים  .וקבלת כל האישורים הנדרשים

 2011-01-066840ות אסמכתא' מס( 2011במרץ  6ומיום  2011במרץ  1של החברה מיום  יםמיידי

כי , יצוין .אשר המידע המופיע בהם מובא בזאת על דרך ההפניה, )הבהתאמ, 2011-01-070119 -ו

אשר החזיקה  –קפיטל דלק  –החזיקה דלק השקעות בחברת מטה נוספת  2010חודש דצמבר לעד 

דלק , למועד הדוחנכון ). רפבליק וברק קפיטל, החזקות בהפניקס(חלק מפעילות הפיננסים 

התקשרות  לפרטים בדבר. 2010דצמבר לו בחודש אשר הח, נמצאת בהליכי פירוק מרצוןקפיטל 

לשם הסדרת מערכת  ,ממניות דלק קפיטל 1%החזיק ר שא ,מר אסף ברטפלד, ל החברה"עם מנכ

' לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים בחלק ד 21פירוט לפי תקנה היחסים בעקבות הפירוק ראו 

' מס( 2011בינואר  6החברה מיום  וכן דוח מיידי של, להלן )פרטים נוספים אודות התאגיד(לדוח 

  . אשר המידע המופיע בו מובא בזאת על דרך ההפניה, )2011-01-009015אסמכתא 

                                                      
 .הייתה הבעלים של חלק מן הבניין, חברה בשליטת בעל השליטה בחברה, ן"דלק נדל 30.6.2010עד ליום    1
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 מצבת העובדים  1.17.2

נושאי המשרה ועובדי  שמונהמתוכם  וחברות המטה עובדים מועסקים על ידי החברה 27 -כ

חברות  כמנהליעובדים אלה משמשים גם . ההנהלה הבכירה בחברה והיתר אנשי מטה ומנהלה

   .ןועובדיה המטה

 קבוצת נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בקבוצה 1.17.3

, נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בקבוצה מועסקים על פי הסכמי העסקה אישיים

חלק מנושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה . הכוללים כיסויים פנסיוניים במסלולים שונים

לחלק ממנהלי החברות בקבוצה . חודשי הסתגלות 6של עד  בממוצעזכאים למענקי הסתגלות 

, הוענקו) ר החברה המכהנים כדירקטורים בחברות הקבוצה"ל ויו"לרבות מנכ(ודירקטורים בהן 

ומהווים על פי , מניות או כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, מכוח תפקידיהם באותן חברות

התנאים למימוש כתבי האופציה . של אותן חברותמהון המניות המונפק והנפרע  3% - כעד  רוב

במקרים . למימוש כתבי האופציה ותנאים אחריםתקופת הבשלה המקנה את הזכות כוללים 

הלוואות לצורך רכישת ) ר החברה"ל ויו"לרבות מנכ(מסוימים הועמדו לנושאי המשרה בקבוצה 

למנהלים בסכום ) בונוס(בקבוצה נהוג מתן תמריץ , בנוסף .ניירות ערך של חברות הקבוצה

התוצאות העסקיות של הקבוצה והישגיו , דרוג ניהולי: משתנה על פי הפרמטרים הבאים

פטור ושיפוי בגין פעולות שנעשות , לנושאי המשרה זכות לביטוח. האישיים של המנהל בקבוצה

רה מרבית נושאי המשקיבלו  2009בחודש יוני  ,כמו כן. על ידם מתוקף תפקידם כנושאי משרה

אימוץ תכנית אופציות  לפרטים בדבר. ועובדי ההנהלה הבכירה בקבוצה אופציות פאנטום

ל "מכוחה הוענקו בין היתר אופציות פאנטום למנכ, פאנטום לעובדים ונושאי משרה בכירה

  .לדוח התקופתי' ראו פרק ד, החברה ולנושאי משרה נוספים

כאשר המנה הראשונה , ת שוותבשלוש מנות שנתיו לנהבשתהאופציות , בהתאם לתוכנית

ובחודש יוני  2011המנות השנייה והשלישית תבשלנה בחודש יוני . 2010יוני בחודש  הבשילה

על פי אושרה סך כמות האופציות ש. 2014חודש יוני האופציות תפקענה ב כל .בהתאמה, 2012

בחודש  .יותאופצ 34,400, נכון למועד הדוח, מתוכן הוקצו אופציות 46,895התוכנית הינה 

ליום  .ח"מיליוני ש 2-אופציות בתמורה כוללת של כ 2,833מימשו חלק מהעובדים  2010ספטמבר 

ח "ליוני שימ 14 -האופציות האמורות בכיתרת מסתכם הערך הכלכלי של  2010בדצמבר  31

 5 -כהסתכמה לסך של  2010 ושנת 2009 וההוצאה שנזקפה בגין התוכנית האמורה במהלך שנת

   .בהתאמה, ח"ש מיליוני 10 -ח וכ"י שמיליונ

בהתאם , )ל הקבוצה"ר ומנכ"לרבות יו(לפרטים בדבר תגמולים לנושאי משרה בכירה בקבוצה 

 .לדוח התקופתי' ראו פרק ד, לתקנות דוחות תקופתיים מיידיים 21לתקנה 

  מימון 1.18

אלא אם , תידי חברות בת העוסקות בתחומי הפעילו- סעיף זה אינו מתייחס לאשראי שהתקבל על

  . נאמר מפורשות אחרת
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הלוואות ממקורות בנקאיים ומקורות אשראי על  והאפקטיביתלהלן שיעור הריבית הממוצעת 

  :שהיו בתוקף במהלך תקופת הדוח שאינן מיועדות לשימוש ייחודי, לא בנקאיים

  הלוואות לזמן ארוך  הלוואות לזמן קצר  

שיעור 
ריבית 

  ממוצעת

שיעור ריבית 
  אפקטיבית

שיעור 
ריבית 
  ממוצעת

שיעור 
ריבית 

 אפקטיבית

 --- --- --- --- אשראי שקלי לא צמוד מקורות בנקאיים

 5.11% 5.5% 5.11% 5.15% אשראי שקלי צמוד

 2.2% 2.1% --- --- אשראי צמוד דולר

 --- --- 3.44% 3.4% אשראי צמוד אירו

מקורות לא  
 בנקאיים

 8.35% 8.1% --- --- אשראי שקלי לא צמוד

 5.06% 5.0% --- --- אשראי שקלי צמוד

 

  אשראי שנתקבל בין תאריך הדוחות הכספיים ועד סמוך לפרסומם 1.18.1

, עימו תתקשר בסמוך לאחר מועד פרסום הדוח, החברה הגיעה להסכמה עם תאגיד בנקאי

  : אשראי כדלקמןבהסכם לקבלת מסגרת 

בריבית  2018בינואר  31ופי יחול ביום אשר מועד פרעונה הס, ח"ש ליוןימ 150הלוואה בסך של   )א(

 .0.25%פריים מינוס 

בינואר  30יחול ביום ) קרן וריבית(אשר מועד פרעונה הסופי , ח"ש מיליון 80 -כ הלוואה בסך של  )ב(

 .5.35% -כ בריבית של 2018

מעל ריבית  1.8%אשר פרעונה בתום חמש שנים בריבית של , ח"ש מיליון 100הלוואה בסך של   )ג(

 .  )5% - כ( המוצא

תשעבד החברה לטובת התאגיד הבנקאי את כל זכויותיה , להבטחת מסגרת האשראי האמורה

  .לעיל 1.10כמפורט בסעיף , לרבות זכויותיה מכח הלוואות הבעלים, ברודשף

  מסגרות אשראי  1.18.2

הכוונה היא , בכל מקום בו מתוארות מסגרות אשראי בדוח זה, אלא אם כן צוין מפורשות אחרות

  . שראי שמשולמת עמלה בגינן והשימוש בהן מובטח בכפוף לעמידה בתנאיהןת אלמסגרו

. ח"ש מיליוני 400 - מסגרות האשראי הסתכמו בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים בכ

להשתנות מעת לעת בעיקר  ותועשוי, לשינוי נותונית ותמובטח ןאינ האמורות מסגרות האשראי

   .בשל מגבלת לווה בודד
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  משתנה  אשראי בריבית 1.18.3

  : 2010שקיבלה החברה בשנת להלן פירוט אודות האשראי בריבית משתנה 

שיעור הריבית  2010טווח הריבית בשנת  מנגנון השינוי
סמוך למועד 
פרסום הדוח 
 התקופתי

 4.25% 4.75% - 4.25% + ריבית בנק ישראל 

 1.92% 1.6% - 2.5% +ליבור דולר 

 --- 2.4% - 3.78% +ליבור אירו 

 

  רוג אשראי די 1.18.4

מתוכן , Stable A1בדירוג אשראי של " מידרוג"ידי - מדורגות על' ל', כג- 'כב', יט-'ח ו"אגסדרות 

, 2010באוקטובר  26ביום . 2010במהלך שנת ' יט- ו' יח', והורחבו סדרות יד' הונפקה סדרה ל

חברה הודיעה מידרוג כי דירוג ה, ממניות דלק רכב 22%- בעקבות הודעת החברה על מכירת כ

 .יוסיף להיבחן נוכח תמהיל האחזקות ומידת השמירה על פרופיל פיננסי הולם לרמת הדירוג

הודיעה  2009במאי  26ביום . S&P Maalotמדורגות על ידי  'כג- 'כב -ו ',יג-'ח', ז ח "סדרות אג

S&P Maalot על הורדת דירוג סדרות אלו מ- "AA "ל-"A" ,תחזית יציבה בStable)(.  6ביום 

ובאותה העת , לשליליתמיציבה את תחזית הדירוג של החברה  S&P Maalotעדכנה  2011ואר בינ

  ."ilA"אישררה את הדירוג ברמה 

  הסכמים מהותיים עם תאגידים בנקאיים 1.18.5

   הסכם עם תאגיד בנקאי זר למימון רכישת מניות נובל

  .לעיל )3(1.15.7ראו סעיף , לפירוט אודות ההסכם האמור

  ן"קאי בישראל בקשר עם רכישת חוב דלק נדלהסכם עם תאגיד בנ

לצורך ביצוע חלוקת מניות , עם תאגיד בנקאי 2009במהלך התקשרותה של החברה בחודש מרץ 

" ההתקשרות: "להלן(כדיבידנד בעין ) אשר באותו מועד הייתה חברת בת של החברה(ן "דלק נדל

כי בכל , בין היתר, קאיהתחייבה החברה כלפי התאגיד הבנ, )בהתאמה, "התאגיד הבנקאי"ו

תרכוש החברה מהתאגיד , ן לחברה  סכום על חשבון הלוואות רודשף"מועד בו תפרע דלק נדל

ן כלפי התאגיד הבנקאי "הבנקאי בכספי כל סכום נפרע חלק מהזכויות בחוב שיש לדלק נדל

חר לא"). רכישת החוב: "להלן(ח "מיליון ש 150עד לסך מצטבר של , בגובה אותו סכום נפרע

ן יפרעו לתאגיד הבנקאי ולחברה פרי "ידי דלק נדל-סכומים שייפרעו על, רכישת החוב האמור

למעט סכומים נוספים שנקבעו , ן"בהתאם לחלקן היחסי בהלוואה שניתנה לדלק נדל, פסו

עד לפרעון מלוא חלקו של התאגיד הבנקאי , לגביהם תהיה קדימות לתאגיד הבנקאי, בהתקשרות

   .ן"בחוב דלק נדל

התאגיד הבנקאי העמיד לחברה באופן מיידי הלוואה חדשה על סך , במועד ההתקשרות, כן-כמו

אך לחברה קיימת הזכות לקבל את ההלוואה , ההלוואה האמורה נפרעה. ח"מיליון ש 150של 
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ותעמוד לפירעון , 0.25%תהיה בריבית פריים מינוס , באם תינטל בידי החברה, הלוואה זו. מחדש

להבטחת קיום התחייבויות החברה כלפי התאגיד הבנקאי המחתה . 2018בשנת בתשלום אחד 

את כל זכויותיה על , לטובת התאגיד הבנקאי, ראשונה בדרגה, החברה בהמחאה על דרך השעבוד

לפרטים נוספים . ממניות רודשף 24%פי השעבוד הקיים לטובתה על - פי הלוואות רודשף ועל

בפרק תיאור עסקי התאגיד שבדוחות התקופתיים של  1.17.6סעיף  ראו, אודות ההתקשרות

והמידע  )2010-01-432282אסמכתא ' מס( 2010במרץ  26אשר פורסם ביום , 2009החברה לשנת 

  . המופיע בו מובא בזאת על דרך ההפניה

ממניות רודשף לביצוע  51%לצורך קבלת אישורו של התאגיד הבנקאי להסרת השעבוד על 

בנוסף , סוכם כי החברה תרכוש, 2011ודשף שהושלמה בחודש ינואר לרכישת מניות רהעסקה 

מיליון  64 -ן כלפיו בסכום של כ"חוב של דלק נדל, ח כאמור לעיל"מיליון ש 150לחוב בסך של 

לדוח  2.3 -ו 2.2, 1.5ראו סעיפים  לפרטים נוספים"). החוב הבנקאי הנרכש: "להלן ביחד(ח "ש

הנכללים בזאת על דרך , )2011-01-006375אסמכתא ' מס( 2011בינואר  5עסקה של החברה מיום 

  . ההפניה

  :ן כלפי החברה בעקבות רכישת החוב הבנקאי הנרכש הינם כדלקמן"תנאי החוב של דלק נדל

אשר תשולם בתשלומים , 0.25% מינוסבריבית בשיעור של פריים  שקליםמיליון  150 -סך של כ. 1  )א(

 .רבעוניים

   .6.35% - כ ריבית בשיעור שלב קליםשמיליון  76 -סך של כ. 2

ויירשם לטובת החברה שעבוד מדרגה , 30.1.2018עומדים לפירעון ביום  ם כאמורסכומיהשני 

  . שניה על פרויקט חוף הכרמל להבטחתם

על מסמכים המסדירים את המחאת חלק מזכויות התאגיד הבנקאי  לחתוםן התחייבה "דלק נדל  )ב(

באופן שיוקנו לחברה זכויות מוגבלות בסכום לסכום החוב , בשעבוד פרויקט חוף הכרמל לחברה

ן לטובת החברה שעבוד "תרשום  דלק נדל, במסגרת ובמגבלות כאמור. הבנקאי שנרכש על ידה

לאחר רכישת החוב מהתאגיד הבנקאי יבטיח השעבוד . בדרגה שניה על פרויקט חוף הכרמל

 260 - ן כלפי התאגיד הבנקאי בסך של כ"בדרגה ראשונה על פרויקט חוף הכרמל חוב של דלק נדל

 דצמברב 31ן ליום "שווי פרויקט חוף הכרמל בדוחותיה הכספיים של דלק נדל. מיליון שקלים

  . מיליוני שקלים  285 -עמד על כ 2010

כי האשראי המובטח בשעבוד מדרגה ראשונה על פרויקט חוף הכרמל לא  התחייבהן "דלק נדל  )ג(

  .1ח וזאת כל עוד לא נפרע החוב לחברה"מיליון ש 320יעלה על סך של 

                                                      
חברה בת , )"אלעד ישראל": להלן(מ "ן נתנה לתאגיד הבנקאי ערבות לפירעון חוב של אלעד ישראל מגורים בע"דלק נדל   1

היה וכתוצאה מאי עמידה של אלעד ישראל בפרעונות . םמיליון שקלי 100 - העומד על כ, ן"בבעלות מלאה של דלק נדל
אז התאגיד הבנקאי עשוי לטעון כי השעבוד , למימוש ערבות זו ן"דלק נדלתידרש , האשראי שלה כלפי התאגיד הבנקאי

למועד הדוח אין שהרי מאחר , טענה כאמור יתכןואולם גם אם ת, בדרגה ראשונה על פרויקט חוף כרמל מבטיח גם חוב זה
ח "מיליון ש 320-שלא יכלל בסך של הן "החברה לבין דלק נדללעד ישראל קושי לשרת את החוב האמור הוסכם בין לא

  . זה האמור בסעיף
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  התניות פיננסיות 1.18.6

, בכל מקום בו מתוארות אמות מידה פיננסיות בדוח זה והיחסים בפועל נמצאים בקרבה אליהן

ישנה התייחסות איכותית  וב, USAהפעילות של דלק  םלמעט בתחו, יש התייחסות כמותית לכך

  . לכך

אשר יתרתן ליום , זמן ארוך מתאגיד בנקאילות החברה ודלק השקעות התחייבו בקשר להלווא

   :ח כדלקמן"מיליון ש 230 -מסתכמת לסך של כ 2010בדצמבר  31

מיליארד  1.5במצטבר לא יעלה על להבטחת התחייבויות חברות בת הסכום הכולל של ערבויות   )א(

להבטחת נכון למועד זה הסכום הכולל של הערבויות  .)ח"שאחד וחצי מיליארד ( ח"ש

 .ח"מיליון ש 735 - כאמור עומד על כבת של חברות  תבויוהתחיי

לעניין . 1.2 - יחס הנכסים להתחייבויות כפי שהוגדרו בין החברה לבין תאגיד בנקאי לא יפחת מ   )ב(

 :יחס זה

בהון העצמי של חברות ) כהגדרתן בהסכם(שווי נכסים יכלול את חלק החברה וחברות המטה  )1(

כפי שמוצג בדוחות  –חברות פרטיות , שווי שוקבהתאם ל –חברות ציבוריות (מוחזקות 

או שווי מזומנים /בצירוף הלוואות שהועמדו לחברות המוחזקות ובצירוף מזומנים ו) הכספיים

  ).כהגדרתן בהסכם(לא משועבדים ונכסים פיננסיים אחרים בחברה ובחברות המטה 

חרים בצירוף הלוואות ההתחייבויות יכללו את יתרת אשראי לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים ומא )2(

בהתאם ) כהגדרתן בהסכם(מבעלי שליטה ומבעלי עניין אשר הועמדו לחברה ולחברות המטה 

  .למפורט בדוחות הכספיים

היחס בין הדיבידנדים ודמי הניהול המתקבלים מחברות הקבוצה לבין סך הוצאות הנהלה   )ג(

 .2 - וכלליות והוצאות מימון לא יפחת בכל עת מ

מהרווח  60%בעת חלוקת דיבידנד בשיעור העולה על לקבל אישור מראש  נדרשתקבוצת דלק   )ד(

 .לבעלי מניות החברה הנקי השנתי

עילות להעמדה לפירעון להחברה ודלק השקעות  כפופותפי ההסכם האמור לעיל - על, כן-כמו  )ה(

  : כדלקמןידי התאגיד הבנקאי כאמור -של האשראי שניתן עלמיידי 

 .בדלק השקעות/לקאם יחול שינוי בשליטה בקבוצת ד )1(

בדלק פטרוליום או בשליטה של דלק /של החברה בדלק השקעותאם יחול שינוי בשליטה  )2(

והעברת  2010ב מכירת אחזקות דלק רכב בחודש ספטמבר רעכי ב, יצוין .השקעות בדלק רכב

 .אישור לשינוי השליטהקיבלה החברה מהתאגיד הבנקאי , השליטה

של רכישה עצמית של אגרות חוב ידי התאגיד הבנקאי -תקופת העמדת האשראי עלבאם יבוצעו  )3(

בסכום מצטבר העולה של החברה או פירעון מוקדם של תשלומים למחזיקי אגרות חוב /והחברה 

 .כי מימון מחדש לא ייחשב כפירעון מוקדם, יובהר. מיליון שקלים 300על 

ות המידה החברות האמורות עומדות באמפרסום הדוח הדוח וסמוך למועד נכון למועד 

   .הפיננסיות המצוינות לעיל
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  מגבלות בקבלת אשראי 1.18.7

בין , הכוללות, של המפקח על הבנקים בישראל" הוראות ניהול בנקאי תקין"הקבוצה כפופה ל

ולששת הלווים , "לווה בודד"מגבלות על היקף ההלוואות שיכול בנק בישראל להעניק ל, היתר

כהגדרת מונחים אלה בהוראות (גיד הבנקאי הגדולים ביותר בתא" קבוצת הלווים"הגדולים ו

 . )האמורות

  מיסוי 1.19

  .   לדוחות הכספיים של הקבוצה 42ראו ביאור לתיאור דיני המס החלים על החברה 

  של החברה הלוואות וערבויות, שעבודים 1.20

  שעבודים 1.20.1

אשר אינם מיוחסים לאף אחד  2010בדצמבר  31נכון ליום להלן פירוט השעבודים בקבוצה 

  : פעילות דלעילמתחומי ה

  : החברה על נכסישעבודים  1.20.2

הלוואות על  על תאגיד בנקאימשכון קבוע ראשון בדרגה לטובת היה  2010בדצמבר  31נכון ליום 

משכון זה  .מ"ן בע"לדלק נדל 2008אשר הועמדו בספטמבר ) קרן( ח"ש מיליון 280סך כולל של 

  .לעיל 1.18.5 ן המפורטת בסעיף "בוטל נוכח העסקה עם דלק נדל

בכוונת החברה לשעבד לטובת תאגיד בנקאי את , לעיל 1.18.5כי בהתאם לאמור בסעיף , יצוין

 .לרבות זכויותיה מכח הלוואות הבעלים, ףשמלוא זכויותיה ברוד

 : שעבודים של דלק השקעות 1.20.3

דלק השקעות ונותר רק  פעלה החברה לביטול כל השעבודים על נכסיה ונכסי 2010במהלך שנת 

מאחזקותיה של דלק השקעות  3.17%-מניות של דלק מערכות אנרגיה שהן כ 159,000שעבוד על 

מהון מניותיה  78.92% -דלק השקעות מחזיקה בכ. 31.12.2010נכון ליום  בדלק מערכות אנרגיה

   .של דלק מערכות אנרגיה

חומי הפעילות השונים ראו במסגרת הדיון פירוט לגבי ערבויות ושעבודים של חברות בקבוצה בת  .ג

  .בכל תחום פעילות

משוחררות , כל השקעות החברה בחברות מוחזקות שמניותיהן נסחרות, למעט המפורט לעיל  .ד

  .משעבוד
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  הלוואות וערבויות לחברות מוחזקות 1.20.4

 2010בדצמבר  31נכון ליום , של החברה בת וקשורותלהלן פירוט הלוואות מהותיות לחברות   
  :)₪הנתונים במיליוני (

סכום ההלוואות נכון ליום   הלווה  המלווה
31.12.2010  

  69  ברק קפיטל   דלק השקעות

  313  דלק אנרגיה  דלק השקעות

דלק לוקסמבורג   טרוליוםדלק פ
  אחזקות

68  

  USA  156דלק   דלק פטרוליום

  IPP  78  דלק השקעות

  Delek Europe BV 425  דלק פטרוליום

  384 ן"דלדלק נ  קבוצת דלק

  1,493  כ"סה

  
בדצמבר  31נכון ליום , לחברות בת וקשורות ולצדדים שלישייםמהותיות  ערבויותלהלן פירוט 

  :)₪הנתונים במיליוני ( 2010

  סכום הערבויות  נערב  ערב
  31.12.2010נכון ליום 

  1ערבויות בגין התחייבויות של חברות בת וקשורות

  BV  460דלק צרפת   קבוצת דלק

  82  דלק אשקלון  קעותדלק הש

  BV 303דלק צרפת   דלק פטרוליום

  Benelux debtors113  דלק פטרוליום

  IDE36  קבוצת דלק

  6 מ"ים תטיס בע  דלק השקעות

דלק ואבנר ים תטיס   דלק השקעות
 מ"בע

2  

  IDE36  דלק השקעות

  VOGIL26  דלק אנרגיה

  22 מ"ים תטיס בע  דלק קידוחים

  20  ברק קפיטל  דלק השקעות

  1,106  סיכום ביניים

  צדדים שלישיים ערבויות בגין התחייבויות

  56  חברת חשמל  קבוצת דלק

  56  סיכום ביניים

  1,162  כ"סה

  .עילל 1.15.5  המפורטות בסעיף, ן"הנתונים לעיל אינם כוללים הלוואות וערבויות לדלק נדל

                                                      
  . נתנו לחברות הבת התפעוליות) דלק השקעות ודלק פטרוליום(ערבויות שהחברה וחברות המטה    1
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 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 1.21

, על החברה ועל חברות בת שלה במסגרת תחומי פעילותה השונים פרט למגבלות והפיקוח החלים

חוק , 1999- ט"התשנ, חלות על החברה כחברת החזקות ציבורית מגבלות מכח חוק החברות

החברה , כן-כמו. דיני ההגבלים העסקייםו, התקנות שהותקנו מכוחן, 1968- ח"התשכ, ניירות ערך

 .חוב בשוק ההון בישראל או למימון חוץ בנקאימושפעת מהוראות שונות הנוגעות לגיוסי הון ו

, 1.26.7 , 1.26.5 ראו סעיפים , לפירוט נוסף. הוראות שונות הקשורות בשוק ההון ובקבלת מימון

 .להלן 1.26.16  - ו, 1.26.15 , 1.26.8 

 הסכמים מהותיים 1.22

, 1.8.20, 1.7.20ראו סעיפים , לפירוט אודות הסכמים מהותיים במסגרת תחומי הפעילות השונים

הסכמים מהותיים נוספים , מלבד האמור .לעיל 1.14.15 - ו 1.13.5, 1.12.18 ,1.11, 1.10.18, 1.9.28

ברק , )לעיל 1.15.2ראו סעיף ( IDE: ם עם בעלי מניות עיקריים במספר חברותינשל החברה ה

 1.12.1ראו סעיף (הפניקס , )לעיל 1.14.1ראו סעיף (דלק רכב , )לעיל 1.15.6ראו סעיף (קפיטל 

  ).לעיל 1.15.1 ראו סעיף(וגדות ) לעיל

  .לעיל 1.18   -ו )3(1.15.7 הסכמי מימון מהותיים ברמת חברות המטה מפורטים בסעיפים

מעת לעת מתקשרת החברה בהסכמי רכישה מהותיים כגון ההסכם לרכישת פעילות הדלקים 

הסכמים אלו הוראות כוללים , מלבד תנאיהם העסקיים. 'ההסכם לרכישת רודשף וכו, בצרפת

ואלו עשויות להפוך מהותיות במקרה בו מתעוררות , העברת מידעושיפוי , שונות בעניין מצגים

  .לאחר השלמת העסקאות בעיות

  הליכים משפטיים וביטוח 1.23

לדוחות  32 לתיאור ההליכים המשפטיים המהותיים שחברות הקבוצה הן צד להם ראו ביאור

   . הכספיים

צת דלק מחזיקות מגוון רחב של ביטוחים המקנים כיסוי ביטוחי החברות השונות בקבו

אין בביטוחים אלו כדי להגן מפני התממשות , מטבע הדברים ולהערכת החברה. לאירועים שונים

כמפורט בין היתר בפרקי גורמי הסיכון בדוח , כל הסיכונים בפעילויות העסקיות של קבוצת דלק

  . זה

   יעדים ואסטרטגיה עסקית 1.24

נוהגת לבחון את תוכניותיה האסטרטגיות מעת לעת ולעדכן את יעדיה בהתאם החברה 

  . להתפתחויות שחלות בתחומי פעילותה וההזדמנויות העסקיות הנקרות בדרכה

 :כללי 1.24.1

ם בהם בתחומי בישראל ובעולם הנכסים שלה תיקהאסטרטגיה הכללית של החברה היא הגדלת 

שואפת להגדיל את שווי החברה  .קטור הפיננסיובס תשתיותואנרגיה  קרי, פועלת החברה כיום

  . אות עודפות לבעלי המניותנכסיה ולהשיג תשו
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 פיתוח ומסחור של סקטור האנרגיה והתשתיות, גידול מתמשך 1.24.2

וכן , 2013הקבוצה תפעל לפיתוח שדה תמר על מנת לעמוד ביעד של מכירת גז במהלך שנת 

החברה יחד עם שותפיה למאגר תנהל , כמו כן .ל"תמשיך בגיוס ההון הנדרש למימון הפעילות הנ

משא ומתן עם לקוחות פוטנציאלים על מנת לחתום על חוזי מכירה ארוכי טווח שיפשרו את גיוס 

  .המימון הנדרש לפיתוח המאגר

תמשיך את קידוחי לויתן בהתאם למטרות המשניות שפורסמו ולאחר מכן תפעל  הקבוצה

ל "מערך הלוגיסטי   על מנת לאפשר ייצוא גז טבעי לחוכמו כן  תחל בתכנון ה. לפיתוח השדה

  .LNGבאמצעות צינור הולכה או מתקן 

על , תמשיך להשקיע בסקרים סייסמיים ופיתוח הרשיונות האחרים המצויים בידיה הקבוצה

 .מנת לנסות למצוא תגליות נפט או גז חדשות

יצירת ת סלקטיביות וב באמצעות רכישו"ובארהבאירופה  פעילות הדלקים והזיקוקהרחבת  1.24.3

   יתרון לגודל בשווקים בהן היא פועלת

ב "נות להרחבת פעילות הדלקים והזיקוק באירופה ובארהמסבורה כי קיימת הזד הקבוצה

סבורה בהקשר זה . והבינוני צרהזמן הק יאמצעות רכישות בשוויים אטרקטיביים בטווחב

מעניקה לה פלטפורמה להיות , ןלצד רכישות ממוקדות ושילוב, כי פעילותה הקיימת קבוצהה

 קבוצהבכוונת ה, לאור האמור. גורם משמעותי בפעילות תחנות הדלק וחנויות הנוחות באירופה

הזיקוק , הסיטונאות, להמשיך בבחינת אפשרויות רכישת נכסים בשוקי הקמעונאות

  ). Downstream Energy(ב "והלוגיסטיקה בשווקים הרלבנטיים באירופה וארה

על פי מודלים ב "את הפעילות באירופה ובארהלהמשיך ולנהל  קבוצהבכוונת ה ,זאת ועוד

, לשם כך. מרווחי הפעילות הקמעונאית הגדלתהעבודה מול לקוחות ו שיפורתפעוליים שמטרתם 

לערוך שינוי באתרים הפועלים במודלים , בכוונת הקבוצה לסגור אתרים בעלי ביצועים חלשים

להגדיל את , COCO - מודלים רווחיים יותר כגון מודל העל פי ו כך שיפעל RORO -ו COROכגון 

מותגים  להכניס, מספר חנויות הנוחות ולמקסם את רווחיותן באמצעות עיצוב ומיתוג מחדש

  .חדשים ומוצרים בעלי רווחיות גבוהה

ב ובאירופה ראו "לפרטים נוספים אודות יעדים ואסטרטגיה בתחומי הדלקים והזיקוק בארה

  .לעיל 1.9.30 -ו 1.7.22סעיפים 

   הסקטור הפיננסי 1.24.4

ביטוח בתחומי ה, בין היתר, בעיקר באמצעות הפניקסבישראל פועלת בסקטור הפיננסי  קבוצהה

הפועלת בעיקר , ובאמצעות אקסלנס, ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח, ביטוח בריאות, אלמנטריה

לפעול  קבוצהל תמשיך ה"בחו. בתחום ניהול השקעות ללקוחות ומסחר עצמי בניירות ערך

  .באמצעות ריפבליקלפיתוח עסקי הביטוח 
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מקסם לניהול אקטיבי וממוקד של עסקי הקבוצה במטרה להגדיל את תזרימי המזומנים מהם ו 1.24.5

  את שווי העסקים

ולאפשר תזרימי מזומנים  שוויהקבוצה פועלת לניהול אקטיבי של יתר עסקיה במטרה למקסם 

הקבוצה מעניקה . הדיבידנדים של החברה ובצמיחת עסקי האנרגיהשיתמכו בין היתר במדיניות 

ותומכת ) באמצעות ייצוג בדירקטוריונים של חברות אלו(מיכולותיה הניהוליות לחברות הבת 

הקבוצה מתעתדת להמשיך ולהתרחב . בהן לעתים לשם פיתוח או מימוש ערכן הפוטנציאלי

  . המתאיםת בעיתוי באמצעות רכישות אסטרטגיות ומימושים של פעילויו

תשואה בדרך  להניבעסקים המיועדים  גם הכולל, פורטפוליו העסקים הנרחב של הקבוצה ,ככלל

בעסקי הגז והנפט  תמיכהויכולת  מיועד לאפשר לה גמישות עסקית ,של דיבידנד או עליית ערך

  . שהנם עתירי הון, והתשתיות

הרכב והביטוח והפיננסים ראו סעיפים לפרטים נוספים אודות יעדים ואסטרטגיה של פעילויות 

  .לעיל 1.13.17 - ו 1.12.20, 1.14.17

  גמישות ולמקסם את תשואת בעלי המניות  הבטיחפעילות הפיננסית במטרה להשל  מושכלניהול  1.24.6

בטווח הזמן  גמישות פיננסית לצרכי מימון הבטיחגישת החברה היא לנהל עסקיה במטרה ל

  . בעלי המניות באמצעות חלוקת דיבידנדיםתשואת  הקצר והבינוני ולמקסם את

לשמור על גמישות  קבוצההמבקשת , לאור החזקותיה המשמעותיות בחברות בת ציבוריות

, מנהלת באופן אקטיבי את החזקותיה קבוצהה. פיננסית באמצעות הגדלת או הקטנת החזקותיה

ה חלקה בין היתר ומגדילה חלקה בין היתר בהתאם להערכותיה באשר לשווי המניות או מקטינ

  . בהתאם לצרכי המימון שלה

הקטנת הסיכון נעשית בין . אסטרטגיית הקבוצה היא לשמור על חוסן פיננסי ונזילות מספקת

ידי פורטפוליו העסקים הכולל המבקש לאזן בין חשיפה לעסקים עתירי הון ולעסקים -היתר על

מתנהלות באופן עצמאי , אשר חלקן חברות ציבוריות, חברות הבת של החברה. מניבי מזומנים

תוך בחינת צרכי המימון שלה , והחברה מתמקדת בראייה כוללת של עסקיה, מבחינה פיננסית

   .בהווה ובעתיד

  הרחבה וגיוון של מקורות מימון 1.24.7

לות הגיוס שלה החברה מבקשת לשמור על יכו, לאור צרכי המימון שלה והתחייבויותיה הקיימות

  . וכן בוחנת באופן קבוע הרחבה וגיוון של מקורות המימון, בשוק ההון

  תרומה וסיוע לקהילה בישראל 1.24.8

מבקשת החברה לתרום ולסייע לקהילה , לצד פעילות לשם השאת רווחים עבור בעלי המניות

ינוך הקבוצה פועלת באמצעות קרן דלק למדע לח. בה מצוי חלק ניכר מעסקי הקבוצה, בישראל

ולתרבות במטרה לרכז את כל פעילות התרומות לחברה ולקהילה של קבוצת דלק וחברות הבת 

בכל שנה תורמות חברות הקבוצה לקרן את סכום הכסף שמאפשר לקרן לפעול . במסגרת אחת
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לרפואה ולעמותות , עיקר פעילות קרן דלק מתמקדת בעיקר בתרומה לחינוך. למען הקהילה

  .המזון

   גיאוגרפיים אזוריםי מידע כספי לגב 1.25

הגיאוגרפיים בהם פעילה הקבוצה ופירוט הפעילויות העיקריות שהיא  אזוריםהלהלן פירוט 

  : מקיימת בהם

, ביטוח ופיננסים, האנרגיה, מוצרי הדלקים, הקבוצה פעילה בישראל בתחומי הרכב – ישראל

  .   תשתיות וביוכימיה, התפלה

 הביוכימיה, האנרגיה, הזיקוק, מוצרי הדלקים מיב בתחו"הקבוצה פעילה בארה – ב"ארה

  .  והביטוח

 י הדרכיםתחנות שירות, הקבוצה פעילה במערב אירופה בתחום מוצרי הדלקים – מערב אירופה

  .ובתחום הביוכימיה

  .והביוכימיה הקבוצה פעילה ברחבי העולם בתחום ההתפלה – אחר

   .חות הכספייםבדו 44ביאור למידע נוסף על המגזרים הגיאוגרפיים ראה 

 דיון בגורמי סיכון 1.26

החברה היא בעיקרה חברת אחזקות ולפיכך גורמי הסיכון העיקריים של החברה נובעים מגורמי 

גורמי הסיכון של תחומי . הסיכון הייחודיים של כל אחד מתחומי הפעילות השונים של הקבוצה

מלבד הסיכונים  שפורטו . הפעילות תוארו באופן נפרד במסגרת תיאור כל אחד מתחומי הפעילות

להלן פירוט סיכוני הרוחב המרכזיים הנוספים להם חשופה , לגבי כל אחד מתחומי הפעילות

  : ל"בישראל ובחו, הקבוצה

לחברה ולחברות המוחזקות הלוואות הנקובות במטבע זר ולפיכך : יםזר ותשינויים בשערי מטבע 1.26.1

אירו , ב"בעיקר דולר ארה(ים חשופה החברה לשינויים בשערי החליפין של המטבעות הזר

החברות ועל תוצאותיה העסקיות של החברה  עשויים להשפיעשערי החליפין ). ט"שילו

פיחות בערך , לדוגמא. ח"נקובים במט ןמהכנסותיהו ןהמוחזקות הואיל וחלק מהותי מרכישותיה

הנקובות  ייבויותהאירו או היין יגרום לגידול בעלויות השקליות של התח, השקל לעומת הדולר

יגרום לקיטון ט "הלישהאירו או , ייסוף בערך השקל לעומת הדולר, ומנגד ,במטבעות האמורים

החברה חשופה לסיכוני תרגום שערי החליפין ככל , כן-כמו. בהכנסות וכתוצאה מכך ברווחיות

. הנם מטבעות זרים, לפיהן נערכים דוחותיהן הכספיים, שמטבעות הפעילות של חברות הבת שלה

המשפיעים  ט"שילהאירו וה, ופן ספציפי חשופה החברה לשינויים בשערי החליפין של הדולרבא

 .גם אם לא חל בהם שינוי במטבע המקורי, על ערכים בדוחות הכספיים של החברה

באמצעות מכשירים פיננסים , אף שהקבוצה מבקשת מעת לעת לנטרל סיכוני מטבע מסוימים

והיא אף עלולה להתחייב במסגרת עסקאות כאמור , שות כןאין כל ודאות כי תצליח לע, שונים

  .בגין הגידור לבצע תשלומים שונים
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חשופה היא הלוואות שקליות בריבית בשיעור משתנה ולפיכך  לקבוצה :שינויים בשיעורי הריבית 1.26.2

חלק מהחברות בקבוצה נטלו הלוואות בשיעור ריבית . לשינויים בריבית הבנקאית בישראל

. ל ולפיכך הן חשופות לשינויים בשיעורי הריבית באותן ארצות"ריביות בחוהמשתנה בהתאם ל

. הקבוצהכמו כן לשינויים בשיעורי הריבית יכולות להיות השפעות על תוצאותיה העסקיות של 

ח הסחיר "ב עשויים להשפיע לרעה על תשואות תיק האג"שינויים בשערי הריבית בישראל ובארה

  .ואשר עומד כנגד ההתחייבויות הביטוחיות, ידי החברה- בחברות הביטוח המוחזקות על

לקבוצה פעילות מהותית בארצות שונות : האטה כלכלית ושינויים בשווקים בהם פועלת הקבוצה 1.26.3

האטה כלכלית באותם שווקים ללשינויים בשווקים בהם פועלת הקבוצה ובפרט . העולם ברחבי

מהותית עלולה להיות השפעה שלילית , )ב"אנגליה וארה, צרפת, מדינות בנלוקס, לרבות בישראל(

הביקוש , נזילותן, לרבות לעניין שווי נכסיהן, על פעילותן של החברה והחברות המוחזקות

גרם למיתון עולמי והשפיע  2008המשבר הכלכלי העולמי שהחל בשנת  .למוצריהן והכנסותיהן

בהן עדיין שורר מיתון , ב"רהאנגליה וא, צרפת, לרבות במדינות בנלוקס, לרעה על כלכלות בעולם

היא מושפעת , אף שכלכלת ישראל אינה במיתון כיום. כיום אשר עשוי להימשך בעתיד

  . בעתיד ועלולה אף היא להיכנס למיתון, מהמתרחש בעולם

עלולה להשפיע , אביב-ובעיקר בבורסה בתל, הרעה בתנאים בשוקי ההון בעולם: מצב שוקי ההון 1.26.4

שינויים במחירי ניירות הערך הסחירים המוחזקים על ידי הקבוצה . לרעה על פעילות הקבוצה

על יכולתה משפיעים וכן   מתנודתיות בשוק ההון, בין היתר, חושפים אותה לסיכונים הנובעים

להרעה במצב שוק ההון בישראל ולהימשכות המשבר . להפיק רווחי הון ממימוש השקעותיה

, ל"בחו ותן של החברה והחברות המוחזקותעלולה להיות השפעה מהותית על פעיל העולמי

  .לרבות לעניין יכולתן לבצע גיוסי הון וחוב

לממן מחדש את פעילותה עם הגיע מתמשך לקבוצה יש התחייבויות משמעותיות וצורך : מימון 1.26.5

חלק מההתחייבויות כוללות אמות מידה פיננסיות . מועד פירעונן של התחייבויות קיימות

, כגון מגבלות על חלוקת דיבידנד( שויות להגביל את פעילות הקבוצהוהתחייבויות אחרות הע

ואשר אי עמידה בהן עלולה להביא , )מיזוגים ומימוש נכסים, מתן בטוחות, הנפקת מניות

יכולת של הקבוצה להשיג מימון  העדר. ולמימוש בטוחות לדרישה לפירעון מיידי של התחייבויות

עלול למנוע הרחבת , בתנאים טובים, סי חוב והוןבעתיד באמצעות קבלת הלוואות או גיו

ולגרור אי תשלום דיבידנדים ואף אי עמידה בהתחייבויות כלפי , לפגוע בפעילות קיימת, פעילותה

זמינות מקורות המימון ותנאיהם תלויה בגורמים . לרבות מחזיקי אגרות חוב, צדדים שלישיים

השוררים בשוקי ההון והיכולת והמגבלות  התנאים, המצב הכלכלי, מצב הפעילותובהם , שונים

אומצו המלצות ועדת חודק  2010כי בחודש יולי , בהקשר זה יצוין. של גופים מממנים מרכזיים

חברות ביטוח (והן חלות על משקיעים מוסדיים גדולים בישראל , ידי הממונה על שוק ההון- על

תנאים ומגבלות על השקעה , מיםבחריגים מסוי, הוראות הממונה מטילות). וקרנות פנסיה וגמל

, כגון קבלת מידע רב יותר ממנפיקים קודם לקבלת החלטת השקעה, באגרות חוב קונצרניות
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יישום ההוראות האמורות עשוי אופן . והכללת אמות מידה פיננסיות בתנאי אגרות החוב

עות חלק ניכר מהמימון שלה באמצ הקבוצה הבשנים האחרונות גייס. להשתנות ממקרה למקרה

ידי משקיעים מוסדיים המושפעים כיום -שחלק ניכר ממנו נרכש על, הנפקת אגרות חוב בישראל

חרות שעשויות להיות ומגבלות א, אימוץ המלצות ועדת חודק. מאימוץ המלצות ועדת חודק

או להטיל מגבלות על , בתנאים טובים, להגביל את יכולת החברה לגייס חוב נוסף עלולים, בעתיד

  . פעילותה

ישראל של ) הפנימי והבינלאומי(להרעה במצב הביטחוני והפוליטי : והפוליטי המצב הביטחוני 1.26.6

הואיל וחלק מהותי מפעילות הקבוצה הנו . פעילות הקבוצהעלולה להיות השפעה שלילית על 

. בישראלוחוסר יציבות פעולות טרור  ,מזויניםעימותים של השלכות היא חשופה ל, בישראל

האטה  לרבות, עלולות לפגוע בפעילות הקבוצה במספר דרכיםות כאמור עימותים או פעול

ירידות בשוק ההון ; כלכלית במשק הישראלי אשר תשפיע לרעה על היקף הפעילות ותוצאותיה

על שווי החזקותיה כן ו לממש החזקות, לרעה על היכולת לגייס הון וחוב ישפיעובישראל אשר 

ובהם , הקבוצהשל  םמתקנילישיר  בוצה בישראל ונזקפגיעה בעובדי הק; הסחירות של הקבוצה

מתקני התפלת מים וייצור ו) אשקלון, לוויתן, תמר, ים תטיס(הפקה והובלת גז , מתקני חיפוש

ועלולים לשמש מטרה ספציפית , הממוקמים בקרבה יחסית לגבול ישראל עם רצועת עזה, חשמל

בינלאומיות להשקיע בחברות ישראליות ירידה בנכונות משקיעים זרים וחברות ; בשל ייעודיהם

ובעיקר במדינות המזרח , יכולת הקבוצה לפעול במדינות שונות בעולם, זאת ועוד. ולהתקשר עימן

להחרמת חברות ופעולות קריאות  .מוגבלת מטבע הדברים, התיכון שאינן מכירות בישראל

פעילות על להשפיע לרעה אף הן עלולות ) הן במדינות אויב הן במדינות ידידותיות(ישראליות 

פעולות איבה , הקבוצה חשופה לעימותים מזוינים, בדומה לאמור לעיל. ל"הקבוצה בישראל ובחו

 . וחוסר יציבות פוליטי בכל המדינות בהן היא פעילה

תוצאות . על חלקים מהותיים בפעילות הקבוצה חלים דינים מיוחדים: שינויי חקיקה ותקינה 1.26.7

, ובהם דיני ההגבלים העסקיים, נויי חקיקה ותקינה בתחומים שוניםהקבוצה נתונות להשפעת שי

דינים הנוגעים , הפיקוח על עסקי ביטוח, בתחום הגז, רגולציה בתחום הדלק, דיני חובת מכרזים

שינויים , בנוסף. ב"הגנת הצרכן וכיו, מיסוי, שיעורי מכס, לפיקוח על מחירי מוצרים ושירותים

חלק , בדומה. ל עלולים להשפיע על הקבוצה"מכח החוקים הנבמדיניות הרשויות הפועלות 

הליכים , מכסים, ל והן עלולות להיות מושפעות משינויי חקיקה"מהחברות בקבוצה פועלות בחו

  .רגולטוריים ושינויי מדיניות באותן מדינות בהן הן פועלות

ששינסקי אשר עלולות בעניין המלצות ועדת , לעיל 1.11.10לעניין זה מופנית תשומת הלב לסעיף 

  .להשפיע מהותית לרעה על פעילות הקבוצה בתחום האנרגיה

תקינה בתחום החשבונאי יכולה להיות השפעה על תוצאותיהן הכספיות של הקבוצה  ילשינוי

  .והחברות המוחזקות שלה ועל יכולת החברות המוחזקות של החברה לחלק דיבידנדים
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הוראות ניהול "ת המוחזקות על ידה מושפעות מהחברה וחלק מן החברו: פיקוח על הבנקים 1.26.8

מגבלות על היקף ההלוואות , בין היתר, הכוללות, של המפקח על הבנקים בישראל" בנקאי תקין

הגדולים " קבוצת הלווים"ולששת הלווים הגדולים ו, "לווה בודד"בנק בישראל להעניק ל רשאיש

, לאור המגבלות האמורות). ורותכהגדרת מונחים אלה בהוראות האמ(ביותר בתאגיד הבנקאי 

על יכולת הקבוצה , בנסיבות מסוימות, להשפיע, בהעשוי היקף הלוואות הקבוצה ובעל השליטה 

לבצע השקעות להן נדרש אשראי בנקאי  הוכן על יכולת, ללוות סכומים נוספים מבנקים בישראל

   .או השקעות בחברות שנטלו אשראי בהיקף גדול מבנקים מסוימים בישראל

רשיונות או , היתרים, חלק מהחברות המוחזקות פועלות על פי אישורים: רשיונות וזיכיונות 1.26.9

המשרד , בין היתר, ל על פי דין על ידי רשויות שונות"זיכיונות שניתנו להן בישראל ובחו

רשיונות או זיכיונות , היתרים, עמידה בתנאי אישורים-אי. לתשתיות לאומיות ומשרד התחבורה

קנסות ואף ביטול האישורים הרלוונטיים על ידי הרשויות , לגרור הטלת סנקציותאלה עלולה 

רשיונות או זיכיונות כאמור עלול לפגוע באופן משמעותי , היתרים, ביטול אישורים. המוסמכות

חלק מהרשיונות והזיכיונות האמורים . אשר פעילותן תלויה באישורים אלה, בחברות מוחזקות

הכל לפי תנאיהם והוראות הדין ואין בטחון כי הרשיונות , חדשם מעת לעתמוגבלים בזמן וניתן ל

לאי חידוש רשיון או זיכיון כאמור יכולה להיות השפעה . או הזיכיונות האמורים יחודשו בעתיד

ובהתאם לכך גם על , לרעה על רווחיות החברה הרלוונטית בעלת הרשיון או הזיכיון האמור

  .רווחיות החברה

ב "בארה, ובעיקר בתחום הדלקים בישראל, חלק מהחברות המוחזקות: איכות הסביבה 1.26.10

חשופות לדרישות שונות של רשויות המפקחות , בתחום הזיקוק ובפעילות הביוכימיה, ובאירופה

העלויות והמשאבים האחרים הנחוצים לשם עמידה . ל"על שמירת איכות הסביבה בישראל ובחו

במדיניות  יםבתחום זה או לשינוי רגולציה ינוילשי. בדרישות איכות הסביבה הנם גדולים

ובהתאם לכך , על רווחיות אותן חברות מוחזקותלרעה הרשויות המפקחות עלולה להיות השפעה 

הליכים , ואי עמידה בהן עלולה לחשוף את החברה לסנקציות שונות, גם על רווחיות החברה

  .ואובדן רשיונות משפטיים

, מהחברות המוחזקות חשופות לשינויים במחירי חומרי גלםחלק : ותשתיות ציוד, חומרי גלם 1.26.11

או פעילות ) המשפיע על מרווח הזיקוק(כגון תחום הזיקוק החשוף לשינויים במחירי הדלקים 

לשינויים במחירי חומרי גלם עלולה . הביוכימיה החשופה לשינויים במחיר הסוכר הבינלאומי

, כן- כמו .תאם לכך גם על רווחיות החברהובה, להיות השפעה על רווחיות החברות המוחזקות

פעילות תקינה של צנרת , למשל(ואחסון תקינים של חומרי גלם שונים  החברות תלויות בהובלה

אלו עלולים להיפגע כתוצאה . ובגישה תקינה לתשתיות שונות) וטרמינלים בתחומי הדלקים

גישה מוגבלת לנמלים  ,תקלות תחבורה, אירועים בטחוניים, ובהם שביתות, מגורמים שונים

  . 'תנאי מזג אויר קיצוניים וכו, פגעי טבע, )ובפרט שני הנמלים המרכזיים בישראל(
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בשנתיים האחרונות גדלה חשיבות פעילות עסקי הגז של : התפתחות עסקי הגז של הקבוצה 1.26.12

 גידול והצלחת עסקי הגז של הקבוצה תלויים בשורה של.  'לוויתן'ו' תמר'הקבוצה לאור תגליות 

פיתוח התשתית , גידול בביקושים לגז בישראל, גורמים כגון הצלחת פיתוח מאגרי תמר ולוויתן

המשך יחסיה הטובים , השגת מימון בתנאים טובים לפיתוח פעילות הגז, הדרושה לאספקת גז

אי התקיימות מי . והיכולת לייצא גז, התקשרות למכירת גז בתנאים טובים, של הקבוצה עם נובל

ראו גם גורמי הסיכון . האמורים עלולה להשפיע מהותית לרעה על פעילות הקבוצהמהגורמים 

 .לעיל 1.11סעיף  –בתחום האנרגיה 

לרבות תביעות , נגד חלק מהחברות המוחזקות הוגשו תביעות משפטיות: הליכים משפטיים 1.26.13

ה או כתוצא, חיוב החברות כתוצאה מהליכים משפטיים אלו. בסכומים משמעותיים, ייצוגיות

עלולים , מהליכים משפטיים שעשויים להיות בעתיד נגד החברה או החברות המוחזקות על ידה

  . תוצאותיה העסקיות של החברההמוניטין ועל להשפיע לרעה על 

שינויים מהותיים בשכר המינימום או שינויים מהותיים אחרים בדיני : שכר עבודה ויחסי עבודה 1.26.14

שביתות ושיבושי , כמו כן. העסקיות של הקבוצה תיהעל תוצאולרעה העבודה עלולים להשפיע 

עלולים להשפיע לרעה על התוצאות  מדינות בהן פועלת הקבוצהאו בעבודה בחברות המוחזקות 

  .הקבוצההעסקיות של 

לדיני הגבלים עסקיים העוסקים בין היתר במגבלות על היקף  ההקבוצה כפופ: הגבלים עסקיים 1.26.15

עלולות , בנסיבות מסוימות. תמחור מוצרים ושירותיםפרקטיקות אסורות ואופן , פעילות

ההגבלים העסקיים  דינילהיות מוגבלות בפעילותן בהתאם להוראות  מוחזקותחברות הקבוצה ו

. פעילותןאו לשנות באופן העשוי להגביל הרחבת פעילותן או אף לחייבן לצמצם , במדינות שונות

ות המוחזקות להיות כפופות לחובת אישור במקרים מסוימים עשויות הקבוצה והחבר, בין היתר

 ביצועןאשר עלול להגביל ואף למנוע , בישראל הממונה על ההגבלים העסקיים ידי- עלעסקאות 

תנאים הכלולים בהיתרי מיזוג שניתנו או שיינתנו  או להידרש לפעול על פי, של עסקאות כאמור

עמידה בדינים אלו עלולות להוביל אי עמידה בדיני הגבלים עסקיים או טענות בדבר אי . ועל יד

דיני ההגבלים העסקיים . לסנקציות אזרחיות ופליליות והטלת מגבלות שונות על פעילות הקבוצה

קונקרטיות דוגמאות  שתילהלן . לרבות החמרתם, נתונים מעת לעת לשינויים או לפרשנות

רעה על פעילות להשפיע ל באופן העלול, אפשרית בדיני ההגבלים העסקיים בישראל להחמרה

 2010מחודש נובמבר ) 11' תיקון מס(הצעה לתיקון חוק ההגבלים העסקיים ) 1: (הקבוצה

שעניינה הענקת כלים לממונה על ההגבלים העסקיים להתמודד עם תופעה של קבוצות ריכוז 

דוח במסגרת ה) 2(; וזאת בנפרד מההסדר הקיים בחוק לעניין בעל מונופולין, )אוליגופולים(

קבוצות מקיומן של  הנובענדון הסיכון המערכתי  2010של בנק ישראל מחודש אפריל  השנתי

קבוצות של חברות המנהלות פעילות עסקית בשווקים שונים ומצויות (במשק הישראלי עסקיות 

, והוצע לשקול רגולציה הכוללת הגדרת חובות וזכויות של קבוצות עסקיות, )תחת אותה שליטה

חיוב גופים פיננסיים להכליל את הערכת , חלות על קבוצות עסקיותהגברת חובות הדיווח ה
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הטלת מס דיבידנד על , פעילותן של קבוצות עסקיות במודלים המשמשים לניהול סיכונים

והפרדה בין השליטה על מוסדות פיננסיים , העברות הון בין חברות במבנה פירמידלי של בעלות

החליט ראש הממשלה על  2010בחודש אוקטובר , בהמשך לכך. לשליטה על תאגידים ריאליים

ובכלל זה , אשר תבחן צעדי מדיניות אפשריים, בנוגע להגברת התחרותיות במשקהקמת ועדה 

, תחולת מדיניות ההגבלים העסקיים, סוגיית השליטה של חברות ריאליות בחברות פיננסיות

 . ידליוסוגיית הגבלת השליטה בחברה ציבורית באמצעות מבנה החזקות פירמ

צעדים שיינקטו להגבלת , הפועלת במגוון תחומים, כאחת מחברות ההחזקה הגדולות בישראל

לרבות החזקות בתחום הביטוח , למכור החזקות ההתרחבות פעילות הקבוצה או לחייב

  . עלולות להשפיע לרעה על פעילות הקבוצה ותוצאותיה, והפיננסים בישראל

לק מהחברות המוחזקות על ידיה קיימות מגבלות לחברה ולח: מגבלות על מימוש החזקות 1.26.16

חוקיות וחוזיות העלולות להגביל את אפשרות המימוש של החזקות אלה על ידי החברה או על 

משועבדות  הציברויות ממניות החברות המוחזקותמינורי חלק . ידי החברות המוחזקות

  .למוסדות בנקאיים

תוצאות הפעילות של , כחברת החזקות: הןמיהישענות על תזריתלות בתוצאות חברות מוחזקות ו 1.26.17

המנהלות את החלק הארי של , ידה- תלויות בין היתר בתוצאות החברות המוחזקות על חברהה

חלק ניכר מהחברות המוחזקות הן חברות ציבוריות . פעילותה ומחזיקות בחלק הארי של נכסיה

, המתנהלות באופן עצמאי, )ב"בעניינה של דלק ארה NYSE - או ב(אביב -הנסחרות בבורסה בתל

של  תזריםהמקורות .  בקנה אחד עם אלו של החברה יעלוהאינטרסים שלהן אין הכרח כי ו

שינויים . על ידי חברות מוחזקותוהחזרי הלוואות כדיבידנד רווחים המחולקים   כולליםהחברה 

ויים בכללי לרבות בשל שינ(שינויים ברווחיות , במדיניות חלוקת רווחים של החברות המוחזקות

עשויים , וכן מגבלות על חלוקת רווחים, ובתזרים המזומנים של החברות האמורות) חשבונאות

אין כל ודאות כי יוכלו ולפיכך , להשפיע על תזרים המזומנים של החברה ועל פעילותה העסקית

ר יכולתה של החברה לגייס מימון ז, בנוסף. לשלם לה בעיתוי בה נחוצים לה תזרימי המזומנים

 . מסתמכת בין היתר על שווי החזקותיה בחברות הקבוצה

במסגרת פעילותה העמידה החברה  :הלוואות וערבויות לחברות מוחזקות ולחברות קשורות  1.26.18

הלוואות בסכומים ) ן"דלק אירופה ודלק נדל, כגון דלק אנרגיה(ידה -לחברות המוחזקות על

, מימון שקיבלוהבטחת ם שונים כגון מהותיים וכן העמידה לטובתן ערבויות ובטחונות לצרכי

ירידה ברווחיות ובתזרים המזומנים של החברות המוחזקות . ועוד, ןיד-פרויקטים המבוצעים על

עשויים להשפיע לרעה על יכולתן של החברות המוחזקות לעמוד בתנאי , או קשיי נזילות שלהן

כך להשפיע לרעה על מצבה וב, להביא למימוש ערבויות שהעמידה החברה, ההלוואות או לחלופין

בהקשר זה יצוין כי החברה וחברות בת שלה העמידו הלוואות וערבויות בהיקף מהותי . הכספי

חולקו כדיבידנד , אשר היתה חברה בת של החברה, ן"מרבית מניותיה של דלק נדל. ן"לדלק נדל

לרעה הושפעה ן "פעילותה של דלק נדל. כך שלחברה אין עוד שליטה בה, 2009בעין בחודש מאי 
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היה  2010בספטמבר  30ונכון ליום , ן"מהמשבר הפיננסי העולמי ומהמשבר העולמי בשוק הנדל

 - מיליון שקלים וגירעון בהון בהיקף של כ 4,434 -לה גירעון משמעותי בהון החוזר בהיקף של כ

 הקשחת התנאים לקבלתן חשופה לגורמי סיכון שונים ובהם "דלק נדל. מיליון שקלים 1,016

ירידה בשיעורי , ירידה בביקוש לנכסים מניבים, ן"מימון לפירעון התחייבויותיה של דלק נדל

ויכולתה לעמוד בתניות , השווי ההוגן של נכסיהשערוך , הונה העצמי, תפוסה ובדמי שכירות

אם , ן"גורמי סיכון אלו ואחרים של דלק נדל. פיננסיות שהוסכמו עם נותני אשראי שונים

להביא למימוש ערבויות שנתנו , ים להקשות עליה לפרוע את חובותיה כלפי החברהעלול, יתממשו

, לעיל 1.15.5כמפורט בסעיף  .ולהשפיע לרעה על מצבה הכספי של החברה, החברה וחברות בת

 - ן על כ"לדלק נדל חברהעמד היקף הלוואות ה, 2011לאחר השלמת עסקת רודשף בחודש ינואר 

והיקף , מיליון שקלים 60 -ן עמד על כ"בויותיה לחבויות דלק נדלהיקף ער, מיליון שקלים 226

מיליון  64 -עמד על כ, שהנן מובטחות ברובן, ן"ההלוואות של חברות אחרות בקבוצה לדלק נדל

ן בהתחייבויותיה כלפי החברה וחברות מוחזקות "אי עמידה של דלק נדל, לאור האמור. שקלים

 .עלולה להשפיע לרעה על תוצאות החברה

מטבע , ידי החברות המוחזקות-סיכונים שונים בפעילות העסקית מבוטחים עלאף ש: ביטוח 1.26.19

ואף , לרבות הסיכונים המפורטים לעיל, הדברים אין בהם כדי להגן מפני התממשות כל הסיכונים

עיתוי תשלומי , חריגים לביטוח, הביטוחים הקיימים מוגבלים בהיבטים כגון היקף הביטוח

יתכן שלא יהיה כיסוי , לאור האמור. החברות המבטחות בהתחייבויותיהן ועמידת, הביטוח

לרבות סיכונים לעובדי הקבוצה , התממשות סיכונים שוניםבגין , מלא או חלקי, ביטוחי

 .ומתקניה

והצלחת הקבוצה תלויה , נרכש על פני שנים מותגיהחלק משל המוניטין של הקבוצה ו: מוניטין 1.26.20

, שליליים על הקבוצה ומותגיה עלולים לפגוע במוניטין שלה פרסומים. בו במידה מסוימת

המוניטין של הקבוצה . משקיעים וגורמים נוספים להתקשר עמה, ספקים, ובנכונות של לקוחות

, בריאות, עלול להיות מושפע לרעה בין היתר מאירועים שליליים הקשורים בנושאי איכות סביבה

 .א אתית או בלתי חוקיתוטענות בדבר התנהגות ל, הליכים משפטיים

רכישות בשנים האחרונות הקבוצה ביצעה : התרחבות ואינטגרציה של עסקים חדשים 1.26.21

רכישות והשקעות קודמות ועתידיות . והיא מתעתדת להמשיך בכך בשנים הבאות, משמעותיות

או כגון התחייבויות , סיכונים בלתי צפויים בוצה למספר סיכונים ובהם השפעתחושפות את הק

קשיים  ;)או הגבלים עסקיים איכות הסביבה יבנושא, למשל(לא ידועות בעת הרכישה ות מגבל

התחייבויות רכישה וניהול של  ;בדיעבד בהשגת מכירות ורווחים בהיקף המצדיק את הרכישה

פיננסיים , תפעוליים, קשיים באינטרגציה של כוח אדם וביצוע שינויים עסקיים ;נוספות

קשיים מול בעלי מניות או שותפים עסקיים אחרים בפעילויות  ;נרכשותבפעילויות הוטכנולוגיים 

 שיפוי לא מספק; ספקים או לקוחות מהותיים לאחר הרכישה, אובדן של עובדי מפתח; הנרכשות

והקושי לנהל פעילות ; התחייבויות מותנות לתשלומים עתידיים; חבויות עתידיותבגין מוכרים מ



  

466 - א  

ל סיכונים אלו ואחרים עלולה להשפיע לרעה על פעילות התממשותם ש. רחבת היקף ומגוונת

 . החברה ועל תוצאותיה הכספיות

תקלות במערכות . הקבוצה נסמכת על מערכות מידע בתחומי הפעילות השונים: מערכות מידע 1.26.22

) 'חדירה למערכות המידע וכו, נפילת מערכות חשמל, בין היתר כתוצאה של נזקי טבע(מידע 

תקלות כאמור עלולות בין היתר  .הירות עלולות לפגוע בעסקי הקבוצהוחוסר יכולת לתקנן במ

מהותיות בגין עלויות הסב ול, פגיעה במוניטין, אובדן לקוחות וספקים, לגרום לאובדן מידע עסקי

 .שיקום מערכות המידע

אי עמידה בהתחייבויות של צדדים : אי עמידה בהתחייבויות של צדדים להתקשרויות הקבוצה 1.26.23

חשיפה . רת הקבוצה או חדלות פירעון שלהם עלולה לחשוף את הקבוצה להפסדיםעימם מתקש

משקיעים מוסדיים , מהותית כאמור קיימת בין היתר בקשר עם חשיפה לחברות ביטוח משנה

 . וצדדים המנהלים כספים עבור הקבוצה בתחומי הביטוח והפיננסים, בתחום הרכב

  : פעתה של גורמי הסיכון האמורים על החברהלהלן הערכות החברה לגבי סוגם ומידת הש    

  

 מידת השפעה גורמי סיכון
  השפעה בינוניתהשפעה גדולה

 
 השפעה קטנה

שינויים בשיעורי  סיכוני מקרו
 ריבית

בעות שינויים בשערי מט
  זרים

  מצב שווקי ההון 
 האטה כלכלית  
 שינויי חקיקה ותקינה  
 פיקוח על הבנקים  

  המצב הבטחוני
 והפוליטי

 

 איכות הסביבהמימון כונים ענפייםסי
 ציוד , חומרי גלם

ותשתיות

 

סיכונים מיוחדים 
 לחברה

 התפתחות עסקי
 הגז של הקבוצה

תוזיכיונו תרישיונו 
   הלוואות וערבויות

לחברות מוחזקות 
 ולחברות קשורות

 חברות מוחזקותב תלות 
 והישענות על תזרימיהן

  מגבלות על מימוש
  החזקות

  שכר עבודה ויחסי
  ודהעב

 הגבלים עסקיים  
 הליכים משפטיים 
 מוניטין 
 ביטוח 
  התרחבות ואינטגרציה

 של עסקים חדשים
 מערכות מידע 
  אי עמידה בהתחייבויות

של צדדים 
 להתקשרויות הקבוצה

  

ראו גם התייחסות לגורמי סיכון נוספים החלים על החברות המוחזקות המהותיות של הקבוצה 

   .לדוח 1.14 – 1.7בסעיפים המפורטים 
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  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
  2010, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
  
  

 החברהשל דוח הדירקטוריון מתכבד להגיש בזה את ") החברה: "להלן(מ "דירקטוריון קבוצת דלק בע
  .2010, בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה

  
  

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד    .א
  
  

  תאור החברה וסביבתה העסקית .1
  

החברה והחברות ( הקבוצה הינה חברת החזקות וניהול שבשליטתה מספר רב של תאגידים
מגוון השקעות , אשר להם ")קבוצת דלק"או " הקבוצה: "בשליטתה יקראו להלן לשם הנוחות

   .ואחרים תשתיות והתפלת מים ,רכב, פיננסים וביטוח,  ,האנרגיההדלקים ול בתחומי "בישראל ובחו
  

ומתוצאות הכספיים  מן הנתוניםשל החברה מושפעים  הפעילות הכספיים ותוצאות הנתונים
תזרים . מימוש או רכישה של החזקות על ידי החברהמוכן , של החברות המוחזקות על ידה הפעילות

חברות מוחזקות מ המתקבליםדמי ניהול מדים ומדיבידנ ,בין היתר ,המזומנים של החברה מושפע
 מיכולתה של החברה לגייס מימון זר, מתקבולים הנובעים מפעולות מימוש החזקותיה בהן, שלה

דיבידנדים שהיא מחלקת מוכן מהשקעות שמבצעת הקבוצה ו, שווי החזקותיהב ,רבין הית ,התלויה
  . לבעלי מניותיה

  
  

  עיקרי הפעילות  .2
  

ל "המכהן כמנכ, חתמה החברה על  הסכם בינה לבין חברה בשליטת גיל אגמון 2010בספטמבר  15ביום  )א
 22% -תמכור לגיל אגמון כ החברהלפיו , ובעל מניות בה) דלק רכב: להלן(מ "דלק מערכות רכב בע

  . ח"מיליארד ש 1-בתמורה ל, מהון מניות דלק רכב המוחזקים על ידה
מהון  38% - חר השלמת העסקה מחזיק גיל אגמון בכלא. הושלמה העסקה, 2010באוקטובר  20ביום 

החל ממועד זה חדלה להתקיים . מהון מניות דלק רכב 33% -מחזיקה בכ והחברהמניות דלק רכב 
לאחד את דלק רכב בדוחותיה  הפסיקה החברהולפיכך , בדלק רכב החברהשליטתה הבלעדית של 

דוחות , )מתוקן( 27שבונאות בינלאומי בהתאם לתקן ח, יצוין כי. 2010בדצמבר  31הכספיים ליום 
להכיר ביתרת ההשקעה שנותרה בדלק רכב בהתאם לשוויה  החברהעל , כספים מאוחדים ונפרדים

ההוגן במועד איבוד השליטה והחל ממועד זה תוצג יתרת ההשקעה בדלק רכב לפי שיטת השווי 
ניות הנותרות לשווי השוק כתוצאה ממכירת המניות ומשערוך יתרת המ לחברה שנבעהרווח . המאזני

ח "מיליארד ש 1.2-כאשר סך של כ) לפני השפעת המס(ח "מיליארד ש 2-בכ הסתכםשלהם כאמור לעיל 
ברבעון הרביעי של שנת  נרשםל "הרווח הנ. ל מיוחס לשערוך יתרת המניות הנותרות"מתוך הסכום הנ

2010  .  
  
דלק על ידי  80%מוחזקת בשיעור של חברה ה( Delek Europe BVהשלימה  2010באוקטובר  1ביום  )ב

 BP France SA  עסקה לרכישת פעילות שיווק הדלקים של ) על ידי דלק ישראל 20%-ו פטרוליום
התמורה . טרמינלים 3- חנויות נוחות והחזקות ב 300- כ, תחנות תדלוק 410הכוללת רכישת , בצרפת

  ).התאמות הון חוזר לאחר(מיליון יורו  209 -כבעסקה הסתכמה ל
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חברה (מ "ן בע"ובהמשך למשא ומתן שהתקיים בין החברה לבין דלק נדל 2010, בנובמבר 24ביום  )ג

הביקורת והדירקטוריון החליטו ועדת ) ן"דלק נדל -להלן ) (בבעלות ובשליטה של בעל השליטה בחברה
חברה בת , מ"של החברה לאשר את ההתקשרות לרכישת החזקותיה של דלק בלרון בינלאומי בע

יצויין כי דלק בלרון . בחברות המחזיקות ברודשף) דלק בלרון - להלן (ן "ת מלאה של דלק נדלבבעלו
     18העסקה הושלמה ביום . מרודשף 25%-מרודשף ודלק פטרוליום מחזיקה ב 75%- מחזיקה ב

 הקבוצה מחזיקהעם השלמת העסקה . 2011)לאחר אישורה באסיפות הכלליות של הצדדים( בינואר 
מיליון  86.25-הסתכמה בכתמורת העסקה . במלוא ההחזקות ברודשף )דלק פטרוליום באמצעות(

שולמה התמורה . ט"מיליון ליש 115- שווי לרודשף של כ המשקפת, )ח"מיליון ש 497- כ(ט "ליש
 1ז14ביאור ראה לפרטים נוספים . במזומןן לחברה ותשלום "חוב דלק נדלחלק בבאמצעות קיזוז 
  .לדוחות הכספיים

  
 ,מפעילת הפרוייקט, ")נובל: "להלן( .Noble Energy Mediterranean Incהודיעה  2010,דש יוניבחו )ד

: להלן( .Netherland, Sewell and Associates, Incכי קיבלה מחברת "תמר"ת בחזק לשותפים
"NSAI ("ח "דו, שהינה חברת ייעוץ הנדסית בתחום ביצוע הערכת עתודות ורזרבות של מאגרי נפט

 ". תמר"את רזרבות הגז הטבעי בשדה  המעדכן
 P2 Provedאשר תסווגנה בקטגורית " תמר"רזרבות הגז הטבעי בשדה , ל"הנ NSAIבהתאם לדוח של 

+ Probable Reserves) ( תמר"עם אישורה של תוכנית הפיתוח לשדה) " אשר תכלול גם צפי סביר
 TCF 7.7 - וזאת לעומת כ, )BCM 247 -כ( TCF  8.7-מוערכות בכ) למכירת הגז הטבעי שיופק מהשדה

ל כוללות רזרבות גז "רזרבות הגז הנ). 13% -גידול של כ(שהוערכו בהערכה הקודמת , )BCM 218 -כ(
 -כ( TCF 6 - וזאת לעומת כ) BCM 184 - כ( TCF  6.5-בהיקף של כ, )P1 )Proved Reservesבקטגורית 

BCM 170 ( שהוערכו בהערכה הקודמת)8% - גידול של כ .(  
  

ופענוח הסקר הסייסמי  ת הממצאים הראשוניים מעיבודנובל לשותפויות אהציגה  2010בחודש יוני 
" ערן"-ו" דוד", "חנה"ובחלקים מרשיונות  "רחל", "עמית"שבוצע ברשיונות , )D3(התלת מימדי 

   ".Bאלון "-ו" Aאלון "וכן ברשיונות ") רשיונות רציו ים: "להלן(
המכסה את הפרוספקט , עיבוד ופענוח ראשוני של המידע הסייסמינובל התמקדה בשלב ראשון ב

בקידוחי תמר והמצוי  שזוהו המאגר המצוי בשכבות של חולות המקבילות לחולות" יתןולו"המכונה 
עריכה הנובל  .כל אחת 22.67% דלק קידוחים ואבנר מחזיקותבהם " עמית"ו" רחל"בשטחי רשיונות 

 Gross(פוטנציאל הכלכלי של עתודות הגז הטבעי ברות ההפקה כי ממוצע ה, ל"על בסיס המידע הנ
Unrisked Mean Resources (בפרוספקט הינו כ- TCF 16 )כ- BCM 453 .( הערכה זו אינה משקללת את

ההסתברות הגיאולוגית להימצאות  .ההסתברות הגיאולוגית להמצאות הידרוקרבונים בפרוספקט
, באוגוסט 26ביום . 50%הינה ) PG – Probability of Geological Success(הידרוקרבונים בפרוספקט לויתן 

אישרו השותפים ברשיונות רציו ים תוכנית ותקציב לביצוע קידוח אקספלורציה ראשון  2010
במהלך חודש אוקטובר  החלהקידוח . המצויים בשטחי רשיונות רחל ועמית, "לויתן"לפרוספקטי 

2010.   
  

המידע שנתקבל . ו השותפים על תגלית גז טבעי משמעותית בקידוחהודיע 2010בדצמבר  29ביום 
מאשר את הערכותיה של המפעילה טרום הקידוח בדבר הטווח המשוער של משאבי הגז , מהקידוח

לפיו ממוצע הפוטנציאל הכלכלי של משאבי הגז הטבעי הניתנים ) estimated resource range(הטבעי 
שדה , לפי הערכת המפעיל). BCM 453 -כ( TCF 16 -דה לויתן הינו כבש) gross mean resources(להפקה 

ר ועל כן יהיה צורך לבצע שני קידוחי הערכה או יותר "קמ 325 - לויתן משתרע על שטח גדול מאוד של כ
  .על מנת להמשיך ולהעריך את היקף עתודות הגז בשדה לויתן

  
אשר עיקר עיסוקה הינו   Lionרת בחב 53.7%בהסכם לרכישת  USהתקשרה דלק  2011בחודש מרס  )ה

 34.6% - החזיקה במועד ההתקשרות בכ USדלק . חביות ביום 80,000הפעלת בית זיקוק בהיקף ייצור של 
מיליוני דולר וזאת בהסתמך על  60 - וביצעה התאמה לשווי האחזקה במניות אלו בסך של כ Lionממניות 

  .דוחות הכספייםל' א8לפרטים נוספים ראה ביאור . מחיר העסקה החדשה
  

  
 .ח"שמיליוני  860 -הכריזה החברה על דיבידנדים לבעלי מניותיה בסך מצטבר של כ 2010במהלך שנת  )ו

מיליוני  200 -הכריזה החברה על דיבידנד נוסף בסך של כ, 2011דש מרס ובח, לאחר תאריך המאזן
 .ח"ש
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  תוצאות הפעילות  .3
  
  

  ):ח"מליוני ש(מפעילויות עיקריות ) חברההמיוחס לבעלי מניות ה(לרווח הנקי תרומה      )א
  

 10-12/09 10-12/10 2009שנת  2010שנת  

  3  )13(  49  69  פעילות הדלקים באירופה

  12  )2(  82  48  פעילות הדלקים בישראל

  )54(  )26(  27  )59(  ב"הדלקים בארהפעילות 

  -  )Lion  )154(  -  )154 -ירידת ערך השקעה ב

  3  )31(  23  64 )5( פט וגזנוהפקת  יפעילות חיפוש

  70  7  181  188  )6(פעילות הביטוח והפיננסים

  78  10  250  195  )2(פעילות הרכב 

  312  1,626  252  1,350 )4( )3(, )1(רווחי הון ואחרים

  424  1,417  864  1,701  רווח המיוחס לבעלי מניות החברה 

  
הוצאות מיסים ותוצאות פעילויות אחרות בגין תשתיות , תבמסגרת סעיף זה נכללו הוצאות מימון לא מיוחסו )1(

מיליוני  12 -ח וכ"מיליוני ש 16- כולל הוצאות בסך של כ 2009וברבעון הרביעי של שנת  2009כמו כן בשנת . והשקעות

 .בהתאמה בגין הוצאות רה ארגון בדלק בנלוקס, ח"ש
לאחר השלמת . דלק רכב שהוחזקו על ידי החברהממניות  22%הושלמה העסקה למכירת , 2010באוקטובר  20ביום  )2(

החל . מהון מניות דלק רכב 33% -מהון מניות דלק רכב ודלק השקעות מחזיקה בכ 38% -העסקה מחזיק גיל אגמון בכ

ולפיכך דלק השקעות הפסיקה לאחד את , ממועד זה חדלה להתקיים שליטתה הבלעדית של דלק השקעות בדלק רכב

הנתונים . את יתרת ההשקעה לפי שיטת השווי המאזני מציגה 2010בדצמבר  31יים ליום דלק רכב בדוחותיה הכספ

 2010נטו למעט נתוני הרבעון הרביעי של שנת , שהופסקו תהוצגו בדוחות רווח והפסד במסגרת סעיף רווח מפעילויו

 .שהוצגו במסגרת חלק הקבוצה ברווחי חברות מוחזקות נטו
החלוקה . ן כדיבידנד בעין לבעלי מניות הקבוצה"בוצה על חלוקת מניות דלק נדלהכריזה הק 2009, במרס 31ביום  )3(

ן על "בתוצאות דלק נדל) 5%-כ(כוללת הקבוצה את חלקה  2009, באפריל 1החל מיום . 2009בפועל בוצעה בחודש מאי 

 .התוצאות נכללות במסגרת סעיף רווחי הון ואחרים. פי שיטת השווי המאזני
) לפני השפעת המס( ח"שמיליארד  2 -מניות דלק רכב ומשערוך יתרת המניות המוחזקות בסך של ככולל רווח ממימוש  )4(

 .2010אשר נכלל ברבעון האחרון של שנת 
 .ב"בגין ירידת ערך נכסי גז ונפט בארה ח"שמיליון  50-כולל הפחתה של כ –בשנת הדוח  )5(
 .ח"שמיליון  110- ך של ככולל הפחתות מאוחדות בחברות הפניקס וריפבליק בס –בשנת הדוח  )6(

 

 הכנסות מפעולות רגילות  )ב
  

  39- ח לעומת סך של כ"מיליארד ש 45-הכנסות הקבוצה בתקופת הדוח הסתכמו בסך של כ
   .ח"שמיליארד  16 -של כגידול , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליארד ש

הלך היה מושבת במשב "הכנסות של בית הזיקוק בארהמבהכנסות נובע בעיקרו הגידול 
לצורך שיפוצים לאחר השריפה שאירעה  2009של שנת וחלק מהרבעון השני הרבעון הראשון 

  .2008בו בסוף שנת 
בנוסף חל גידול בהכנסות מפעילות תחנות הדלק בעיקר כתוצאה מעליית מחירי הדלקים 

  .מידע בדבר מגזרי פעילות -  לדוחות הכספיים 44ראה גם ביאור  . 2009לעונת  2010בשנת 
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  תפעולירווח    )ג

  

10-12/09 10-12/10 2009שנת 2010שנת  

  פעילות הדלקים באירופה
190  97  45  11  

  42  35  230 189 הדלקים בישראלפעילות 

  )64(  12  189 62  ב"פעילות הדלקים בארה

  66  )12(  265 268  נפט וגזוהפקת  יפעילות חיפוש

  11  107  448 647 בישראל פיננסיםפעילות הביטוח וה

  41  )25(  77 65  ל"ביטוח בחו

  51  )23(  )156(  )196(  כולל התאמות מגזרים אחרים

  158  139 1,150 225,1 רווח תפעולי
  

  .ראה בהמשך דוח זה, באשר לניתוח הרווח התפעולי של מגזרי הפעילות 
  
 נטו, הוצאות מימון   )ד

 
לעומת  ח"שמיליוני  1,384 -הסתכמו בכ 2010בשנת נטו של הקבוצה , המימוןהוצאות 

  .בתקופה המקבילה אשתקד ח"שמיליוני  924 -נטו של כ, הוצאות מימון
והקיטון  ח"מיליון ש 213-בסך של כ Lion Oil - בההשקעה הגידול נובע בעיקר מההפחתה של 

 .120 -סך של כשחל השנה בעליית ערך ניירות ערך סחירים ורווח מימוש ניירות ערך סחירים ב
על  עמדה בתקופת הדוחהיתרה הממוצעת של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה כמו כן 
ח בתקופה "מיליארד ש 20 -של כ ממוצעת וזאת בהשוואה ליתרה ח"שמיליארד  21 -סך של כ

 . דבר אשר גרם לעליה בהוצאות המימון המקבילה אשתקד
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 נטו, לותחלק הקבוצה ברווחי חברות ושותפויות כלו )ה

  
  :להלן פירוט חלק הקבוצה בתוצאות חברות כלולות עיקריות

10-12/09 10-12/10 2009שנת 2010שנת  

  דלק רכב
10  -  10  -  

  4  4 57 80 אבנר

IDE 61 140 10  5  

  )69(  )32( )99( )44( רודשף

  28  27 48 48 כלולות בפניקס

  )9(  )11( )55(  8  אחר

 156  91 8  )41(  
  

 שהופסקו תוח מפעילויורו )ו
, כאמור לעיל 2010בספטמבר  15לאור חתימת הסכם המכירה של דלק רכב לגיל אגמון ביום 

רווח מפעילויות "תוצאות הפעולות של דלק רכב בדוח רווח והפסד במסגרת הסעיף כל הוצגו 
כי  יצויין. )33% -כ – כולל החלק שלא נמכר( כאשר מספרי ההשוואה סווגו מחדש, "שהופסקו

בתוצאות ) 33% - כ(חלקה של החברה שלא נמכר נכלל  2010החל מהרבעון הרביעי של שנת 
  .כמפורט בטבלה לעיל, במסגרת סעיף חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות, דלק רכב

  
  

  ):ח"מליוני ש(הלן נתונים עיקריים לגבי דוחות רווח והפסד מאוחדים של החברה ל )ז
  

 
שנת 
2010  

שנת 
2009  10-12/1010-12/09

  10,345  12,887  38,703  44,567  הכנסות

  8,985  11,109  32,814  37,980  עלות ההכנסות

  1,360  1,778  5,889  6,587  רווח גולמי

  781  979  3,385  3,502  שיווק והפעלת תחנות תדלוק, הוצאות מכירה

  426  482  1,623  1,724  הוצאות הנהלה וכלליות

  5  )178(  269  )136(  נטו, אחרות) הוצאות(הכנסות 

  158  139  1,150  1,225  רגילות רווח מפעולות

  114  24  508  271  ת מימוןכנסוה

  )277(  )600(  )1,432(  )1,655(  הוצאות מימון

  )5(  )437(  226  )159(  לאחר מימון ) הפסד( רווח

  483  )4(  518  )4(  נטו, רווח ממימוש השקעות בחברות מוחזקות ואחרות

  )41(  8  91  156  נטו, ושותפויות כלולותחברות  ברווחיחלק הקבוצה 

  437  )433(  835  )7(  ים על ההכנסהלפני מס) הפסד( רווח

  61  26  83  178    מסים על ההכנסה

  376  )459(  752  )185(  מפעולות נמשכות) הפסד(רווח 

  130  1,819  451  2,139  רווח מפעילות שהופסקה

  506  1,360  1,203  1,954  נקי רווח 

        –מיוחס ל 

  424  1,399  864  1,701  בעלי מניות החברה

  82  )39(  339  253   זכויות שאינן מקנות שליטהבעלי 
  1,954  1,203  1,360  506  
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  ):ח"במליוני ש(כולל ) הפסד(תנועה ברווח  להלן )ח

   

200910-12/1010-12/09שנת 2010שנת  

  506 1,360 1,203 1,954  רווח נקי 

       :כולל אחר)הפסד(רווח 

  9  201  269  346  נטו, ם זמינים למכירהבגין נכסים פיננסיי) הפסד(רווח 

  )15(  19  )115(  )5(  נטו, בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים )הפסד(רווח 

  42  )136(  19  )381(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

  22  )85(  12  )85( נטו, כולל אחר של חברות כלולות) הפסד(ברווח  הקבוצהחלק 

  58  )1(  185  )125(  כולל אחר מפעילות נמשכת) הפסד(ווח ר

  16  )27(  214  )29(  ות שהופסקיורווח כולל אחר מפעילו

  74  )28(  399  )154(  אחרכולל ) הפסד(סך הכל רווח 

  580  1,332  1,602  1,800  כולל ) הפסד( סך הכל רווח

          :מיוחס ל

  480  1,392  1,113  1,586  לי מניות החברהבע

  100  )60(  489  214  שאינן מקנות שליטהזכויות 

  1,800  1,602  1,332  580  

  ):ח"מליוני ש(הלן נתונים עיקריים לגבי דוחות רווח והפסד מאוחדים של החברה ל   )ט
  

 2010שנת   7-9/1010-12/10 4-6/10 1-3/10 

  44,567    12,887  12,186  10,423  11,365  הכנסות

  37,980    11,109  10,594  8,540  9,669  עלות ההכנסות

  6,587    1,778  1,592  1,883  1,696  רווח גולמי

  3,502    979  848  852  844  שיווק והפעלת תחנות תדלוק, הוצאות מכירה

  1,724    482  449  405  402  הוצאות הנהלה וכלליות

  )136(    )178(  -  50  )13(  נטו, אחרות) הוצאות(הכנסות 

  1,225    139  295  676  437  רגילות רווח מפעולות

  271    24  56  47  217  ת מימוןכנסוה

  )1,655(    )600(  )405(  )483(  273  הוצאות מימון

  )159(    )437(  )54(  240  381  מימוןלאחר  ) הפסד( רווח

  )4(    )4(  -  -  -  נטו, רווח ממימוש השקעות בחברות מוחזקות ואחרות

  156    8  65  13  70  נטו, ושותפויות כלולותחברות  ברווחיחלק הקבוצה 

  )7(    )433(  11  253  451  לפני מסים על ההכנסה) הפסד( רווח

  178    26  11  103  107    מסים על ההכנסה

  )185(    )459(  -  150  344  מפעולות נמשכות) הפסד(רווח 

  2,139    1,819  100  -  -  רווח מפעילות שהופסקה

  1,954    1,360  100  150  344  נקי רווח 

            –מיוחס ל 

  1,701    1,399  33  64  205  בעלי מניות החברה

  253   )39(  67  86  139   זכויות שאינן מקנות שליטהבעלי 
  344  150  100  1,360   1,954  
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  ):ח"במליוני ש(כולל ) הפסד(תנועה ברווח  להלן )י
   

2010שנת 10-12/10 7-9/10 4-6/10 1-3/10 

 1,954 1,360 100  150 344  רווח נקי 

        :כולל אחר )הפסד(רווח 

  346  202 204  )113(  53  נטו, בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה) הפסד(רווח 

  )5(  19 -  )12(  )12(  נטו, בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים )הפסד(רווח 

  )381(  )136( )220(  108  )133(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

  )85(  )86( )7(  36  )28(  נטו, כולל אחר של חברות כלולות) הפסד(ברווח  בוצההקחלק 

  )125(  )1( )23(  19  )120(  כולל אחר מפעילות נמשכת) הפסד(רווח 

  )29(  )27( )2(  -  -  ות שהופסקיורווח כולל אחר מפעילו

  )154(  )28( )25(  19  )120(  אחרכולל ) הפסד(סך הכל רווח 

  1,800  1,332 75  169  224  כולל   סך הכל רווח

           :מיוחס ל

  1,586  1,392 83  23  88  בעלי מניות החברה

  214  )60( )8(  146  136  שאינן מקנות שליטהזכויות 

  224  169  75 1,332  1,800  
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  המצב הכספי .4
  

 84-כלעומת סך של  ח"שמיליארד  92-הסתכם בכ 2010, בדצמבר 31צה ליום סך נכסי הקבו
  . 2009 ,בדצמבר 31ליום  ח"שמיליארד 

  
 20ביום דלק רכב לגיל אגמון ממניות  22% - כהמכירה של  השלמתיצויין כי לאור חתימת 

 .הפסיקה החברה מלאחד את דוחותיה הכספיים של דלק רכב, כאמור לעיל 2010 באוקטובר
  .ים את יתרותיה של דלק רכב כפי שדווחו בעברלכול ןבמאז מספרי ההשוואה

  
בדצמבר  31לעומת  2010, בדצמבר 31נכסים וההתחייבויות ליום בשינויים העיקריים להלן ה

2009:  
  

  והשקעות לזמן קצרושווי מזומנים מזומנים 
ח המורכבים בעיקר "ש דמיליאר 4.4- כלקבוצה יתרת מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך של 

ח "מיליארד ש 0.7- כ, דלק השקעות ודלק פטרוליום ,בחברהח "מיליארד ש 1-ות בסך של כמיתר
 0.3 -וכ בדלק אנרגיהח "מיליארד ש 0.6-כ, ח בחברת הפניקס"מיליארד ש 1.3-כ, אירופהבדלק 

   .ח בריפבליק"מיליארד ש
  

  סך הנכסים השוטפים
, בדצמבר 31הסתכם ליום ימוש לא כולל נכסים המיועדים למ(סך הנכסים השוטפים של הקבוצה 

  . 2009, בדצמבר 31ח ביום "מיליארד ש 33.9 -ח לעומת סך של כ"מיליארד ש 33.3 -בכ 2010
 ח"שמיליארד  2 - עובדה כי הנכסים השוטפים של דלק רכב בסך של כהשינויים העיקריים נבעו מה

  .ח"שרד מיליא 2- כומנגד חל גידול בסעיף תעודות הסל בסך של לא נכללו באיחוד 
  

לאחר שהוצגו , לדעת חברי הדירקטוריון. לחברה גירעון בהון חוזר 2010, בדצמבר 31נכון ליום 
מסקנה זו . הגרעון בהון החוזר אינו מצביע על בעיית נזילות, י הנהלת החברה"בפניהם הנתונים ע

צפויים על מזומנים ה, נירות ערך סחירים של החברהומבוססת בין היתר על יתרות המזומנים 
  .להתקבל מחברות מוחזקות מפעילות שוטפת וכן על אפשרות למימוש הנכסים במידת הצורך

  
  

  סך הנכסים הלא שוטפים
ח "מיליארד ש 58.5 -בכ 2010, בדצמבר 31שוטפים של הקבוצה הסתכם ליום הלא סך הנכסים 

העלייה .  ח"ליארד שמי 8 -עלייה של כ, 2009, בדצמבר 31ח ביום "מיליארד ש 50.4 - לעומת סך של כ
, ח"שמיליארד  5 -נובעת בעיקרה מהעליה ביתרת ההשקעות הפיננסיות של חברות ביטוח בסך של כ

ובנוסף גידול בהשקעה  ח"שמיליארד  1.3-מרישומה לראשונה של דלק רכב כחברה כלולה בסך של כ
  .ח"שמיליארד  1-בנובל בהיקף של כ

  
  וארוך יתרת התחייבויות פיננסיות לזמן קצר

 31הסתכמו ליום ) מחזיקי אגרות חוב ואחרים, לתאגידים בנקאים(סך ההתחייבויות הפיננסיות 
 ,בדצמבר 31ביום  ח"מיליארדי ש 19.6-לעומת סך של כח "מיליארד ש 20.7 -בכ 2010, בדצמבר

2009.   
  

  תביעות תלויות
ת משפטיות כנגד את תשומת הלב לתביעושלהם  הדעת בחוותרואי החשבון של החברה מפנים 

  .בדוחות הכספיים 30 לפרטים ראה ביאור, חברות מוחזקות
  

  מידע נוסף
לדוח ' לפרטים נוספים לגבי פירעונות תשלומי קרן וריבית בגין חובות של חברות המטה ראה נספח א

  .הדירקטוריון
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  ונזילות מקורות המימון .5
  

: הינןחברות המטה ( :2010, בדצמבר 31 םחברות המטה ליוהחברה ונטו של , פיננסיהחוב להלן ה

דלק , דלק תשתיות, .Delek Finance US Inc, דלק פטרוליום, דלק השקעות ונכסים ,קבוצת דלק
  )אירופה ישראל ודלק הונגריה

  
    ח"מליוני ש

 התחייבויות  
    

  אגרות חוב  )8,097(
  הלוואות מבנקים )269(
  הלוואות מחברות מאוחדות )256(

  רותאח )122(

  תהתחייבויוכ "סה )8,744(

   

  נכסים 

   
   מזומנים 499

  (**)  פיננסיותהשקעות  2,200
  (***)מוחזקות  הלוואות לחברות  1,472
  מניות רדומות 339
  אחרים 11

  כ נכסים"סה 4,521

   

  חברות מטה –נטו  ,חוב פיננסי )4,223(

  
במסגרת  כלולהיתרה זו אינה  ולכן ,גה של ההשקעה ברודשףאופן ההצשונה  2010, 1החל מדוחות רבעון   (*)   

  .נטו, ההשקעות בחוב פיננסי
מנורה והוט , ן"בדלק נדל, יודגש כי השקעה בנובל. ל"סעיף זה כולל השקעה בניירות ערך סחירים בארץ ובחו(**)  

  .כלולים במסגרת סעיף זה
  .תיאור עסקי התאגיד-לחלק א בדוח התקופתי 1.20פרק  ראה גם,לעניין ההלוואות הכלולות במסגרת סעיף זה (***)  

  
  :גיוסי חוב

 
 255 - של כ בהיקףלהמרה ח "אג גיוס) סולו(השלימה החברה  ,2010של שנת  במהלך הרבעון השני

השלימה החברה  2010בחודש נובמבר  .ח"מיליוני ש 800- והרחבת סדרות קיימות בסך של כ ח"ש מליוני
ראה  -ח "לפרטים והרחבה בדבר גיוסי האג. ח"מיליוני ש 560- של  כ ח צמוד מדד בסך"גיוס אג
  .לדוחות הכספיים 27 -ו 26 ים ביאור

  
  :השקעה בנובל

  
חלק מהמניות של נובל  החברהמכרה , 2011במהלך הרבעון הראשון של שנת , לאחר תאריך המאזן
כתוצאה ממכירה זו ) סלפני השפעת המ( לחברההרווח שנבע . ח"ש מליוני  718- בתמורה לסך של כ

ההון החיובית  וקרן) נובל מניות מהון 1.5%- כ המהווה(יתרת ההשקעה  .ח"מליוני ש 177 - מסתכם בכ
  . בהתאמה, ח"מיליוני ש 236- ח וכ"מיליוני ש 890- בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים מסתכמים בכ
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  לפי תחומי פעילותפעילות התוצאות ניתוח  .6
  

  ב"פעילות הדלקים בארה   )א
  

  :החברהכפי שהן נכללות בדוחות הכספיים המאוחדים של  USדלק להלן תוצאות 
  

200910-12/1010-12/09שנת 2010שנת  

 כ"סה כ"סה כ"סה כ"סה  

 ח"ש מיליוני ח"מיליוני ש ח"מיליוני שח"מיליוני ש 

  3,198  3,582  10,413  14,019  הכנסות

  61  117  644  505)אות הנהלהללא הוצאות פחת והוצ(תוצאות הפעילות

  59  59  204  228 הוצאות פחת

  70  47  247  217 הוצאות הנהלה וכלליות

  )72(  9  184  58 מפעולות) הפסד(רווח 

  31  254  100  357  נטו, הוצאות מימון

  )74(  )245(  33  )290(  )הפסד( רווח נקי 

  
  :ונים תפעוליים נוספיםלהלן נת  

  
    

 
  

200910-12/1010-12/09שנת 2010שנת 

        :הזיקוק פעילות

  32  63  411  214 )ח"מיליוני ש(תרומה לתוצאות הפעילות  

  92  92  228 365ימי הפעלה                 

  49,276  54,405  51,823  53,360 ממוצעת ליוםנמכרתכמות חביות  

  75.95  85.16  71.22  79.5 )בדולר(מחיר חבית ממוצע בתקופה  

  3.37  7.85  6.14  7.00 )דולר לחבית(מרווח הזיקוק הממוצע  

  5.73  5.51  7.28  5.21 )דולר לחבית(עלויות ייצור ישירות  

          :פעילות השיווק

  28  24  97  95 )ח"מיליוני ש(תרומה לתוצאות הפעילות  

  14,048  14,352  13,378  14,354 כמות חביות נמכרת ממוצעת ליום  

           

          :פעילות התחנות

  1  30  136  196 )ח"מיליוני ש(תרומה לתוצאות הפעילות  

  450  417  459  428 מספר התחנות הממוצע בתקופה  

 108,699 103,184 434,159 423,509  )באלפי גלון(מכירות בתחנות  

  0.129  0.131  0.136  0.161  )בדולר(מרווח לגלון  

  
  
  

צנרת להולכת  ,ביום אלף חביות 60יקוק בעל קיבולת יצור מקסימלית של מפעילה בית ז USדלק 
ב וכן תחנות דלק ומרכזי נוחות "ארה, במדינת טקסס ומערכת טרמינלים לשיווק דלקיםנפט גולמי 

מחברת  35% -בכ  USבנוסף מחזיקה דלק  .ב"בשמונה מדינות שכנות באזור הדרום מזרחי של ארה
Lion Oil  ארקנסו, באל דוראדו, אלף חביות נפט ביום 75- קוק בהיקף של כהמפעילה בית זי 

שיעור . )א)2(13ביאור ראה  – Lionנוספים ממניות  53% -לפרטים בדבר חתימת עסקה לרכישת כ(
הינה  USדלק  .72.6%-לתאריך המאזן הינו כ USדלק ב החברה במישרין ובעקיפיןההחזקה של 

  .ב"חברה נסחרת בארה
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  ב"פעילות הדלקים בארהאות תוצ ניתוח להלן
  

  הכנסות
  

 ח"שמיליוני  10,413- לעומת סך של כ ח"שמיליוני  14,019- הסתכמו בכ 2010סך ההכנסות בשנת 
מוסברת בעיקרה מהגידול אשר חל במחזורי המכירות של בית הזיקוק בטיילר  ההעליי. 2009בשנת 

בשל השבתתו בעקבות  2009ת לעומת שנ 2010זאת לאחר שפעל מספר ימים גבוה יותר בשנת 
. 2009ואשר השביתה את בית הזיקוק עד חודש מאי  2008אשר אירעה בחודש נובמבר השריפה 

כל המכירות הן בתחום על בנוסף גדלו המכירות כתוצאה מהעליה במחירי הדלקים אשר השפיעה 
  .הזיקוק והשיווק והן בתחום תחנות התדלוק

  
  )ת הנהלהלפני פחת והוצאו(תוצאות הפעילות 

  
 ח"שמיליוני   644-לעומת סך של כ ח"שמיליוני    505 -הסתכמו בכ 2010תוצאות הפעילות בשנת 

אשר התקבלו (כוללת בתוכן הכנסות בגין תקבולי ביטוח  2010תוצאות הפעילות בשנת . 2009בשנת 
עומת תקבולי ביטוח ל ח"שמיליוני   64 - בסך של כ) כאמור לעיל, 2008בגין השריפה מחודש נובמבר 

הסתכמו תוצאות הפעילות בשנת  בנטרול תקבולי הביטוח. 2009בשנת  ח"שמיליוני   419 -של כבסך 
  .2009בשנת  ח"שמיליוני  225- לעומת סך של כ ח"שמיליוני  441-בסך של כ 2010

 נובע מהשיפור שחל 2009והשיפור לעומת שנת  2010עיקר ההשפעה של תוצאות הפעילות בשנת 
עוד . ומהקיטון בעלויות הייצור הממוצעות כמפורט בטבלה שלעיל 2010במרווחי הזיקוק בשנת 

חל שיפור משמעותי במרווחי הזיקוק באיזור מפרץ  2010יצויין כי החל מהרבעון הרביעי של שנת 
 5-3-2הגיע מרווח הזיקוק , 2011בהשוואה לתקופות קודמות וברבעון הראשון של שנת , מקסיקו
  . ר מפרץ מקסיקו לשיא רב שנתיבאיזו

  
  הוצאות הנהלה וכלליות

  
מיליון דולר  7-כוללות הפחתה חד פעמית של מוניטין בסך של כ 2009הוצאות הנהלה וכלליות בשנת 

  .2009שנכללה ברבעון הרביעי של שנת ) ח "מיליוני ש 25-כ(
  

  נטו, הוצאות מימון
  

בגין , )ח"מיליון ש 213 -כ( מיליון דולר  60 -של כ בסךהוצאות המימון נטו כוללות הוצאה חד פעמית 
 53.7%על עסקה שנחתמה לרכישת , וזאת בהסתמך,   Lionהתאמת ערכה של ההשקעה במניות 

  .כמתואר בביאור לדוחות הכספיים Lionנוספים ממניות 
  

  מידע נוסף
  

שבונאות מקובלים לפי כללי ח USדלק קיימים מספר הבדלים בין התוצאות הכספיות של , יצוין כי
בינלאומיים ב המפורסמים לציבור לבין הכללתם בדוחות הכספיים על פי כללי חשבונאות "בארה

)IFRS(  שיטת  - ההבדל העיקרי נובע ממדיניות חשבונאית שונה בטיפול המלאי. בישראלהמיושמים
ביישום התקינה ב לעומת שיטת הממוצע "בדוחות בארה LIFOקביעת עלות המלאי לפי 

 .בינלאומיתה
  

' לחלק א 1.7וסעיף  לדוחות כספיים 14ראה ביאור , USלפרטים נוספים בקשר עם פעילות דלק 
  .תיאור עסקי התאגיד -בדוח התקופתי
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  פעילות הדלקים בישראל )ב
  

  :להלן נתונים מתוך הדוחות הכספיים של דלק ישראל
  

200910-12/1010-12/09שנת 2010שנת  

 כ"סה כ"סה כ"סה כ"סה  

 ח"ש מיליוני ח"ש מיליוני ח"מיליוני שח"ש מיליוני 

  1,211  1,324  4,290  5,136  הכנסות

  174  188  736  775  רווח גולמי

  41  31  229  188 רווח תפעולי

EBITDA  290  306  52  60  

  20  30  112  93 נטו,הוצאות מימון

  )7(  )14(  )8(  )8(  חלק דלק ישראל בתוצאות חברות כלולות 

  11  )15(  95  60  )הפסד( רווח נקי

          :מיוחס ל

  10  )16(  90  56  בעלי מניות של החברה

  1  1  5  4  זכויות המיעוט

  60  95  )15(  11  

  
הינה  ישראלדלק ( 77.2%-ידי הקבוצה בשיעור של כ-מוחזקת ליום המאזן על ישראלדלק 

  ). חברה ציבורית ודוחותיה מפורסמים לציבור
בהפעלת תחנות תדלוק וכן בהפעלת רשת , עוסקת בשיווק ובהפצת מוצרי דלקים דלק ישראל

 האחד. פעילות דלק ישראל מתרכזת בשלושה מגזרי פעילות עיקריים". מנטה"חנויות הנוחות 
התדלוק  בתחנות הקבוצה פעילות כל את הכולל, והמסחר מתחמי התדלוק מגזר הינו

בשיווק  הקבוצה פעילות את הישיר הכולל קהשיוו מגזר הוא השני המגזר , הציבוריות
והמגזר השלישי  דלק ישראל ללקוחות והמסחר התדלוק למתחמי מחוץ והפצת מוצרי נפט

 .הינו מגזר אחסון וניפוק דלקים
  

  הכנסות

 5,136-הסתכמו בכ 2010בשנת ") מכירות נטו: "להלן(המכירות בניכוי היטלים ממשלתיים 
המכירות .  19.7%-עלייה של כ 2009בשנת  ח"שמיליוני  4,290-לעומת סך של כ ח"שמיליוני 

מיליוני  1,211- לעומת סך של כ ח"ש ימיליונ 1,324-הסתכמו בכ 2010ברבעון הרביעי בשנת 
  .9.3%-עלייה של כ, ברבעון המקביל אשתקד ח"ש

    
מוסברת בעיקר בשל העלייה במחירים  2009לעומת  2010העלייה במכירות בין שנת 

במכירות , בעיקר, ומגידול ריאלי כמותי 2009לעומת  2010מוצעים של הדלקים בשנת המ
וכן גידול " מנטה"גידול במכירות רשת חנויות הנוחות , במגזר מתחמי התדלוק והמסחר

  .כתוצאה מאיחוד לראשונה של תוצאות פעילות שיווק דלקים במגזר השיווק הישיר
  

  גולמי רווח

בשנת  ח"שמיליוני  736-לעומת כ ח"שמיליוני  775 -הסתכם בכ 2010הרווח הגולמי בשנת 
 ימיליונ 188 -הסתכם בכ 2010הרווח הגולמי ברבעון הרביעי בשנת . 5.3%-עלייה של כ 2009
  . 8%- עלייה של כ, ברבעון המקביל אשתקד ח"שמיליוני  174-לעומת סך של כ ח"ש
  

יתר מהמשך העברת תחנות להפעלה בשנת הדוח חלה עלייה ברווח הגולמי שנבעה בין ה
גידול במכירות מגזר , מגידול במכירות חנויות הנוחות, מגידול כמותי במגזר זה, עצמית

 2010השיווק הישיר לאור רכישת פעילות שיווק דלקים חדשה במהלך הרבעון השלישי בשנת 
 רות התחרותהתגב, בראייה שנתית, מנגד .וכן מגידול ברווח הגולמי במגזר האחסון והניפוק
הגולמית בעיקר ממכירת דלקים במתחמי  בענף הדלק בתקופת הדוח גרמה לשחיקה ברווחיות

מיליון  10-הפרש של כ(התדלוק והמסחר ובנוסף חלה ירידה ברווחי המלאי לעומת אשתקד 
  ).בין השנים ח"ש
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חלה עלייה ברווח הגולמי לעומת הרבעון המקביל אשתקד  2010ברבעון הרביעי לשנת 
לעומת הרבעון המקביל  2010וכן יצוין כי ברבעון הרביעי לשנת , הסיבות האמורות לעילמ

את . בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אשתקד חל שיפור במרווחים במגזר מתחמי התדלוק
מיליוני  7- הגידול ברווח הגולמי ברבעון  הרביעי השנה קיזזו הוצאות חד פעמיות בהיקף של כ

הוצאות חריגות לשיפוץ מתקן ניפוק של חברה מאוחדת וכן עדכון  שמקורן ברישום ח"ש
  .אומדנים בקשר עם מלאים של החברה

  
  וכלליותהפעלת תחנות והנהלה , הוצאות מכירה

 ח"שמיליוני  586 - בכ 2010הסתכמו בשנת  הפעלת תחנות והנהלה וכלליות , הוצאות מכירה
ברבעון הרביעי לשנת . 14.9%-לייה של כע, 2009בשנת  ח"שמיליוני  510 - לעומת סך של כ

ברבעון  ח"שמיליוני  136 -לעומת סך של כ ח"שמיליוני  157 - הוצאות אלה הסתכמו בכ 2010
  . 15.4%-עלייה של כ, המקביל אשתקד

  
עיקר הגידול בהוצאות אלו נובע מגידול  2009- ו 2010 תקופות הדיווח השונות בשניםבין 

גידול בהוצאות הפרסום , ח העברת תחנות להפעלת החברהבהוצאות הפעלת תחנות לנוכ
גידול , גידול ניכר בהוצאות שכר דירה של תחנות התדלוק, גידול בהוצאות הפחת, והשיווק

בהוצאות הפעלת חנויות הנוחות של החברה לנוכח התרחבות הרשת וכן גידול עקב איחוד 
הגידול כאמור קוזז מקיטון . שירלראשונה של רכישת פעילות שיווק דלקים במגזר השיווק הי

, בהוצאות שכר בגין אופציות לעובדים וגידול בהכנסות אחרות שנכללו ברווח מפעולות
  .שנכללו במחצית הראשונה של השנה

  

  כללי - מפעולות רווח

 ח"שמיליוני  229 - לעומת סך של כ ח"שמיליוני  188 -הסתכם בכ 2010הרווח מפעולות בשנת 
- הסתכם הרווח מפעולות לסך של כ 2010ברבעון הרביעי לשנת . 18%- ה של כיריד, 2009בשנת 

, ברבעון המקביל אשתקד  ח"שמיליוני  41-לעומת הפסד מפעולות בסך של כ ח"שמיליוני  31
  . 24.4%- ירידה של כ

  
 נטו, מימון וצאותה

 ח"שליוני מי 112-לעומת סך של כ ח"שמיליוני  93 - הסתכמו בכ 2010הוצאות המימון בשנת 
 - הסתכמו בכ 2010נטו ברבעון הרביעי בשנת , הוצאות המימון. 17%- של כ ירידה, 2009בשנת 

.  50%- עלייה של כ, ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליוני ש 20 - ח לעומת סך של כ"מיליוני ש 30
בסעיף הוצאות מימון נטו נכלל רווח חד פעמי ממכירת אחזקתה של דלק ישראל בחברת 

חל , בנטרול רווח חד פעמי זה. ח"מיליוני ש 20- סיסיים חיפה אשר הניב רווח של כשמנים ב
מוסבר כתוצאה מגידול באשראי הבנקאי לעומת הגידול בהוצאות המימון בתקופת הדוח 

, מקיטון בקבלת דיבידנדים מנכסים פיננסיים זמינים למכירה ביחס לאשתקד , אשתקד
ערך הלוואות בגין הלוואות לזמן ארוך שנתנו בסך  בנוסף נזקפה בשנת הדוח הפרשה לירידת

מנגד נרשמה ירידה בהוצאות בגין הפרשי מדד כתוצאה מעליית מדד . ח"מיליוני ש 6- של כ
 .אשתקד 3.82%-ביחס ל 2.28% –מתונה יותר בשנת הדוח 

  
  מידע נוסף

  
") דברגח גול"דו": להלן(ח מטעמו "העביר מינהל הדלק לחברות הדלק דו 15.2.2011ביום 

ח "להעביר את התייחסותן הכתובה לדונתבקשו חברות הדלק . לניתוח מרווח השיווק
שלח מינהל הדלק לחברות הדלק דרישה  16.3.2011ביום , בנוסף. 25.3.2011גולדברג עד ליום 

. 25.3.2011על מנת שיומצאו לו עד ליום , נרחבת נוספת להמצאת נתונים לצורך בדיקתו
את עמדתן בפני ועדת מחירים המורכבת מנציגי משרד  להציגחברות בהמשך לכך צפויות ה

ולאחר מכן תחליט ועדת המחירים בקשר לאופן חישוב  ,האוצר ומשרד התשתיות הלאומיות
על כוונתו  21.02.2011ק ביום לבמסגרת הליך זה הודיע מינהל הד. מרווח השיווק ולעדכונו

לשינוי שיטת חישובו של . 01.04.2011יום ע באשר צפוי להתבצלבטל את עדכון מרווח השיווק 
שהיקפה ייגזר  ,דלק ישראלמרווח השיווק ועדכונו עשויה להיות השפעה מהותית על תוצאות 

 .  יוחלט בסופו של דבר והשינוי עלי ממהות
 
  

 1.8וסעיף  לדוחות כספיים 14אור ראה בי, דלק ישראללפרטים נוספים בקשר עם פעילות 
  .תיאור עסקי התאגיד -התקופתי בדוח' לחלק א
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  לות הדלקים באירופהפעי  )ג
  

, ")אירופהדלק : "להלן( Delek Europe BVהדלקים באירופה מתרכזת בחברה מאוחדת פעילות 
 חברת" דלק"ידי  ועל)  80%( פטרוליום  דלק ידי עלומוחזקת בשרשור  בהולנד שהתאגדה בת חברה
הפעלת תחנות , שיווק והפצת מוצרי דלקים ושמנים וללתכ הפעילות). 20%( מ"בע הישראלית הדלק
  .מתקני שטיפת רכב והחזקות בטרמינלים, הפעלת רשת חנויות נוחות ומאפיות, תדלוק

  
  . בצרפת BP של הדלקים פעילות לרכישת העסקהדלק אירופה את  מהיהשל 2010 באוקטובר 1 ביום

  
הולנד , בבלגיההפעילות . ב אירופהמדינות במער 4-פועלת דלק אירופה ב, עם השלמת העסקה

") דלק בנלוקס: "להלן( Delek Benelux BV באמצעותמתבצעת ") בנלוקס"להלן ( ולוקסמבורג
שתי החברות הינן  ").דלק צרפת: "להלן( Delek France BV באמצעותמתבצעת  בצרפתוהפעילות 

  .של דלק אירופה שהתאגדו בהולנדמלאה  בבעלותחברות בנות 
  

 405- ו בנלוקסב 845(תחנות תדלוק  1,250 באירופה הדלקים פעילות כוללת 2010 שנת םלתו נכון
- ו בבנלוקס 182(מתקני שטיפת רכב  419 ,)בצרפת 354-ו בבנלוקס 605(חנויות נוחות  959 ,)בצרפת

  .)בצרפת 3-ו בבנלוקס 2(טרמינלים  5-ב החזקותו )בצרפת 237
      

וח קונספט חדש להפעלת חנויות נוחות תחת מותג פרטי דלק בנלוקס בפית המשיכה 2010במהלך 
לאורך ה פעילות בהרחבת דלק בנלוקסהמשיכה , כן-כמו .GO the fresh way -אותו הקימה 

  .נכון למועד הדוח ומלון דרכים אחד מסעדות 7היא מפעילה ובבלגיה הכבישים המהירים 
  
  . ילכאמור לע, החלה דלק צרפת את פעילותה 2010באוקטובר  1- ב
  

ואת תוצאות  2010בדצמבר  31ליום צרפת הקבוצה איחדה לראשונה בדוחות כספיים אלו את נכסי דלק 
  .2010בדצמבר  31הרכישה ועד ליום  יוםמהחל  חודשים שלושהלתקופה של  צרפתפעולותיה של דלק 

  
חות עיקרי לדו 'י14 ביאור ראה Delek Europe BV ידי על בצרפת הפעילות רכישת על לפרטים
  .הכספיים

  
בדוחות   שנכלליםכפי  2009-ו 2010 בדצמבר 31לימים  אירופהלהלן תמצית מאזני דלק 

  ):ח"שליוני יבמ( הקבוצה
  

    
   

  31ליום 
 2010 בדצמבר 

  31ליום 
 2009 בדצמבר

 440 680 מזומנים

 1,061 1,530 )למעט מזומנים(רכוש שוטף 

 151 110 רוךהשקעות בחברות מוחזקות ויתרות חובה לזמן א

 1,219 1,732  נטו, רכוש קבוע

  1,283 1,477 נטו, רכוש אחר

 242 247 הלוואות ואשראי לזמן קצר

 1,420 1,991 )למעט הלוואות ואשראי לזמן קצר(התחייבויות שוטפות  

 1,523 1,701 מבנקים הלוואות לזמן ארוך

 95 568  מבעלי מניות הלוואות לזמן ארוך

 242 422 לזמן ארוך התחייבויות אחרות

 632 600 הון עצמי 
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 הקבוצה בדוחות ושנכלל כפיאירופה להלן נתונים מתוך דוחות הרווח וההפסד של דלק 
  ):ח"שליוני יבמ(

  

 
1-12/10 **1-12/09 10-12/10 

**  

10-12/09  

  ח"ש מיליוני ח"ש מיליוני ח"ש מיליוניח"שמיליוני 

  2,885  4,413  10,681  13,130  הכנסות

  310  472  1,256 1,384  רווח גולמי

  2  35  90 183 תפעולי ) הפסד(רווח 

  7  3  13 9 חלק ברווחי שותפויות מוחזקות

*** EBITDA 367 311  99  64  

  )9(  )14(  33 72  רווח נקי
 

 הדוחות תרגוםששימש ל ממוצעשער חליפין 

 )ח"ש/אירו( הכספיים
4.88  5.51  4.92  5.57  

  
  בלבד 2010הרביעי של  ברבעוןצרפת  דלק תוצאות אתכוללים  2010 ינתונ**  

   ח"שמיליוני  43- הסתכם בכ 2010של דלק צרפת ברבעון הרביעי של  EBITDA-ה** *
  

  :בתקופות המדווחות אירופהלהלן ניתוח תוצאות פעילות דלק 
  

  הכנסות 
, 2009ח בשנת "ש ןמיליו 10,681 - כ לעומתח "ש ןמיליו 13,130 -בכ הסתכמו 2010 בשנת ההכנסות

- ח לעומת כ"ש ןמיליו 4,413 -הסתכמו בכ 2010של שנת  הרביעיההכנסות ברבעון . 23%- כ של עלייה
  .53%-כ של עלייה, דח ברבעון המקביל אשתק"מיליוני ש 2,885
  . ח להכנסות"שמיליון  1,072-תרם כ 2010 של הרביעי ברבעון צרפת דלקתוצאות  איחוד

בניטרול דלק צרפת נובע ממגמת העלייה במחירי הדלקים בעולם ומהמשך ות הגידול בהכנס
גידול זה קוזז בחלקו כתוצאה מירידה בשער החליפין הממוצע . הצמיחה בהכנסות מחנויות הנוחות
  .של האירו מול השקל בתקופת הדוח

  
 גולמי  רווח

, 2009בשנת  ח"ש מיליון 1,256 -כ לעומת ח"ש מיליון 1,384 - בכ הסתכם 2010שנת ב הגולמי הרווח
לעומת  ח"ש ןמיליו 472 - בכ הסתכם 2010של שנת  הרביעיהרווח הגולמי ברבעון . 10%-כ של עלייה

  . 52%-כ של עלייה, דברבעון המקביל אשתק ח"ש ןמיליו 310-כ
  . ח לרווח הגולמי"שמיליון  166-תרם כ 2010איחוד תוצאות דלק צרפת ברבעון הרביעי של 

 גידולמ, עליה במרווח הממוצע ליחידת מכירהמ נובע בניטרול דלק צרפת הגולמי וחברו הגידול
גידול זה קוזז בחלקו כתוצאה  .הנוחות חנויות בתחום הנמשכת ומהצמיחה הנמכרות בכמויות

  .מירידה בשער החליפין הממוצע של האירו מול השקל בתקופת הדוח
  

  תפעולי  רווח
, 2009בשנת  ח"ש מיליון 90-כ לעומת ח"ש מיליון 183 -כב הסתכם 2010שנת ב התפעולי הרווח
לעומת  ח"ש ןמיליו 35-בכ הסתכם 2010של שנת  הרביעיברבעון  התפעולי הרווח. 103%- כ של עלייה

  . דברבעון המקביל אשתק ח"ש ןמיליו 2-כ
  . ח לרווח התפעולי"שמיליון  16-תרם כ 2010איחוד תוצאות דלק צרפת ברבעון הרביעי של 

אשר קוזז , לעיל כאמור הגולמי ברווח מהגידול נובע דלק צרפת בניטרול התפעולי ברווח ידולהג
 על ידיהנובעת מגידול במספר התחנות המופעלות  במקצת כתוצאה מעליה קלה בהוצאות התפעול

הירידה בשער החליפין הממוצע של האירו מול השקל בתקופת הדוח קיזזה אף היא  .החברה
  .ברווח התפעולי במקצת את הגידול

  
EBITDA  

הסתכם  2010 בשנת) פעמיות חד הוצאותרווח מפעולות בנטרול פחת והפחתות ובנטרול ( EBITDA-ה
ברבעון  EBITDA- ה. 18%-עלייה של כ, 2009ח בשנת "מיליון ש 311- ח לעומת כ"מיליון ש 367-בכ

, דברבעון המקביל אשתקח "ש ןמיליו 64-ח לעומת כ"ש ןמיליו 99-בכ הסתכם 2010של שנת  הרביעי
   .55%- כ של עלייה

' לחלק א 1.9וסעיף  לדוחות כספיים 14אור ראה בי, דלק אירופהלפרטים נוספים בקשר עם פעילות 
  .תיאור עסקי התאגיד -בדוח התקופתי
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  גז והפקת וגז נפט חיפושי פעילות   )ד
  

ציבורית המוחזקת על ידי  הינה חברה ")א"דמ"דלק אנרגיה או ": להלן(מ "בעאנרגיה מערכות דלק 
  .79%-החברה ליום המאזן בשיעור של כ

ואבנר ") דלק קידוחים: "להלן(הפעילות בישראל מתבצעת באמצעות דלק קידוחים שותפות מוגבלת 
אשר שותפות בעסקת ים , ")השותפויות: "להלן ביחד") (אבנר: "להלן(חיפושי נפט שותפות מוגבלת 

בעיקר וכן בזכויות נפט נוספות  "לוויתן" -ו "דלית" "תמר"ידוחים בק, )יחד עם דלק השקעות( תטיס
  .בים מול חופי ישראל

  
ל מתבצעת באמצעות חברות בנות של דלק אנרגיה המתרכזת בעיקר בפעילויות "הפעילות בחו

  :הבאות
  

הינה חברה  Elk" .(Elk": להלן( Elk Resourcesחברת  ב המבוצעת באמצעות"פעילות בארה  -
, ב ועוסקת בהפקה ומכירה של נפט וגז"הרשומה בארהעלות מלאה של דלק אנרגיה בבפרטית 

באשר לאפשרות מימוש  .בפיתוח נכסי נפט וגז קיימים ובחיפושי נפט וגז בסיכון נמוך
  .לדוחות הכספיים 16ראה באור , ב"הפעילות בארה

  
  

ותה תגלית הנפט אשר בבעל, ")Matra: "להלן( Matra petroleum Plcמהון חברת  29.30%  -
Sokolovskoe ברוסיה. 

  
  
  

  :להלן תוצאות פעילות חיפושי והפקת נפט וגז כפי שהן נכללות בתוצאות הקבוצה
  

200910-12/1010-12/09שנת 2010שנת  

 כ"סה כ"סה כ"סה כ"סה  

 ח"ש מיליוני ח"ש מיליוני ח"מיליוני שח"ש מיליוני 

  125  137  450  556  הכנסות

  46  )20(  187  173 תפעולי) סדהפ( רווח

EBITDA  366  306  73  75  

  34  38  159  147 נטו,הוצאות מימון

  2  -  32  82 וחברות כלולות אחרותבתוצאות אבנרהקבוצה חלק

  2  )31(  23  62   נקי רווח

  BCM(*) 3.2  2.9  0.8  0.7-מכירת גז ב

  . BCMמעוגלים לעשירית , תטיסידי כל קבוצת ים - הנתונים מתייחסים למכירות גז על(*) 

  
  :להלן ניתוח תוצאות פעילות מגזר הגז

    
   הכנסות

  
ח "ש מיליוני 556-בניכוי תמלוגים בסך של כ ,הדוח נבעו למגזר הכנסות ממכירת גז ונפט בתקופת

ברבעון  .24% -של כ גידולהמהוות , ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש מיליוני 450 -לעומת סך של כ
ח "מיליוני ש 125ח לעומת סך של "מיליוני ש 137 - הכנסות בסך של כהסתכמו  2010של שנת  הרביעי

  .10% -של כ גידולהמהוות , ברבעון המקביל אשתקד
  

 הגידול בהכנסות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע ברובו ממכירות גז טבעי 
  .ל"וכן מהמכירות לכיבהתאם למחירי ותנאי מזכר העקרונות עם חברת החשמל 

בין , שהרכישה היומית הממוצעת של הגז הטבעי מהשותפויות על ידי חברת חשמל משתנה, יצויין
בהתאם לעבודות התחזוקה של חברת החשמל , בהתאם לשינויים העונתיים בצריכת החשמל, היתר

מכרות נ 2009ביולי  1 - החל מ. EMGולקצב אספקת הגז הטבעי לחברת החשמל על ידי חברת 
שנחתם עם חברת החשמל לאספקת כמויות , כמויות נוספות של גז בהתאם לקבוע במזכר העקרונות

. BCM 5כ לכמות כוללת של "ובסה, למשך כחמש שנים BCM 1נוספות של גז בהיקף שנתי של 
של חברת חשמל למערכת הולכת הגז " צפית"חוברה תחנת הכח  2010במהלך הרבעון השני של שנת 

  .נתיבי הגז הטבעי של
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  נטו, הוצאות מימון

  
 159-לעומת סך של כ, ח"ש מיליוני 147- הסתכמו לסך של כ 2010בשנת , נטו, הוצאות המימון

הסתכמו , 2010של שנת הרביעי ברבעון . 8% -ירידה של כ, ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש מיליוני
 ח ברבעון המקביל אשתקד"ש מיליוני 34 -ח לעומת סך של כ"ש מיליוני 38-הוצאות המימון בכ

  .11% -של כ גידולהמהוות 
  

 עיקר הוצאות המימון נבעו מריבית על הלוואות מבנקים ואגרות החוב בדלק אנרגיה ובחברות בנות
  .שלה

גידול זה , 2009כל שנת חים חדשים שהונפקו ולא השפיעו על "קיים גידול בהוצאות מימון בגין אג
 35 - נובעות משיערוך עסקאות הגנה על מחירי נפט וגז בסך של כקוזז באמצעות קיטון בהוצאות ה

  .ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, ח"מיליון ש
  

  הוצאות חד פעמיות
  

  לירידת ערך נכסים שנרשמה חד פעמית מהפרשה גם פעילות מגזר הגז הושפעו  תוצאות
א "יצוין כי דמ  .ח"שמיליון  57 - בסך של כ )"ב"א ארה"דמ(" Delek Energy Systems US. Inc -ב

מיליון דולר  25.7 -בסך של כ) לפני מס(רווחים  2011ב צפויה לרשום ברבעון הראשון לשנת "ארה
בנוסף נרשמה   .2011מרץ  -אשר מומשו בפברואר , ב"א ארה"ב בגין נכסי נפט וגז של דמ"ארה

וזאת , ח"ש מיליון 7.3 - צוק תמרור בסך של כ בפרויקטהפחתה לירידת ערך למלוא ההשקעה 
 .בפרוייקט ןהרישיובעקבות החלטת הממונה על הנפט על פקיעת 

  
  חלק בתוצאות אבנר וחברות כלולות אחרות

  
 80 -כ של בסך כלל מגזר האנרגיה רווחים בגין האחזקות בשותפות הכלולה אבנר הדוח 2010בשנת 

 .תקדח בתקופה המקבילה אש"מיליון ש 57 -בסך של כ רווחלעומת , ח"מיליון ש
כמפורט , בפרויקט ים תטיס, נובע בעיקר כתוצאה מהגידול בהכנסות, הגידול ברווחי שותפות אבנר

  .לעיל
ואילו  ,VOGIL -ן Matra בגין חלקה בתוצאותהפסדים  דלק אנרגיהרשמה  2009בשנת  ,בנוסף
  .השפעת תוצאות חברות אלו על תוצאות דלק אנרגיה אינה מהותית 2010בשנת 

  
  מידע נוסף

  
לחלק  1.11וסעיף  כספיים לדוחות 16ביאור ראה , חיפושי נפט וגזלפרטים נוספים בקשר עם פעילות 

  .תיאור עסקי התאגיד -בדוח התקופתי' א
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  פעילות הביטוח והפיננסים   )ה
  

ואחזקה מלאה במניות ריפבליק   מ"ממניות הפניקס אחזקות בע 55% - בכ הקבוצה מחזיקה
  .ב"מנטרי הפועלת בארהאשר הינה חברת ביטוח אל

  
  ")הפניקס: "להלן(מ "הפניקס אחזקות בע )1
    

של הפניקס  מדוחות רווח והפסד ודוחות על הרווח הכולל המאוחדיםנתונים עיקריים להלן 
  :)ח"במיליוני ש(

  
  1-12/2010  1-12/2009  

  5,422  6,068  פרמיות שהורווחו ברוטו
  4,767  5,431  פרמיות שהורווחו בשייר

  938  1,005  וצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות ה, עמלות
  807  904  הוצאות הנהלה וכלליות 

  366  340  הוצאות אחרות
  248  333  לתקופה) הפסד(רווח 
  227  309  לתקופה מיוחס לבעלי המניות של החברה) הפסד(רווח 
  435  432  כולל לתקופה) הפסד(כ רווח "סה

  

 ההון בשוק לתשואות, לפיכך .ההון בשוק מושקע הקבוצה של הנכסים מתיק ניכר חלק
 על והן הקבוצה לקוחות עבור המושגת התשואה על הן מהותית השלכה ,השונים באפיקים

 הרווחים .כך שחלק מהותי מתוצאות הפעילות של הקבוצה מושפע משוק ההון הקבוצה רווחי
 מדד והתנהגות ובעולם בארץ ההון שווקי התנהגות את מבטאים וההפסדים מהשקעות

 השפעתם אשר ,העיקריים המטבעות מול השקל החליפין של ושערי לצרכן המחירים
  .המדווחות בתוצאות העיקרית לתנודתיות הסיבה הינה הפיננסי המרווח על המצרפית

 לא הפניקס, 2009בשנת , עם זאת. התשואות בשוק ההון היו גבוהות במיוחד 2009בשנת 
 משנת החל המבוטחים לחובת שנצברו השקעותהפסדי ה משתנים בשל ניהול דמי גבתה
 דמי באופן חלקיהחלה לגבות  טובות והקבוצה היו בשוק ההון התשואות הדוח בשנת.  2008
דמי ניהול משתנים  שגבומשתנים ברבעון הרביעי זאת בניגוד לחברות ביטוח אחרות  ניהול

   .כולה השנה מהלךב
  

הסתכמו  הדוח בשנת כללי וביטוח בריאות ביטוח, ייםח מביטוח, ברוטו שהורווחו הפרמיות
הגידול בפרמיות נובע  .אשתקד ח"ש מיליארד 5.4 לעומת סך של ,ח"מיליארד ש 6.1 לסך של

מכל ענפי הפעילות ובמיוחד מענף ביטוח חיים אשר התאפיין בעליה בתפוקה החדשה 
  . ובפרמיות החד פעמיות לצד ירידה ניכרת בשיעור הביטולים

מקורה בתשואות הגבוהות  2009דה ברווחי ההשקעות בתקופת הדוח בהשוואה לשנת הירי
  . 2009במיוחד שאפיינו את שוק ההון בשנת 

ביחס לתקופה  7% –הוצאות השיווק והוצאות הרכישה האחרות גדלו בשיעור של כ , העמלות
לה בהשוואה לתקופה המקבי 12% –המקבילה אשתקד והוצאות הנהלה וכלליות גדלו ב 

הוצאות הנהלה וכלליות לתקופה כוללת גם . בעיקר על רקע הגידול בהיקפי הפעילות, אשתקד
לגביהן הגיעה החברה למסקנה כי טובת ההנאה  ח"שמליון  23הפחתה של תוכנות בסך של 

  .הכלכלית מהם בעתיד אינה משמעותית
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  :של הפניקס המאוחדיםהכספיים  מתוך הדוחותנתונים עיקריים להלן 

  

200910-12/1010-12/09שנת 2010שנת  

 כ"סה כ"סה כ"סה כ"סה  

 ח"מיליוני ש ח"מיליוני ש ח"מיליוני שח"מיליוני ש 

  31  )19(  146  64 רווח ממגזר פעילות ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך

  21  61  118  220 רווח ממגזרי פעילות ביטוח כללי

  46  34  163  104 ותרווח ממגזר פעילות ביטוחי בריא

  8  31  13  112 רווח ממגזר פעילות שירותים פיננסים

  106  107  440  500 כ רווח ממגזרי הפעילות"סה

  )7(  )1(  )134(  )31( שאינו ממגזרי הפעילות המדווחים) הפסד(רווח 

  29  14  41  23  חלק החברה בתוצאות נטו של חברות מוחזקות

  128  120  347  492  רווח לפני מסים על הכנסה

  29  43  99  159  מיסים על הכנסה

  99  77  248  333  רווח לתקופה

  91  70  227  309  רווח לתקופה מיוחס לבעלי המניות של החברה

  
  

 
  ענפי הפעילות השונים של הפניקסלהלן נתונים עיקריים בקשר עם 

  
  -ענף ביטוח חיים

  

 2010בשנת  16% -כשיעור משמעותי של ו בגדלברוטו בענף ביטוח החיים הפרמיות שהורווחו 
 ממכירות בעיקרה נבעה הדוח בשנת בפרמיות העלייה. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

 העלייה .הדוח משמעותית בתקופתירידה  חלה כאשר בביטולים ,ביטולים בקיזוז חדשות
 .וטפותהש בפרמיות יותר מתונה פעמיות ובמידה החד בפרמיות התבטאה בעלייה בפרמיות

 2009היו נמוכות יותר מההכנסות בשנת  2010ההכנסות מהשקעות בענף ביטוח החיים בשנת 
  .2009על רקע התשואות הגבוהות במיוחד שהיו בשוק ההון בשנת 

החלה החברה לגבות באופן חלקי דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתתפות  2010בסוף שנת 
דמי . תשואה ריאלית חיובית על בסיס מצטבר בגינן הושגה 2004ברווחים ששווקו עד שנת 

לא נגבו דמי  2009וזאת לאחר שבשנת  ח"שמליון  15 –הניהול המשתנים  הסתכמו בסך של כ 
לו החברה  .2008ניהול משתנים בשל הפסדי ההשקעות שנצברו לחובת המבוטחים החל משנת 

שהשיגה החברה בשנת אזי על בסיס התשואות  2010הייתה גובה דמי ניהול משתנים בשנת 
  . ח"שמליון  191 –הרווח מביטוח חיים היה גדל בסך של כ  2010

  
שיעור הפדיונות . האחרונות חלה ירידה מתמשכת בשיעור הפדיונות בביטוח חיים בשנתיים  

 אשתקד 2.82%-לעומת כ  2.54%מההתחייבויות הביטוחיות הסתכם בשנת הדוח בשיעור של 
 בביטוח הנדחות הרכישה הוצאות בהפחתת ירידה חלה מכך תוצאהכ .2008בשנת  2.87% – וכ

  .חיים
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  - ענף הגמל
  

אשר , הקבוצה מנהלת קופות גמל וקרנות השתלמות בעיקר באמצעות אקסלנס גמל ופנסיה
קרנות השתלמות וקופה מרכזית לפיצויים והפניקס , מנהלות קופות לתגמולים ופיצויים

  .2004והחלה את פעילותה ביוני , 2003אשר הוקמה בדצמבר , פנסיה וגמל

, 2010בדצמבר  31נכון ליום , הנכסים המנוהלים של קופות גמל שבניהול הקבוצה היקף
, 2009 בדצמבר 31ליום   ח"שמיליארד  18.3- לעומת סך של כ, ח"שמיליארד  19.7-הסתכם בכ

וקי ההון בשו מהעליהבהיקף הנכסים המנוהלים הושפעה ברובה  העליה. 7.6% - כ של עליה
   .בשנת הדוח

המצרפי  המנוהלים הנכסים היקף, 2010 בדצמבר 31 ליום נכון האוצר משרד נתוני פי על
 31 ביום ח"ש מיליארד 280-כ לעומת ,ח"ש מיליארד 306-בכ הסתכם הגמל קופות בענף

 ברובה מהעליות הושפעה המנוהלים הנכסים בהיקף העלייה. 9%-כ של גידול 2009 בדצמבר
  .הדוח בשנת ההון בשווקי

 ביטוח וחיסכון במשרד האוצר תכנית להגברת, פורסמה על ידי אגף שוק ההון 2010בנובמבר 
התכנית מפרטת שורת פעולות הסדרה המתוכננות  .יהתחרותיות בשוק החיסכון הפנסיונ

, במטרה לצמצם את ההבדלים בין מוצרי החיסכון העיקריים, 2011להתרחש במהלך שנת 
רה ביניהם ולהבטיח את שקיפות המידע ואת אובייקטיביות היעוץ כלפי לפשט את הבחי

השוואת תכולת , 2015עדכונים לתקרות דמי הניהול בתהליך הדרגתי עד : עיקריה. החוסכים
המוצרים בהיבטי כיסוי ביטוחי באמצעות התרה לחברות המנהלות קופות גמל לשווק 

הפצה והגבלות על עמלות והטבות קביעת תקרה אחידה לעמלות ה, כיסויים ביטוחיים
איסור על שינוי דמי ניהול במשך שנתיים עובר , שמעניקים גופים מוסדיים לסוכני ביטוח

  . למועד ההסכם וחובות גילוי שונות בעת שינוי בהם

מליון  50-בסך של כלאור הרפורמה האמורה בוצעה הפחתה במוניטין המיוחס לפעילות הגמל 
 . ח"ש

  
    - כלליהביטוח הענף 

  

ח בהשוואה לסך "מיליון ש 1,950ההכנסות מפרמיות ברוטו הסתכמו בתקופת הדוח לסך של 
  .2009ח בשנת "מיליון ש 1,831של 

ח בהשוואה "מיליון ש 220הרווח ממגזר פעילות ביטוח כללי הסתכם בתקופת הדוח לסך של 
  .2009ח בשנת "מיליון ש 118לרווח בסך של 

ח "מיליון ש 264גזר פעילות ביטוח כללי בתקופת הדוח הינו בסך של הרווח הכולל ממ
  .2009בשנת  ח"שמיליון  242בהשוואה לרווח כולל בסך של 

יות החיתומית בעיקר בענף רכב רכוש ובענפי רכוש הרווח משיפור בעיקרו נבע הגידול ברווח
 21% –יעור של כ והוצאות רכישה אחרות עמד בתקופת הדוח על ש העמלות שיעור . אחרים

  . 2009מהפרמיות שהורווחו ברוטו בדומה לשנת 

ות שהורווחו ברוטו עמד בתקופת הדוח על שיעור של מהפרמי וכלליות הנהלה הוצאות שיעור
  .בדומה לתקופה המקבילה אשתקד 5.5% - כ 
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  - הבריאות ענף ביטוח

  

 בפרמיות הנמשכת העלייה .דאשתק 17.6% -כבשנת הדוח וב 5% - ההכנסות מפרמיות גדלו בכ
 עלייה בשל פרט בפרמיות מביטוחי מגידול בעיקרה נובעת 2009-ו 2010 בשנים ברוטו

 הגידול על לה השפעה 2009- ו 2010 בשנים מהאינפלציה כתוצאה וכן , החדשות במכירות
 הפרט מוצרי במרבית ניכרת העלייה מגמת .לצרכן המחירים למדד צמודות שהינן בפרמיות

 .משווקת הקבוצה םאות

הקיטון ברווח נובע בעיקר מירידה . 2009שנת  לעומת 2010הרווח בתקופת הדוח קטן בשנת 
  .בהכנסות מהשקעות שנזקפו לענף ומגידול בהתחייבויות הביטוחיות בעיקר במוצרי הסיעוד

 בצבירת מתאפיין אשר התחום רווחיות על ניכרת השפעה מהשקעות המושגת לרווחיות
 כמו ,ההון בשווקי מהשינויים מושפע מהשקעות הרווח .ארוכות לתקופות כרותרזרבות ני

 התשואות על השפעה להן ,לצרכן המחירים מדד שינוי ומקצב הריבית משינויים בשיעורי גם
 והתביעות הביטוח עתודות כנגד המוחזקים הסחירים הפיננסים בתיקי הנכסים הגלומות
 .התלויות

  
  םפעילות שירותים פיננסי

  

מיום החל  הפניקסאשר את תוצאותיה איחדה , מבוצעת באמצעות חברת אקסלנס זופעילות 
  .2009, בינואר 1

 311ח בהשוואה לסך של "מיליון ש 398ההכנסות ממגזר שירותים פיננסים הסתכמו לסך של 
אשר נובע בעיקר מעליה בהכנסות מדמי , ח"מיליון ש 87- גידול של כ ,2009ח בשנת "מיליון ש

  .מבנקאות להשקעות ומחיתום, מעליה בהכנסות מתעודות סל, יהול קרנות נאמנותנ

ח נובע מהכללת תוצאות רכישת קרנות "מיליון ש 63הגידול בהכנסות מדמי ניהול בסך של 
   .2009הנאמנות של פריזמה שאוחדו לראשונה החל מהרבעון הרביעי של שנת 

ח לעומת רווח "מיליון ש 109ווח בסך של בתקופת הדוח נרשם בתחום השירותים הפיננסים ר
עליה בהכנסות מדמי ניהול מהגידול הנובע בעיקרו , 2009ח בשנת "מיליון ש 13בסך של 

וכן , 2009שאוחדו לראשונה החל מהרבעון הרביעי של שנת  מקרנות נאמנות של פריזמה
הבלתי מירידה בסכום הפחתת הנכסים ומעליה בהיקף הנכסים המנוהלים בתעודות הסל 

  .מוחשיים שנוצרו מרכישת אקסלנס בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

י אקסלנס "בהתאם לדוחותיה הכספיים של אקסלנס סך הנכסים המנוהלים במגזר פיננסים ע
מיליארד  37ח לעומת סך של "מיליארד ש 44הסתכם לסך של  2010בדצמבר  31נכון ליום 

גדלו הנכסים המנוהלים  2010במהלך שנת . 18.9%- גידול של כ, 2009בדצמבר  31ח ביום "ש
היקף הנכסים בניהול הקבוצה מושפע בין היתר . ברוב תחומי הפעילות של קבוצת אקסלנס

ממצב השוק ובשערי חליפין אליו צמודות חלק מהסדרות שהונפקו במסגרת החברות 
  .הייעודיות

  
  מידע נוסף

  
וסעיף  לדוחות כספיים 14אור אה ביר, הביטוח בישראללפרטים נוספים בקשר עם פעילות 

  .תיאור עסקי התאגיד -בדוח התקופתי' לחלק א 1.12
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2( Republic Companies, Inc 
  

Republic Companies, Inc. )100%בת בבעלות של הינה חברה ") ריפבליק: "להלן ,
 ב בתחום ביטוח"ריפבליק הינה מהחברות הוותיקות בארה. שנים 103לחברה היסטוריה של 

ת בעיקר בביטוח רכוש ווסוכנויות העוסק בבעלות החברה חברות ביטוח. הרכוש והתאונות
ארקנסו וניו , מיסיסיפי ,אוקלהומה, לואיזינה, וביטוח כללי אחר בייחוד במדינות טקסס

נכס , מדינות נוספות 45 -בנוסף מחזיקה החברה ברישיונות ביטוח בכ .ב"מקסיקו בארה
ומאפשר פיתוח פעילות עתידי למדינות נוספות , Frontוחי המניב לחברה הכנסות מביט

  . ב"ברחבי ארה
  

  :תחומי פעילות החברה
  :מגזרים עיקריים 4 - החברה פעילה ב

ביטוח רכוש ותאונות למשקי הבית המשווק באמצעות סוכני      Personal Lines - )א(
  ).פוליסות פרט( סוכנים פעילים 850 -כ. ביטוח של החברה

  .ביטוח לענף עסקים המשווק באמצעות סוכני החברה      Commercial Line-  )ב(
ברוקרים חתמים עצמאיים  -M.G.Aביטוח באמצעות      Program Management- )ג(

י "הקשורים לחברה בתוכניות ביטוח ייחודיות שנבנו לצרכים מיוחדים ומשווקות ע
  .הברוקרים באמצעות סוכני המשנה שלהם

בשיתוף  Frontפוליסות , פעילות בתחום שירותי ביטוח     Insurance Services - )ד(
המבקשות לנצל את זמינותם של , ב"פעולה עם חברות ביטוח מובילות בארה
  . ב"רישיונות הפעילות של החברה בכלל ארה

  
  

  :1טבלה 
  : של ריפבליק כפי שנכללו בתוצאות הקבוצה הכוללת להלן תוצאות הפעילות

  

200910-12/1010-12/09שנת 2010שנת  

 כ"סה כ"סה כ"סה כ"סה  

 דולרמיליוני  דולרמיליוני  דולרמיליונידולרמיליוני  

  214  182  911  808 ברוטו,הכנסות מפרמיות

  84  84  365  315 פרמיות שהורווחו בשייר

  10  12  53  45 נטו,הכנסות מהשקעות ואחרות

  94  96  418  360 כ הכנסות"סה

  53  52  268  194 טוחיות בניכוי מבטחי משנהגידול בהתחייבויות בי

  23  21  103  93 עמלות והוצאות רכישה אחרות

  7  11  34  41 הוצאות הנהלה וכלליות

  1  1  6  6  הוצאות מימון

  83  86  411  333  כ הוצאות"סה

  11  10  7  27  רווח לפני מס

  7  7  6  18  רווח נקי
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  פי חלוקה למגזרים להלן פירוט הפעילות הכוללת על: 2טבלה 

 
  פרמיה
2009  

אחוז מכלל 
הפעילות 

2009  

פרמיה 
2010  

אחוז מכלל 
  הפעילות

2010  

  /גידול
  )קיטון(

  בפרמיות

רווח 
2009  

רווח 
2010  

מיליוני 
דולר

מיליוני   
דולר

מיליוני     
דולר

מיליוני 
דולר

Personal Lines222  24.3%  214  26.5%  )3.6%(  )12.7-( 10.3  

Commercial Lines132  14.4%  129  15.9%  )2.2%(  7.55  3  

Program Management268  29.6%  223  27.7%  )16%(  6.57  3.64  

Insurance Services(front)290  31.7%  242  29.9%  )16.5%( 5.23  1.8  

Total911  100%  808  100%  )11.4%( 6.71  18.8  

  

  להלן ניתוח תוצאות פעילות ריפבליק 

לעומת  2010השוואה בין תקופות הדיווח השונות ירדו בשנת ב )ברוטו(מפרמיות ההכנסות 
אם כי לקראת סוף , וזאת בעיקר בשל המשך הירידה בפעילות העסקית הכוללת 2009שנת 
במהלך השנה הנהלת החברה הפעילה באופן מיוחד . ניתן לראות סימני צמיחה 2010שנת 

בהמשך , כמו כן. ניתן לראות בגידול הרווחיות שאת תוצאותיה, מערכת חיתום זהירה יותר
גידול ( החלה החברה בשינוי תמהיל ההכנסות מפעילות 2010לקראת סוף שנת , למגמה זו

המתבסס על הגדלת פעילות הסוכנים בתחומי משקי הבית והביטוח ) בשיווק פוליסות פרט
הפועלים תוך זאת על מנת לחזק את בסיס מערך השיווק של החברה לסוכנים , המסחרי

  . עובדה שתבסס יצירת ערך לחברה במהלך השנים הבאות, מסורת רבת שנים

ניתן לראות את השינוי בתוצאות בענף משקי , 2מניתוח תחומי הפעילות המפורט בטבלה 
  .מקווה לפתח בשנים הבאותריפבליק מגמה שהנהלת  קו הבית המשווק באמצעות סוכנים

 -החלטות לגבי סיום פעילות של חתם מוביל בתחום ה ריפבליקקיבלה  2010לקראת סוף שנת 
Program Management )עובדה שהקטינה את ) מכלל הפעילות במגזר זה 75% -כ

לפצות על אובדן ריפבליק יחד עם זאת נערכה הנהלת . 2010הפעילות בתחום במהלך שנת 
מספר ברוקרים מובילים בתחום שהחלו הפרמיה מהחלטה זו זאת באמצעות התקשויות עם 

  . 2011לפעול בתחילת 

 365-דולר לעומת סך כ ימיליונ 315-הסתכמו בכ 2010בשנת ) בשייר(דמי הביטוח שהורווחו 
הקיטון לעומת תקופה מקבילה אשתקד מיוחס לשינוי . 2008אשתקד בשנת ליוני דולר ימ

הסדרים אלו . 2011לתוך שנת אשר ימשך Quota Share בהכנסות נטו מפרמיות בעקבות 
תוך , בביטוח המשנה נבעו מהחלטת ההנהלה לנהל תוכנית ביטוח משנה שמרנית יותר

  . היערכות לאירוע ביטוח חריג הנובע מפגעי מזג האוויר

 2010, בדצמבר 31ההון העצמי של ריפבליק כפי שנכלל בדוחות הכספיים של הקבוצה ליום 
 .ליוני דולרימ 18- הסתכם בכוהרווח של ריפבליק בתקופת הדוח  ליוני דולרימ 309- הסתכם בכ
- בסך של כ) נה כלולה בטבלה שלעיליא(כי הקבוצה כללה בתקופת הדוח הפחתה , עוד יצויין

  .ב"ס לפעילות הביטוח בארהבגין מוניטין שיוח) ח"שמיליון  57- כ(מיליון דולר  16

  : השקעות

ח קונצרני "מבוסס על אג 75% - כ. מיליון דולר 600מנהלת תיק השקעות בהיקף של ריפבליק 
ח "מהיקף האג 35%-כ( ח מוניציפאלי"המוגדר אג, ב"י מדינות בארה"ח המונפק ע"או אג

יות החברות השונות מושקע במזומנים או במנ 25% - יתרת התיק כ). המוחזק בתיק החברה
בליווי בית ריפבליק י וועדת ההשקעות של "תיק ההשקעות מנוהל ע. ב"הנסחרות בארה

  . ב"השקעות מוביל בארה

מבנה התיק הינו תוצאה ישירה של הדרישות הרגולטוריות בכל אחת מהמדינות בה פועלת 
. הנבחנים מידי שנהי סוכנויות הדירוג כחלק מהפרמטרים "החברה והוא נבחן מידי שנה ע

כ "סה. שנחשב לדירוג לחברות המובילות בענף -Aלדירוג ריפבליק זכתה  2010במהלך 
מימושים , מיליון דולר שנבע מתשלומי ריבית 32 -מהשקעות היה כ 2010ההכנסות במהלך 

  .  מיליון דולר 38.8שעמד על  2009 -כ ההכנסות ב"סכום זה נמוך לעומת סה. ודיבידנדים

 1.13וסעיף  לדוחות כספיים 14אור ראה בי, ל"הביטוח בחופרטים נוספים בקשר עם פעילות ל
  .תיאור עסקי התאגיד -בדוח התקופתי' לחלק א
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 פעילות הרכב   )ו
  

תוצאותיה של דלק רכב לא אוחדו במסגרת סעיפי רווח והפסד ונכללו במסגרת סעיף , כאמור לעיל
  .תוצאות פעילות הרכב ניתוח של, לשם הנוחות, להלןא רווח מפעילויות שהופסקו אולם מוב

  
  ):"דלק רכב: "להלן(מ "להלן תוצאות פעילות דלק מערכות רכב בע

  

200910-12/1010-12/09שנת 2010שנת  

 כ"סה כ"סה כ"סה כ"סה  

 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני שח"מליוני ש 

  1,300  1,247  4,744  4,609  הכנסות

  137  126  525  624  רווח גולמי

  15  23  68  75 שיווק והנהלה וכלליות,הוצאות מכירה

  122  104  457  550 מפעולות רווח

EBITDA562471108126
  47  51  107  19 נטו,מימון)הוצאות(הכנסות 

  129  115  434  428  רווח נקי
  
  

דלק רכב הינה חברה ציבורית ( 32.8%-ידי הקבוצה בשיעור של כ-דלק רכב מוחזקת ליום המאזן על
המאזן במהלך הרבעון ממניות דלק רכב  22%באשר להשלמת מכירת ). ודוחותיה מפורסמים לציבור

  .לעיל 2ראה סעיף , 2010הרביעי של שנת 
  

  :להלן ניתוח תוצאות פעילות דלק רכב בתקופות המדווחות
  

ומכרה , פות בשוק הרכב הישראליבשנת החשבון השלימה דלק רכב חמש עשרה שנות הובלה רצו
ונמכרו ,שנת שיא למכירות ענף הרכב בישראל ההיית 2010שנת . כלי רכב 42,711בשנה זו כמות של 

פ נתוני משרד "ע( לעומת השנה הקודמת  25%- צמיחה של כ,כלי רכב חדשים 221,010כ "בסה
  ).הרישוי

     

 129 -לעומת רווח של כ, ח"מיליון ש 115 -לרבעון הרביעי הסתכם בכ דלק רכבהרווח הנקי של 
  . ח ברבעון המקביל  אשתקד"ש מיליון

  
בתקופה המקבילה  11% -מת שיעור של כלעו 13.5% -עלה  לכ  2010בשנת  ישיעור הרווח הגולמ

כאשר עיקר הגידול נבע ממגזר כלי הרכב והינו  כתוצאה מהירידה בעלות המכוניות , אשתקד
  .שנמכרו

  

  .ח אשתקד"מיליון ש 4,744 -לעומת כ ,ח"שמיליון  4,610 -מחזור המכירות הסתכם בשנה זו בכ
  .רכב בשנה הקודמתכלי  44,174כלי רכב לעומת  42,711בשנת החשבון נמכרו 

  
ברבעון ח "מיליון ש 1,300 - כ לעומתח "שמיליון  1,247 -כב הסתכםמחזור המכירות ברבעון הרביעי 

 . המקביל אשתקד
  

. ח בשנה הקודמת"מיליון ש 40.5 -לעומת כ, ח"מיליון ש 45.2 - הוצאות מכירה ושיווק הסתכמו בכ
 2בעת השקת דגמי המאזדה ,ון הרביעיהגידול נבע בעיקר כתוצאה מגידול בהיקף הפרסום ברבע

 .EDGEחדשה וכן פורד  5מאזדה ,סדאן
   

 ,ח בשנה הקודמת"מיליון ש 27.8 -ח לעומת כ"מיליון ש 29.7 -הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בכ
 . בהוצאות השכר שנרשמה ברבעון הרביעי בעיקר, ח"מליון ש 1.9- עליה של כ
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שנבעו בעיקר כתוצאה , ח"מליון ש 19 -מימון נטו של כ הכנסות לדלק רכב בשנת החשבון נוצרו 
מליון  6- קוזזו ב(חׁ"מיליון ש 48 -כ  FORD MOTOR COMPANYהשקעה במניות  ערך מעליית

כתוצאה מחיובי ריבית לקוחות , MOBILEYE)-כתוצאה משערוך שער דולר בגין השקעה ב ח"ש
 -וויין ההוגן של עסקאות הגנה בסך של כומרישום תוצאותיהן וש, ח"מיליון ש 25.6 -שהסתכמו בכ

הוצאות המימון שקיזזו הכנסות אלו הן בעיקר כתוצאה משערוך יתרות ספקים . ח"מיליון ש 8.9
תוצאת קבלת האשראי הבנקאי במהלך השנה עקב הפרשי שער . ח"מיליון ש 60 -כ)  רובם ביין יפני(

ברבעון הרביעי  . המערכת הבנקאיתח מ"מליון  ש 2-ח הניבה הכנסות נטו של כ"מהמימון במט
ח שנבעו בעיקר כתוצאה  מעליית "מיליון ש 51 -הכנסות מימון של כ לדלק רכבנוצרו  2010בשנת 

ריביות והפרשי שער נטו מהמערכת הבנקאית , ח"מיליון ש 29 - ערך השקעה בניירות ערך סחירים כ
מיליון  5 - חיובי ריבית לקוחות כ, ח"שמיליון  6.7 - בגין שערוך יתרות הספקים כ, ח"מיליון ש 8 -כ
  .ח"מיליון ש 2.5 -ומרישום תוצאותיהן ושוויין ההוגן של עסקות הגנה בסך של כ, ח"ש
  

  
בדוח ' לחלק א 1.14וסעיף  לדוחות כספיים 14ביאור ראה , הרכבלפרטים נוספים בקשר עם פעילות 

  .תיאור עסקי התאגיד -התקופתי
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  לויות נוספותפעי   )ז
  
  יותתשת )1
  

דלק תשתיות  בת בבעלות מלאה פועלת בתחום התשתיות באמצעות חברתהקבוצה 
ומרכזת ) IDE - להלן (מ "אי טכנולוגיות בע.די.בחברת איי 50% - מ המחזיקה בכ"בע

תרומת . את פעילות פיתוח והפעלת תחנות כוח בישראל ובברזיל באמצעות חברות בנות
 ח"ש מליוני 65-הסתכמה לסך של כ 2010 בשנתענף התשתיות לרווח הנקי של הקבוצה 

במהלך החודשים  .ח באשקלוןוומרווחי תחנת הכ IDEנובעת מרווחי  ובעיקרה
וועדת הכלכלה של הכנסת ביקשה ממשרדי הרגולציה הרלוונטיים את האחרונים 

עמדתם המקצועית באשר להשלכות פעילותם של ספקי גז בתחום ייצור החשמל הפרטי 
אם וככל שתתגבש יוזמה חקיקתית להגבלת פעילות ספקי . ראלעל משק החשמל ביש

הגז בישראל בפעילותם במשק ייצור החשמל הפרטי עלולה להיות לכך השפעה לרעה על 
 .דלק תשתיות

  
  
  

 ביוכימיה )2
  

 הדטרגנטים ,תוספי הבריאות ,המזון הינה יצרן תוספי מזון וכימיקלים לתעשיות גדות
ידי הקבוצה - בורית ומוחזקת ליום המאזן עלגדות הינה חברה צי. והטואלטיקה
  .63.88%-בשיעור של כ

, מלחי חומצת לימון, חומצת לימון, גדות מייצרת את המוצרים פרוקטוזה גבישית
מירב מכירות גדות . ומלחים מיוחדים מבוססי חומצת לימון, מלחי חומצה זרחתית

חברות גלובליות מתבצעות בשווקי אירופה וצפון אמריקה ובין לקוחותיה נמנים 
  .מהמובילות בעולם בתחומי תעשיית המזון והדטרגנטים

  
 - של כבהפסד הסתכמה  2010 שנתב, תרומת מגזר הביוכימיה לרווח הנקי של הקבוצה

  . אשתקד בתקופה המקבילהח "ש מליוני 17-של כרווח לעומת  ח"ש מליוני 40
  

הנובע , מליון דולר 30.4 -סך של כלגדות גרעון בהון החוזר ב 2010, בדצמבר 31ליום 
בעיקר מהתחייבויות לזמן ארוך ולזמן קצר שנלקחו למימון השקעות ארוכות מועד 

. אשר מועד פרעונן יחול בשנה הקרובה, )בין היתר בקשר עם הקמת המפעל בסין(
בעיקר לאור עלייה (מליון דולר  7.5-נגרם לגדות הפסד תפעולי של כ 2010בנוסף בשנת 

ירידה בכמויות הנמכרות ובמחירי המכירה של חלק ממוצרי , חומרי הגלם במחירי
והפסד נקי בסך ) החברה ובשל עיכובים בהפעלת מפעל החברה בסין במתכונת מלאה

מליוני דולר הנובע בעיקר מהגורמים שתוארו לעיל וכן מעלויות מימון  17-של כ
, כמו כן. של הדולר מול השקלנוכח הירידה בשער החליפין  2010שהושפעו לרעה בשנת 

מליוני  13.5תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של  2010נגרם לגדות בשנת 
) לרבות בדרך של הנפקת זכויות(גדות בוחנות מספר אפשרויות לגיוסי חוב והון . דולר

ונכון למועד אישור הדוחות הכספיים מתנהלים משאים ומתנים ואף קיימות הבנות עם 
. באשר לדחיית מועד פרעון הלוואות ולקבלת מימון נוסף, דים בנקאיים ואחריםתאגי
להערכת הנהלת גדות באפשרותה לשעבד נכסים לצורך גיוסי חוב ואף לממשם , בנוסף

חברות גדות  2012עוד יצויין כי בהתאם לתחזיות החברה החל משנת . במידת הצורך
יצויין כי התממשות תוכניות . טפתישובו להניב תזרים מזומנים חיובי מפעילות שו

, בין היתר, גדות אינה ודאית מאחר ואינה בשליטתה המלאה של החברה והיא תלויה
אולם הנהלת , ברצון ויכולת של צדדים שלישיים לביצוע השקעות והעמדת אשראי

בהקשר זה יצוין כי דלק . גדות מעריכה כי גדות תצליח לעמוד בהתחייבויותיה
 גדותבעלת מניות (מ "ובתי זיקוק לנפט בע) דלק השקעותלהלן (מ "עהשקעות ונכסים ב

כי במידה שיחסרו לה מקורות כספיים לעמידה  לגדותהודיעו )) ן"בז -להלן (
לרבות בדרך של (בהעמדת מקורות מימון  לגדותהם יפעלו לסייע , בהתחייבויותיה
בהתאם לחלקן היחסי בהחזקות , מליון דולר 20על  בהיקף שלא יעלה) הנפקת זכויות

מליוני דולר שהושקעו על ידה במסגרת  2 -כי סך של כ לגדותן הודיעה "בז. בגדות
. הינם על חשבון התחייבותה כאמור לעיל 2010הנפקת המניות שבוצעה בחודש אפריל 

חוב בהיקפים משמעותיים לגייס הון ו גדותעוד יצוין כי במהלך תקופת הדוח הצליחה 
  ).מליוני דולר 42 -כ(
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עם דלק השקעות  בהסכם גדות התקשרה 2011, במרס 7ביום , לאחר תאריך המאזן    
 5הלוואה בסך של  לגדותהעמידה לפיה דלק השקעות , בהבעלת השליטה , ונכסים

החלטה עקרונית  גדותון קיבל דירקטורי 2011, במרס 6ביום  עוד יצויין כי. מליון דולר
ולבעלי  גדותלפעול לגיוס הון באמצעות הנפקה בדרך של זכויות לבעלי המניות של 

העמדת ההלוואה האמורה  .מליון דולר 20 עד בהיקף של גדותניירות ערך המירים של 
ק ידי דלק השקעות מהווה תשלום על חשבון חלקה של דל-מליון דולר על 5בסך של 

כי במקרה של  לגדותכי דלק השקעות הודיעה , יצויין .השקעות בהנפקת זכויות כאמור
 בגדותסכום ההלוואה האמור לא יבוא על חשבון התחייבותה לתמיכה , הנפקת זכויות
  . כאמור לעיל

 
  
  

  .לדוחות הכספיים 14ביאור הנוספות ראה  תלפרטים נוספים בדבר הפעילויו
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  לסיכוני שוק ודרכי ניהולם חשיפה  . ב
  
  
השקעות ה. וניהולן פעילות החברה מתרכזת בעיקר בהחזקת מניות של החברות הבנות שלה  )א  .1

  .לטווח ארוך ולפיכך אינה מבוצעת פעילות הגנה כנגד החזקות אלוהינן 
  

ניהול הסיכונים בחברות הבנות והמוחזקות נקבע ומבוצע במישרין על ידי החברות 
חלק מהחברות הן ציבוריות ונסחרות בבורסה ולכן ניתן גילוי נאות לנושא זה  .המוחזקות

   .בדוחות הכספיים שלהן
  

האחראי על ניהול סיכוני שוק בתחום המטבע בחברה הינו מר עידו אדר שהוא בעל תואר   )ב
במהלך השנים האחרונות מר אדר משמש כגזבר החברה ולפני כן כיהן . מוסמך במנהל עסקים

  .מחלקת הגזברות והביטוח בדלק ישראלכמנהל 
  

  תיאור סיכוני שוק .2
  

היא חברת אחזקות וניהול בעיקרה ולכן חשיפתה היא בעיקר בשל סיכוני  קבוצהכאמור ה )א
  ").חברות מוחזקות: "להלן(שוק של חברות בנות וכלולות 

    
  :הסיכונים העיקריים בחברות אלו הינם כדלקמן

  
  שינויים בשערי מטבע זר -

ה קבוצלחברות המוחזקות הלוואות הנקובות במטבע זר ולפיכך חשופה הו קבוצהל
לשערי החליפין יכולות , כמו כן. לשינויים בשערי החליפין של המטבעות הזרים
  .להיות השפעות על תוצאותיה העסקיות של החברה

  
    שינויים בשיעורי הריבית -

נה ולפיכך הן ת שקליות בריבית בשיעור משתווהחברות המוחזקות הלווא קבוצהל
חלק מהחברות בקבוצה נטלו הלוואות . חשופות לשינויים בריבית הבנקאית בישראל

ל ולפיכך הן חשופות "ל והלוואות בשיעור ריבית המשתנה בהתאם לריביות בחו"בחו
 . לשינויים בשיעורי הריבית באותן ארצות

  
 חשיפה לעליית מדד המחירים לצרכן -

ה והחברות המוחזקות הן בשקלים קבוצד של החלק ניכר מההלוואות ארוכות המוע
בחלק ניכר מן , הקבוצלהערכת הנהלת ה. צמודים למדד המחירים לצרכן בישראל

המקרים חשיפת הקבוצה לעליית מדד המחירים בארץ מהווה חשיפה כלכלית 
מאחר ולהערכתה ערך הנכסים הקבועים של הקבוצה עולה לאורך זמן , מוגבלת

 .מדדלפחות בשיעור עליית ה
  

יצוין כי חלק מחברות הקבוצה מבצעות הגנות של עליית מדד המחירים לצרכן מעל 
  .רמה שנתית מסוימת

  
  האטה כלכלית ושינויים בשווקים בהם פועלת הקבוצה -

לשינויים . לקבוצה פעילות מהותית המתבצעת בארצות שונות ברחבי העולם
לרבות (שווקים בשווקים בהם פועלת הקבוצה ובפרט האטה כלכלית באותם 

ה והחברות קבוצעלולה להיות השפעה שלילית על פעילותן של ה, )בישראל
 .המוחזקות

 
  ההון שוקימצב  -

ידי הקבוצה חושפים אותה -שינויים במחירי ניירות הערך הסחירים המוחזקים על
שפל בשווקי ההון בארץ . מתנודתיות בשוק ההון, בין היתר, לסיכונים הנובעים
השפיע לרעה על יכולתה של הקבוצה למצוא מקורות מימון ובעולם עלול ל

כמו . וכן על יכולתה של הקבוצה להפיק רווחי הון ממימוש השקעותיה, לכשיידרשו
ה והחברות קבוצשפל בשווקי ההון עלול להקשות על ביצוע גיוסי הון של ה, כן
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 ולהביא לירידה אפשרית במחירי ניירות הערך של חברות, ידה-המוחזקות על
 .מוחזקות לאחר הנפקתן בבורסות לניירות ערך

  
, מחירים אחרים ומדדים כלכליים אחרים, הקבוצה חשופה לשינויים במחירי חומרי גלם  )ב

לרבות התחייבות הקבוצה , העשויים להשפיע מהותית על נכסי הקבוצה והתחייבויותיה
והתחייבויות ערך המלאי שברשותן ונכסים , חובות לקוחות לחברות הקבוצה, לספקים
 .אחרים

  
  מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק .3
  

ל נוהגות לממן את השקעותיהן בכל מדינה במטבע ההשקעה של "החברות המוחזקות בחו  -
האמורות לממן את , ההכנסות של החברות המוחזקות מהנכסים המניבים. אותה מדינה

ולכן , נכסיהן האחרים כן גם כל, הינן במטבע המקומי, החזרי הקרן ותשלומי הריבית
  .החברות המוחזקות אינן חשופות כלכלית לשינויים בשער החליפין של מטבעות החוץ

על מנת לנטרל את סיכוני הריבית בקשר עם הלוואות שנטלו החברות המוחזקות לרכישת   -
נכסיהם קבעו החברות מדיניות לפיה שרוב ההלוואות אותן הן מגייסות בחוץ לארץ הינן 

  .מן ארוך ובריבית קבועהבעיקר לז
. החברה והחברות בנות נוהגות מדי פעם לעשות שימוש באופציות מטבע ובנגזרים אחרים  -

עסקאות אלה נעשות עם תאגידים פיננסיים גדולים בארץ ובחוץ לארץ ומבוצעות למטרות 
  .הגנה ומטרות שונות

  
  הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני השוק ואופן מימושה .4
  

ות מנהלות את סיכוני השוק שלהן בפיקוח הדירקטוריון שלהן או באמצעות מוחזקההחברות   -
ה ביועצים מיוחדים המתמחים בשווקים קבוצנעזרת ה, כמו כן. וועדות דירקטוריון מיוחדות

  .ל"הנ
ת בודקים גם את נושאי ניהול מוחזקוה והחברות הקבוצמנגנוני הבקרה הפנימיות של ה  -

  .סיכוני השוק
דרכי ההגנה שהן מבצעות , קבוצה חייבות בדיווח מלא על היקף וסוג החשיפות שלהןחברות ה  -

  .או לא מבצעות בגינן



 מ"קבוצת דלק בע                                                                                        דירקטוריון הדוח 
 

 30 -' ב
 

 מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי השוק .5

 תקופתיים חות"דו( ערך ניירות לתקנות השנייה ז בהוראות התוספת"בהתאם לתיקון התשס
שינויים בגורמי סיכון המשפיעים על השווי הקבוצה ביצעה מבחני רגישות ל, )1970ל "ומיידיים התש

  ".מכשירים רגישים"ההוגן של 

ח בוצעו לפוזיציות החשופות לשינויים בשער חליפין של מטבעות שונים "מבחני רגישות לסיכון מט
ח בחברות הקבוצה בהן "עבור פוזיציות במט, כך לדוגמה. מול מטבע הפעילות של חברות הקבוצה

ח "בוצעו מבחני רגישות למכשירים רגישים החשופים לשערי חליפין מט, ומטבע הפעילות הינו איר
 .אירו/אחר

סעיפים מאזניים כגון איגרות חוב והלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן לא נכללו בטבלת 
רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן כיוון ששווים ההוגן חשוף לשינויים בלתי צפויים בצפי 

  . ידי ביטוי בשינויים בעקום השקלי הצמודהבא ל, לאינפלציה

 :רגישות של מכשירים פיננסיים במסגרת העסקים הכללים
  

  הנחות ומודלים, תיאור פרמטרים
 . שווי הוגן של ניירות ערך סחירים הינו שווי השוק שלהם  )א

שווי הוגן של הלוואות ואיגרות חוב חושב על ידי היוון תזרימים עתידיים לפי ריבית  )ב
 .את עלויות המימון של הקבוצה ושל חברות הבת למועד הדיווחהמשקפת 

שווי הוגן של אופציות ושינויים בשווי ההוגן בהתאם למבחני הרגישות חושבו לפי מודל    )ג
Black&Scholes ,סטיות תקן ושערי ריבית כמפורט בטבלאות , תוך שימוש במחירי ספוט

 .שלהלן

י ההוגן בהתאם למבחני הרגישות חושבו על שווי הוגן של חוזים עתידיים ושינויים בשוו )ד
תוך שימוש בשערי ספוט ושערי ריבית , של העסקה" רגליים"ידי היוון כל אחת משתי ה
 .כמפורט בטבלאות שלהלן

מבחני רגישות לשינויים בריבית של הלוואות ואיגרות חוב בריבית קבועה בוצעו לפי   )ה
 ).Duration(מ "מח

מאחר , משתנה לא נכללו במבחני רגישות לשערי ריביתהלוואות ואיגרות חוב בריבית   )ו
 .  והשפעת השינויים בשערי הריבית על שווין ההוגן זניחה

 :פרמטרים )ז

  אופן הטיפול/מקור  פרמטר
  שערים יציגים  ח"מט/ח שקל"שע
  חושבו מתוך שערים יציגים  ח"מט/ח"ח מט"שע

  לפי עקום שערי ריבית חסרי סיכון  שערי ריבית
  )ATM(ום שטוח עק  סטיות תקן

  
  :בגורמי סיכון הרלוונטיים 10%-שינויים יומיים מעבר ל )ח

  הערות  תאריך שינוי מקסימלי  גורם סיכון

  הנחה  20%  שיעורי ריבית
 200(או שתי נקודות אחוז 

י הגבוה "עפ, )נקודות בסיס
  .שביניהם

    הנחה  20%  מחירי מניות

    הנחה  15%  מחירי סוכר

    חההנ  25%  גז/דלקים/נפט מחיר

    הנחה  50%  סחורות/ח"סטיית תקן מט
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אלא אם נאמר , מכשירים נגזרים בחברות הקבוצה נועדו להגנה ואינם מוכרים חשבונאית )ט
 .אחרת

      
  )ח"ש במיליון(טבלת סיכום 

  

מהשינויים) הפסד/(רווח מכשיר רגיש
 מהשינויים) הפסד/(רווח שווי הוגן

(*)10%5%-5% -10% (*) 
  (93) (47)  702 47 93  שקל/לרדו

  (0) (0)  2 0 0  שקל/אירו
  (5) (2)  46 2 5  שקל/ח אחר"מט
   62  31  98(31)(62)  ח"מט/ח"מט

  (1) (1) (1) 1 1  מדד המחירים לצרכן
 (207) (66) (33) (2,461) 33 66 207 ריבית שקלית נומינלית
 (152) (160) (80) (2,226) 80 160 128 ריבית שקלית ריאלית

  111  21  11  1,230(10)(21)(105) ריבית דולרית
 (67) (9) (5) (107) 5 10 75 ריבית אירו
 (12) (8) (4)  10 4 8 12 מחיר סוכר
 (205) (82) (41)  930 41 82 206 מחיר נפט
  0  0  0  1(0)(0)(0) מחיר גז

 (1) (0) (0)  2 0 0 1 ותסטיית תקן של סחור
 (539) (270) (135)  2,697 135 270 539 מחירי מניות

  .לעיל' ראו סעיף ח(*)  
   

  )ח"מיליון ש(מבחני רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן 

  

 מכשיר רגיש
) הפסד/(רווח

 שווי הוגן מהשינויים
) הפסד/(רווח

 מהשינויים
0.2% 0.1% -0.1% -0.2% 

 (1)(1) (1) 1 1 ם עתידייםחוזי

  )ח"מיליון ש(שקל  /ח"מבחני רגישות לשינויים בשערי חליפין מט   

  שקל/ב"ח דולר ארה"מבחני רגישות לשינויים בשע .א

 מכשיר רגיש
) הפסד/(רווח

שווי  מהשינויים
  הוגן

) הפסד/(רווח
 מהשינויים

10% 5% -5% -10% 
3.904 3.726 3.549 3.372 3.194 

 (25) (13)  253 13 25 מזומן
 (35) (18)  361 18 35 חייבים ויתרות חובה, לקוחות

 (185) (92)  1,846 92 185 ניירות ערך סחירים
 (1) (0)  9 0 1 נכסים אחרים

 (9) (5)  92 5 9 פיקדונות
  37  19 (458) (19) (37) זכאים ויתרות זכות, ספקים

  126  63 (1,087) (63) (126) אשראי מתאגידים בנקאיים
 (2) (1) (275) 1 2 איגרות חוב

  3  1 (28) (1) (3) השקעה בחברה כלולה
  0  0 (3) (0) (0) התחייבויות אחרות
 (2) (1) (8) 1 2 דולר/חוזים עתידיים שקל

 (93) (47)  702 47 93 כ"סה
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  שקל/ח אירו"מבחני רגישות לשינויים בשע .ב

 מכשיר רגיש
) הפסד/(רווח

 שווי הוגן מהשינויים
) הפסד/(רווח

 מהשינויים
10% 5% -5% -10% 

5.2117 4.9748 4.7379 4.5010 4.2641 
 (0) (0)  2 0 0 זכאים ויתרות זכות, ספקים

 (0) (0)  2 0 0 כ"סה

  שקל/ח מטבעות אחרים"בחני רגישות לשינויים בשעמ .ג

 מכשיר רגיש
) הפסד/(רווח

 גןשווי הו מהשינויים
) הפסד/(רווח

 מהשינויים
10% 5% -5% -10% 

 (5) (2)  46 2 5 מניות 
 (5) (2)  46 2 5 כ"סה

  )ח"מיליון ש(ח  "מט/ח"מבחני רגישות לשינויים בשערי חליפין מט

 

 מכשיר רגיש
) הפסד/(רווח

 שווי הוגן מהשינויים
) הפסד/(רווח

 מהשינויים
10% 5% -5% -10% 

  1  1  12(1)(1) מזומן
  8  4 (47)(4)(8) חייבים ויתרות חובה, לקוחות

  11  6 (112)(6)(11) אשראי מתאגידים בנקאיים
  25  12  246(12)(25) זכאים ויתרות זכות, ספקים

  15  8 (1)(8)(15) ח"מט/מ"חוזים עתידיים מט
  2  1  0(1)(2) אופציות

  62  31  98(31)(62) כ"סה

  )ח"מיליון ש(רגישות לשינויים בשיעורי ריבית מבחני 

 מבחני רגישות לשינויים בריבית שקלית נומינלית .א

 מכשיר רגיש
  

שווי מהשינויים)  הפסד/(רווח
 הוגן

) הפסד/(רווח
 מהשינויים

(*) 10% 5% -5% -10% (*) 
  8  1  1  156(1)(1)(8) איגרות חוב ממשלתיות
  1  0  0  12(0)(0)(1) איגרות חוב קונצרניות

 (214) (69) (34) (2,714) 34 69 214 איגרות חוב
חייבים ויתרות , לקוחות
  6  2  1  95(1)(2)(6) חובה

 (6) (1) (0) (1) 0 1 6 חוזים עתידיים על מדד
חוזים עתידיים על 

 (2) (0) (0) (8) 0 0 2 דולר/שקל
 (207) (66) (33) (2,461) 33 66 207 כ"סה

  .לעיל' ראו סעיף ח(*) 
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 מבחני רגישות לשינויים בריבית שקלית ריאלית .ב

 מכשיר רגיש
  

שווי מהשינויים)  הפסד/(רווח
 הוגן

) הפסד/(רווח
 מהשינויים

(*) 10% 5% -5% -10% (*) 
  5  2  1  79(1)(2)(5) הלוואות ללקוחות

  11  1  0  144(0)(1)(11) איגרות חוב ממשלתיות
  13  2  1  151(1)(2)(13) איגרות חוב קונצרניות

  9  2  1  259(1)(2)(9) הלוואות לחברות כלולות
  0  0  0  8(0)(0)(0) הלוואות למנהלים

אשראי מתאגידים 
 (32) (138) (69) (364) 69 138 8 בנקאיים

 (165) (29) (14) (2,501) 14 29 165 איגרות חוב סטרייט 
  6  0  0 (1)(0)(0)(6) חוזים עתידיים על מדד

 (152) (160) (80) (2,226) 80 160 128 כ"סה
  .לעיל' ראו סעיף ח(*) 

 ב"מבחני רגישות לשינויים בריבית דולר ארה .ג
 מכשיר רגיש

  
שווי  מהשינויים)  הפסד/(רווח

 הוגן
מהשינויים) הפסד/(רווח

(*) 10% 5% -5% -10% (*) 
  0  0  0  7(0)(0)(0) לוואות ללקוחותה

  1  0  0  13(0)(0)(1) איגרות חוב קונצרניות
  103  20  10  1,296(10)(20)(98) איגרות חוב 

איגרות חוב מגובות 
  11  2  1  122(1)(2)(10) משכנתאות
 (4) (1) (0) (158) 0 1 4 איגרות חוב

 (2) (0) (0) (34) 0 0 2 אשראי מתאגידים בנקאיים
  2  0  0 (9)(0)(0)(2) ח"נגזרי מט

 (0) (0) (0) (7) 0 0 1 נגזרים על סחורות
  111  21  11  1,230(10)(21)(105) כ"סה

  .לעיל' ראו סעיף ח(*) 

 מבחני רגישות לשינויים בריבית אירו  .ד

 מכשיר רגיש
  

שווי מהשינויים)  הפסד/(רווח
 הוגן

) פסדה/(רווח
 מהשינויים

(*) 10% 5% -5% -10% (*) 
 (0) (0) (0) (1) 0 0 0 ח"נגזרי מט

 (67) (9) (5) (106) 5 10 74 נגזרי ריבית
 (67) (9) (5) (107) 5 10 75 כ"סה

  .לעיל' ראו סעיף ח) *( 
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  )ח"מיליון ש(מבחני רגישות לשינויים במחירי סחורות 

 
 ויים במחיר סוכר מבחני רגישות לשינ .א

 מכשיר רגיש
  

שווי  מהשינויים)  הפסד/(רווח
 הוגן

מהשינויים) הפסד/(רווח
15% 10% 5% -5% -10% -15% 

 (12) (8) (4)  10 4 8 12 חוזים עתידיים על סוכר
 (12) (8) (4)  10 4 8 12 כ"סה

 מבחני רגישות לשינויים במחיר נפט .ב
 מכשיר רגיש

  
שווי  השינוייםמ)  הפסד/(רווח

 הוגן
מהשינויים) הפסד/(רווח

25% 10% 5% -5% -10% -25% 

 (232) (93) (46)  930 46 93 232 מלאי דלקים
  25  10  5 (0)(5)(10)(25) חוזים עתידיים על דלק

  2  1  0  1(0)(0)(1) אופציות על נפט
 (205) (82) (41)  930 41 82 206 כ"סה

 שות לשינויים במחיר גזמבחני רגי .ג
 מכשיר רגיש

  
שווי  מהשינויים)  הפסד/(רווח

 הוגן
מהשינויים) הפסד/(רווח

20% 10% 5% -5% -10% -20% 

  0  0  0  1(0)(0)(0) אופציות על גז
  0  0  0  1(0)(0)(0) כ"סה

  )ח"מיליון ש(מבחני רגישות לשינויים בסטיית תקן של סחורות 

 מכשיר רגיש
  

שווי  מהשינויים)  הפסד/(רווח
 הוגן

מהשינויים) הפסד/(רווח
50% 10% 5% -5% -10% -50% 

 (1) (0) (0)  1 0 0 1 אופציות על נפט
 (0) (0) (0)  1 0 0 0 אופציות על גז

 (1) (0) (0)  2 0 0 1 כ"סה

  )ח"מיליון ש(מבחני רגישות לשינויים במחירי מניות 

 מכשיר רגיש
  

שווי  מהשינויים)  הפסד/(ווחר
 הוגן

מהשינויים) הפסד/(רווח
20% 10% 5% -5% -10% -20% 

 (98) (49) (25)  491 25 49 98 מניות בארץ
 (441) (221) (110)  2,206 110 221 441 ל"מניות בחו

 (539) (270) (135)  2,697 135 270 539 כ "סה
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  סיכוני שוק בחברות המטה  .6
 

מחזיקות החברה וחברות מטה בבעלות מלאה במזומנים  , לעיל 'א5בפרק י שצוין כפ )א
בהיקף כספי אשר  )כולל השקעה בנכסים פיננסיים זמינים למכירה( והשקעות לזמן קצר

לאור התשואות הנמוכות הקיימות . ח"ש מיליוני 2,699 -בכ 2010, בדצמבר 31ליום הסתכם 
בשל הרצון לגוון את אפיקי ההשקעה החלה החברה בשווקי מכשירי החוב בעת האחרונה ו

להשקיע חלק מיתרות המזומנים והשקעות לזמן קצר בתיק של ניירות  2010של שנת  2ברבעון 
 ):ח"במיליוני ש( 2010, בדצמבר 31הרכב ליום הלהלן  .ערך סחירים זרים

  
  2010,בדצמבר  31יתרה ליום   

  499  מזומנים ופקדונות
  280  )ה פירוט בהמשךרא( ע זרים"תיק ני
  918 )1(נטו , .Nobel Energy Incמניות 

  475   א"ניירות ערך הנסחרים בת
  212  )2(ח קונצרני "אג

  315  )ח ממשלתי"בעיקר אג(אחרים 
    

  2,699 כ"סה
  

-2010-01 ראה גם דיווחים מיידים(ח "מיליוני ש 555-הלוואה בסך של כלאחר ניכוי  )1(
 2010, ביולי 8, 2010, באוגוסט 4מהימים  2009-01-202077-ו 2010-01-549138 ,576300

  ).2009באוגוסט  19-ו
  .ומעלה Aא אשר בעיקרו בדירוג "ח סחיר בבורסה בת"בעיקר אג  )2(
ושיערוך , ההשקעה בחלק מניירות הערך מוצגת במסגרת סעיף נכסים פיננסיים אחרים )3(

 31נטו שיתרה ליום , רהההשקעות מבוצע כנגד קרן בגין נכסים פיננסיים זמינים למכי
  .ח"מיליון ש 321-כ בסך של) לפני מיסים(משקפת רווח גלום  2010, בדצמבר

  
  

 .תיאור עסקי התאגיד -בדוח התקופתי' לחלק א 1.15לפרטים נוספים סעיף 
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  :להלן טבלאות רגישות תיק ההשקעות לשינויים במחירי המניות
  

(*) מכשיר רגיש  
  

שווי  מהשינויים)  הפסד/(רווח
 הוגן

מהשינויים) הפסד/(רווח
20% 10% 5% -5% -10% -20% 

השקעה בתיק ניירות ערך 
  )56( )28(  )14( 280 14 28 56  זרים

 Nobelהשקעה במניות 
Energy Inc 296 148 74 1,473 )74(  )148( )296( 

ה במניות הנסחרות עהשק
  )94( )47(  )24( 475 24 47 94  א"בת

 )446( )223( )112( 2,228 112 223 446 כ"סה
  

מרבית ניירות הערך סווגו כניירות ערך זמינים למכירה והשינויים בשוויים ההוגן נזקפים (*) 
 .ישירות לרווח כולל אחר

 
בתקופת הדוח חלה שחיקה משמעותית בערכו של האירו לעומת השקל וזאת בהמשך לחוסר  )ב

להיחלשות האירו . האחרונההיציבות הכלכלית אשר מאפיינת את גוש האירו בתקופה 
הונן העצמי של חברות אשר מטבע עלולה להיות השפעה על השקעות החברה ב, כאמור

  .'מצב עסקיהן וכו, פעילותן הינו אירו וכן על נזילותן
  

  
      

  :קבוצהלהלן נתוני מדד המחירים לצרכן ושערי החליפין של המטבעות העיקריים שעימם מתקשרת ה 
  

שער החליפין 
יג של היצ

האירו

שער החליפין 
דולרההיציג של 
 ב"של ארה

שער החליפין
היציג של 

 ט"הליש
מדד חודש 
 דצמבר

 *) בנקודות ח"בש ח"בשח"בשליום
   

31.12.2010  4.738  3.549  5.493  211.7  
31.12.2009  5.442  3.775  6.111 206.2  
31.12.2008  5.2973.802  5.548 198.4  
31.12.2007  5.6593.846  7.711 191.1  

   
 % % %%שיעור השינוי בשנה

   
31.12.2010  )12.9(  )6.0(  )10.1(  2.7  
31.12.2009  2.7  )0.7(  10.1 3.9  
31.12.2008  )6.4()1.1(  )28.0( 3.8  

  
 :2009- ו 2010דוחות בסיסי הצמדה לשנים   )ג
  

 .לדוחות הכספיים 28ראה ביאור , ם דוחות בסיסי הצמדהבקשר ע
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  היבטי ממשל תאגידי  . ג
  

  מעורבות חברות הקבוצה בקהילה ותרומות .1
  

קרן : "להלן(מ "בעיקר באמצעות קרן דלק למדע לחינוך ולתרבות בע החברה פועלת למען הקהילה
מדיניות קרן .  ת הקבוצהלפעילות הקהילתית של חברו" כזרוע הביצועית"אשר משמשת  ,")דלק

יסודיים -דלק הינה להעניק מלגות לסטודנטים במוסדות אקדמאיים ולתלמידים במוסדות חינוך על
  .רפואה וסיוע לנזקקים, התרבות, וכן לתרום למטרות ציבוריות במוסדות בתחומי החינוך

ק וכן תרומות מקורות ההכנסה העיקריים של קרן דלק הם תרומות של חברות הנמנות על קבוצת דל
  .של בעל השליטה

 
אלפי   3,715מתוך סכום זה סך של כ.  ח"אלפי ש 6,428-תרמה קרן דלק סכום כולל של כ 2010בשנת 

אלפי  2,713-במוסדות חינוך בכל רחבי הארץ וסך של כ ח נתרמו כמלגות לתלמידים ולסטודנטים"ש
  .ת וסיוע לנזקקיםתרבו, חינוך, ח נתרם למטרות שונות בעיקר בתחומי הבריאות"ש

 
 18להקים במסגרת קרן דלק קרן ייעודית בסכום כולל של  2009בשנת דירקטוריון החברה החליט 

  . ח לסיוע במתן מלגות לחיילים ביחידות הלוחמות"ש מליוני
מלגות אלו יינתנו לחיילים משוחררים שהינם חיילים בודדים או מתגוררים בפריפריה או טעוני 

  .  אקונומי - יוטיפוח עקב מצב סוצ
בשנת ). שנים 4 - 3(כל מלגה למשך כל תקופת הלימודים )  לשנה(ח "ש 10,000בסך של  כל מלגה הינה

  .ח"ש מליוני 3.3- בסכום כולל של כ חיילים משוחררים 330 -מלגות לכ הוענקו 2010
  .בביצוע פעילות התנדבותית למען הקהילה חויבמכל מקבל מלגה  מחויב

 
 

  

  ודירקטורים בלתי תלויים י מיומנות חשבונאית ופיננסיתדירקטורים בעל .2
  
  

החברה קבע כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית דירקטוריון    )א
  .שנייםופיננסית יעמוד על 

  
בחברת ) דירקטורים שמונה(החברה סבורה כי בהתחשב בכך שמדובר בדירקטוריון מצומצם 

גם אלה שאינם עונים על ההגדרה של (סקי העשיר של הדירקטורים החזקות וכן בניסיונם הע
ל מאפשר לדירקטוריון לעמוד "המספר המזערי הנ") בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית"

בחובות המוטלות עליו בהתאם לדין ולמסמכי ההתאגדות של החברה בכל הנוגע לבדיקת 
  . םמצבה הכספי של החברה ולעריכת הדוחות הכספיים ואישור

  

מר יוסף דאובר , ר משה ברקת"ד :הדירקטורים בעלי המיומנות החשבונאית ופיננסית הם   )ב
לפירוט השכלתם וניסיונם . בן ציון זילברפרב ומר משה עמית' פרופ, מר אברהם הראל, )צ"דח(

 .לדוח התקופתי' בפרק ד  26תקנה הרלוונטיים ראו סעיף 
 

ההוראות בדבר שיעור "את  בתקנונהא אימצה ל החברה -  תלויים בלתי דירקטורים    )ג
  .לחוק החברות) ה( 219כהגדרתה בסעיף " הדירקטורים הבלתי תלויים
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    גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד .3
  

  המבקר הפנימי בחברה )א
  
  גרינברג מיכאל  : שם המבקר )1

  
  2002שנת   : תאריך תחילת כהונתו )2

  
 :קידהכישורים המכשירים אותו לביצוע התפ )3
  

כישורי . לחוק הביקורת הפנימית) א(3המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף 
חבר , )תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה(אקדמאי , רואה חשבון: המבקר הפנימי

שנה במגוון  20(בעל ניסיון רב בתחום הביקורת , בלשכת המבקרים הפנימיים בישראל
  ).תפקידים שונים בביקורת פנים

  
וסעיף  1992 - ב"התשנ, לחוק הביקורת הפנימית 8הפנימי עומד בהוראות סעיף  המבקר )4

 .  1999-ט"תשנ, לחוק החברות) ב(146
      

, של קבוצת דלקבבעלות מלאה המבקר הפנימי הינו עובד חברת בת :שיטת העסקה )5
המבקר הפנימי הינו במעמד חבר הנהלה  .במשרה מלאה, מ"דלק השקעות ונכסים בע

אך לא נוטל חלק בקבלת , להשתתף בישיבות הנהלת החברה, קבע ומוזמן דרך
  . ההחלטות

  
המבקר הפנימי אינו בעל עניין בתאגיד או קרוב של בעל עניין בתאגיד וכן אינו רואה  )6

  .החשבון המבקר או מי מטעמו
   

כמו כן אינו . המבקר הפנימי אינו ממלא בתאגיד תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית )7
אגיד תפקיד היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר ממלא מחוץ לת

  .פנימי
                             

  המינוי דרך )ב
  . 2002מינוי המבקר הפנימי אושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון בשנת 

              .בין הנימוקים לאישור כישוריו וניסיונו הרב של המבקר בביקורת פנימית
                        

  סמכויות ותפקידים של המבקר, חובות
  .הסמכות והאחריות של המבקר הפנימי בחברה קבועות בנוהל הביקורת הפנימית בחברה

                        
  תפקידי המבקר הפנימי על פי נוהל הביקורת הפנימית של החברה

אתתקינותן , של הביקורת הפנימיתבמסגרת ובכפוף לתכנית העבודה , המבקר הפנימי בודק
  : ובכלל זה, של פעולות החברה מבחינת השמירה על החוק ונוהל עסקים תקין

  
, תקינות פעולות החברה ואת פעולותיהם של נושאי המשרה בה וממלאי התפקידים בה )1

הניהול העסקי ; התקנות וכל דין החלים על החברה, שמירה על החוקים: בהיבטים אלה
בחינה ; החיסכון וטוהר המידות, היעילות, על עקרונות המנהל התקין שמירה; התקין

בחינה האם התקבלו משיקולים עסקיים והאם הן ; האם נעשו כדין בידי המוסמך לעשותן
בחינת התאמתן למדיניות ולהחלטות שקיבלו ; מועילות להשגת היעדים שנקבעו

  .   הדירקטוריון והנהלת החברה
  . ועדות הדירקטוריון וההנהלה וישום נהלי החברה, ןביצוע החלטות הדירקטוריו )2
 .ביקורת בחברות הבנות של החברה )3
בקרה על כך שהביקורת הפנימית בחברות הבנות של החברה נערכת ברמה מקצועית  )4

 .נאותה  וזאת אם הביקורת לא נערכת בידי המבקר הפנימי
 .התאמת הבקרות הפנימיות בחברה ויעילותן )5
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לרבות אמצעי הבקרה והמעקב אחר סיכונים , ל הסיכונים בחברהיישום פרוצדורות ניהו )6
וכן , ויעילותם, מהותיים וההיערכות לסיכונים הקשורים לאירועים יוצאים מן הכלל

  ;יישום המתודולוגיה להערכת השפעתם הפוטנציאלית של הסיכונים האמורים ויעילותה
  .האמצעים להערכת הנכסים של החברה )7
  .מיוחד או עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי ענייןעסקאות הטעונות אישור  )8
  .תיקון הליקויים שהועלו בדוחות ביקורת של המבקר הפנימי או של המבקרים האחרים )9

                      
  סמכויות המבקר הפנימי בחברה על פי נוהל הביקורת הפנימית של החברה

הכולל בין , ידי המבקר הפנימיסמכויות ותפק, הדירקטוריון מאשר מסמך המגדיר את זכויות 
קביעת                       , היעדים והאחריות של מערך הביקורת הפנימית, היתר את הגדרת התפקידים

סמכויות המבקר וקביעת אחריותו של המבקר הפנימי לוודא קיום ביקורת פנימית בתאגידים  
  .הנשלטים על ידי החברה

  :הפניםיקריות של מבקר להלן פירוט סמכויותיו הע          
  ;הסבר ומסמך הדרושים למילוי תפקידו, קבלת כל מידע )1
  ;קבלת זכות גישה לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב ולכל בסיס נתונים )2
  ;רשות כניסה לכל נכס של החברה )3
  .הדירקטוריון וועדותיו, המבקר הפנימי מוזמן לכל ישיבות ההנהלה )4

    
  זהות הממונה על המבקר הפנימי )ג

  
  .כפי שנקבע בתקנון החברה, קבוצת דלק ר"יוהממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו 

  
  תכנית העבודה )ד

  
  .תכנית העבודה של הביקורת הפנימית בתאגיד הינה שנתית )1

  
  השיקולים בקביעת תכנית העבודה של הביקורת הפנימית )2

הסיכון   העיקרון המנחה בבניית תכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית הוא
הביקורת עורכת סקר , לשם הערכת הסיכונים. הטמון בתהליכים ובפעילויות של החברה

בשיתוף ההנהלה , במסגרת סקר זה הביקורת בוחנת. סיכונים לקביעת יעדי ביקורת
את החשיפות והסיכונים המהותיים שבפעילות החברה ואת סביבת , הבכירה בחברה

ממצאי הסקר משמשים לגיבוש הנושאים לתכנית . הבקרה בקיימת לניהול סיכונים אלה
  .הפנימית העבודה של הביקורת

וישמש כבסיס לתכניות העבודה לשנים  2010הסקר האחרון נערך בחודש אוקטובר 
  .הקרובות

כיסוי של מירב : השיקולים העיקריים המובאים בחשבון בבניית תכנית העבודה הם
המבנה , היקף החברה, ונים מהותייםתחומי הפעילות של החברה בהתאם לחשיפה לסיכ

  . מהות פעילותיה העסקיות והיקפם, הארגוני שלה
  

  גורמים מעורבים בקביעת תכנית העבודה )3
  . ועדת הביקורת של הדירקטוריון, ל"המנכ, המבקר הפנימי      

  
  הגורם המקבל את תכנית העבודה ומאשר אותה )4

  .ועדת הביקורת של הדירקטוריון       
  
  לסטות מתכנית העבודה שיקול דעת )5

ר הדירקטוריון האפשרות להרחיב את היקף התוכנית "ועדת הביקורת ויו, בידי ההנהלה
זאת בהתאם לבקשת המבקר הפנימי והמלצותיו או , או להורות על שינויים נקודתיים

  .הנחיות הוועדה
  

  מהותיים תאגידים מוחזקיםלביקורת התייחסות ה )ה
  

כעובדי חברה (פועלים מבקרים פנימיים , ים של החברהבכל התאגידים המוחזקים המהותי
או בדירקטוריונים של תאגידים /דוחות הביקורת נדונים בוועדות הביקורת ו). או במיקור חוץ

המבקר הפנימי מבצע סקירה של עבודת . אלו שבהם מכהנים דירקטורים של החברה
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ת נאותה בכל החברות על מנת לוודא שמתקיימת ביקור, הביקורת בכל החברות המוחזקות
  .המוחזקות

או לחילופין תמצית הממצאים , במסגרת זו נסקרים דוחות הביקורת המופצים בכל החברות
תקציבי הביקורת וסקירה כללית של , תכניות הביקורת השנתיות והרב שנתיות, של הדוחות

של באשכול החברות , בכל אחת מהחברות המוחזקות המהותיות , עבודת הביקורת והיקפה
  .  הקבוצה

  
  היקף העסקה )ו

  
המבקר הפנימי של התאגיד מועסק במשרה מלאה ומכהן כמבקר פנימי בחברה ובחלק 

  :מהתאגידים המהווים החזקה מהותית של החברה
  
  "דלק מערכות אנרגיה"
  "דלק קידוחים"
  "אבנר נפט וגז"
  "דלק מערכות רכב"
  

פנימיים הנוספים המועסקים היקף שעות העבודה השנתי של המבקר הפנימי והמבקרים ה
, באשכול החברות של התאגידבתאגיד ובביקורת הפנימית , בשירותי מיקור חוץ וכשכירים

  .שעות עבודה שנתיות 42,300 -בכ 2010הסתכם בשנת , ל"בארץ ובחו
               

 ,מבוקרת על ידי מבקרים פנימיים ,תאגידים מוחזקים 4של  בישראלהפעילות  ,בכלל זה
כמפורט , שעות שנתיות 23,621- בהיקף כולל של כ, למבקר הפנימי של התאגידכפופים  שאינם
  :להלן

  
  ע שנתיות"ש 21,000- כ":                      הפניקס"
  ע שנתיות "ש 2,000- כ"                  דלק ישראל"
   ע שנתיות"ש 407- כ":           גדות ביוכימיה"
  ע שנתיות"ש 214-כ": טכנולוגיות. אי.די.אי"
  

מבוקרת על ידי מבקרים פנימיים  ,תאגידים מוחזקים 3של  מחוץ לישראלהפעילות , כמו כן
  :כמפורט להלן, ע שנתיות"ש 16,243 -בהיקף כולל של כ, שאינם כפופים למבקר הפנימי

  
  ע שנתיות"ש 12,900 - כ:                     USA דלק 

  ע שנתיות"ש 1,650 - כ:              חברת ריפבליק 
  ע שנתיות"ש 1,693 - כ:                Beneluxדלק 

  
 עריכת הביקורת )ז

  תקני עבודה
ובהתאם  ,מקובלים בארץ ובעולםה לתקני הביקורת הפנימית נערכת בהתאםהביקורת 

כולל תקנים של לשכת המבקרים הפנימיים  ,בתחום הביקורת הפנימיתהנחיות מקצועיות ל
וחוק  1992- ב"התשנ, ובהתאם לחוק הביקורת הפנימית) CIA(ב "ובארה) I.I.A(בישראל 
  . החברות

  
  גישה למידע )ח

מתמדת ובלתי אמצעית למערכות  המידע של , בלתי מוגבלת, מלאהלמבקר הפנימי גישה 
  . בות נתונים כספייםלר ,התאגיד

   
  דין וחשבון המבקר הפנימי )ט

  
  .דין וחשבון המבקר הפנימי הוגש בכתב -
  
  :במועדים הבאיםבדירקטוריון התאגיד הוגשו ונדונו  דוחות ביקורת -

  11/2010 –נדון   10/2010  -הוגש:                סקר סיכונים                        
  .1/3/2011נדון  ,2/11 -הוגש:  2010דוח מסכם לשנת   
  
  . ל החברה ולחברי ועדת הביקורת של החברה"למנכ, ר הדירקטוריון"הדוח הוגש ליו  
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  הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי )י

   
אופי ורציפות הפעילות , 2010הביקורת הפנימית בשנת היקף , להערכת דירקטוריון החברה

ויש בהם כדי להגשים את , של החברה הינם סביריםשל המבקר הפנימי ותכנית העבודה 
   .מטרות הביקורת הפנימית

  
 תגמול  )יא
  

  :הינם תנאי העסקתו של המבקר הפנימי
,  בנוסף. ל החברה"ומענק שנתי שנקבע על ידי מנכ לשנהח "אלפי ש 760שכר כולל בגובה  .1

 .הוענקו למבקר הפנימי אופציות פאנטום
אין בתגמול המבקר הפנימי בכדי להשפיע או לפגוע בהפעלת שיקול , לדעת הדירקטוריון .2

  .דעתו המקצועי
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  שכר רואי חשבון המבקרים .4
 

    בדצמבר 31ם לשנה שהסתיימה ביו
2009  2010    

    שרותי ביקורת ומס  שירותים אחרים  שרותי ביקורת ומס  שירותים אחרים
    שעות ח"אלפי ש  שעות ח"אלפי ש  שעות ח"אלפי ש  שעות ח"אלפי ש

                
החברה וחברות מטה בבעלות 

  מלאה
75  99  2,113  8,788  1,274  2,800  2,078  7,992   קוסט פורר גבאי את קסירר

  חברות מאוחדות אחרות                
  מ"גדות תעשיות ביוכימיה בע                

  קוסט פורר גבאי את קסירר  2,500  568  -  -  2,035  525  -  -
  ח אחרים"רו  2,602  997  132  117  1,570  686  265  147

  מ"דלק מערכות רכב בע                
  קוסט פורר גבאי את קסירר  -  -  -  -  1,750  571  -  -

                
חברת הדלק " דלק"

  מ"הישראלית בע
  קוסט פורר גבאי את קסירר  9,826  1,458  1,400  350  5,366  1,005  360  187
  זיו האפט  1,474  182  -  -  3,947  678  192  73

  מ"הפניקס אחזקות בע                

2,166  5,535  5,934  35,190 885  2,744  5,685  34,594 
פורר גבאי את בעיקר קוסט 

   'ושות קסירר ופאהן קנה

  מ"דלק מערכות אנרגיה בע                
  זיו האפטבעיקר   6,008  1,337  735  232  6,074  1,325  617  211
  בגין עסקת ים תטיס                

  זיו האפט ואלפיה את אלפיה  619  161  -  -  618  187  -  -

                
בגין דלק ואבנר ים תטיס 

  מ"בע
  זיו האפט וקוסט פורר  57  38  -  -  67  37  -  -

  USדלק                 

-  -  7,067  7,768  -  -  5,359  6,297  Ernst & Young USA 
                Republic Group 

-  -  2,680  5,500  68  100  2,426  5,700  KPMG
  דלק אירופה                

-  -  2,622  4,032  20  16  2,990 5,079 
Ernst & Young  

Netherland 
קוסט פורר גבאי את קסירר  275  70  -  -  320  70  1,191  519
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 הליך אישור הדוחות הכספייםגילוי בדבר  .5
  

. וריון החברה הינו האורגן המופקד על בקרת העל בחרה ועל אישור הדוחות הכספייםדירקט
הועדה אינה ועדת ביקורת והינה ועדה . דירקטוריון החברה מינה ועדה לבחינת הדוחות הכספיים

  .אך חבריה זהים, נפרדת
  

  וחבריה הוועדה   )א
  

בן ציון זילברפרב ' פרופ, )צ"דח(ר הוועדה "יו, מר יוסי דאובר: חברים כדלקמן 3הוועדה מונה 
 כל חברי הוועדה נתנו הצהרה. שלושתם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, ומר אבי הראל) צ"דח(

ועל סמך ההצהרה שחתמו כאמור החברה קבעה כי יש להם , השכלתם ונסיונם, לפירוט כישוריהם
ם נוספים ביחס לדירקטורים חברי לפרטי. עובר למינויים . את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים

  .'הוועדה ראה פרק ד
  

  הליך אישור הדוחות הכספיים   )ב
  

הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים דנה וגיבשה את המלצותיה לדירקטוריון החברה    )1(
  .2011, במרס 27ומיום  2011, במרס 22בישיבותיה מיום 

  
  .ל"כל חברי הוועדה השתתפו בדיוני הוועדה הנ   )2(

  
: 2011במרס  27וביום  2011במרס  22ברי הוועדה נכחו בישיבת הוועדה ביום מלבד ח )3(

חשבי החברה מר , ל הכספים מר ברק משרקי"סמנכ, ר הדירקטוריון מר גבי לסט"יו
היועצת , מבקר הפנים מר מיכאל גרינברג, תמר רוזנברג' עמית קורנהאוזר וגב

ים ובעלי תפקידים אחרים רואי החשבון החיצוני, ליאורה פרט לוין' המשפטית גב
 . בחברה

  
בקרות , הוועדה בחנה את ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים )4(

המדיניות , שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים, פנימיות הקשורות בדיווח הכספי
, החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של התאגיד

שעליהם נסמכים נתונים בדוחות , לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן,  וויהערכות ש
י הנהלת "דיוני הוועדה התבססו על החומר שהוצג לה בנושאים אילו ע. הכספיים

החברה ושאלות ותשובות שעלו ונידונו במהלך הדיון לרבות התייחסות של רואה 
 .החשבון החיצוני לסוגיות אלו

  
. 2010דירקטוריון לאשר את הדוחות הכספיים לשנת הועדה המליצה פה אחד ל )5(

 .2011במרס  27המלצות הוועדה הועברו לדירקטוריון החברה בכתב ביום 
  

הדירקטוריון דן בהמלצות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ובדוחות הכספיים ביום    )6(
 .2011במרס  29

  
יים הועברו זמן דירקטוריון החברה סבור כי המלצות הוועדה לבחינת הדוחות הכספ   )7(

 .סביר לפני ישיבת הדירקטוריון
  

דירקטוריון החברה קיבל את המלצות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים והחליט    )8(
  .2010לאשר את הדוחות הכספיים של החברה לשנת 
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 זניחות סיווג עסקאות  .6
  

ל "התש, )יידייםדוחות תקופתיים ומ(נכנס לתוקפו תיקון לתקנות ניירות ערך  2008 באוגוסט 6ביום 
חלק מחובות הדיווח החלות , בין היתר, במסגרת התיקון הורחבו"). תקנות הדיווח"  :להלן( 1970 -

עסקאות עם בעל שליטה או עסקאות עם אדם אחר שלבעל שליטה יש  על חברות ציבוריות בקשר עם
כהגדרת , ריגותגם לעסקאות אשר אינן עסקאות ח, ")עסקאות בעל שליטה: "להלן(בהן עניין אישי 

זאת למעט עסקאות אשר לגביהן נקבע בדוחות הכספיים האחרונים כי הן , מונח זה בחוק החברות
  .1993-ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(לתקנות ניירות ערך ) 1)(ד)(3(64זניחות כקבוע בסעיף 

לים לשם סיווגה החליט דירקטוריון החברה לאמץ לראשונה קוים מנחים וכל 2009במרץ  30ביום 
של עסקה כעסקה זניחה הן בקשר עם עסקאות עם בעלי ענין המפורטות בדוחות הכספיים והן 

החליט דירקטוריון החברה , בעקבות דיונים עם רשות ניירות ערך. בקשר עם עסקאות בעלי שליטה
סקה על קביעת קוים מנחים כללים מחמירים יותר לעניין סיווגה של ע 2009באוגוסט  30ביום 

בשים לב לאופייה של , בין היתר, קוים מנחים וכללים אלה נקבעו. כפי שיפורטו להלן, כעסקה זניחה
לגיוון , להיקף נכסי החברה, החברה כחברת החזקות מהגדולות במשק בעלת פעילות ענפה ביותר

ולמידת השפעתן המסתברת על פעילות , ידן-לאופי העסקאות המתבצעות על, בפעילויות החברה
  .חברה ותוצאותיהה

  
  :דירקטוריון החברה קבע כי עסקה תחשב כעסקה זניחה אם יתקיימו בה כל התנאים הבאים

בהתאם , מההון העצמי של החברה בנטרול זכויות מיעוט 0.1%סכום העסקה אינו עולה על  )א
  . לדוחות הכספיים השנתיים האחרונים שפרסמה

 ).רותכמשמעות המונח בחוק החב(היא איננה עסקה חריגה  )ב
 .העסקה הינה זניחה גם מבחינה איכותית )ג
תיבחן זניחות העסקה על בסיס ) השכרת נכס על פני מספר שנים, לדוגמא(שנתיות -בעסקאות רב )ד

 ).האם סכום ההשכרה השנתי עולה על הסכום המצוין לעיל, לדוגמא(שנתי 
 .הניתןלהבדיל מהיקף הכיסוי הביטוחי , בעסקאות ביטוח תיבחן הפרמיה כסכום העסקה )ה
אולם זניחותן של עסקאות שלובות או מותנות תיבחן באופן , כל עסקה תיבחן בפני עצמה )ו

 .מצרפי
תפעיל החברה שיקול דעת , במקרים בהם תתעורר שאלה לגבי יישום הקריטריונים שלעיל )ז

 . ותבחן את זניחות העסקה על בסיס תכלית תקנות הדיווח והכללים והקווים המנחים שלעיל
 

 

  תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה .7
  

  
את תנאי הכהונה  2011 סבמר 29בחן דירקטוריון החברה בישיבתו ביום , בהתאם לדרישה בתקנות

: להלן( 21בהתייחס לתקנה  –לדוח התקופתי ' והתגמול של נושאי המשרה המפורטים בפרק ד
  ").21תקנה "

הנתונים הרלוונטיים ביחס לתנאי העסקתם של , מבעוד מועד, ריוןלצורך הדיון הובאו בפני הדירקטו
 ישראל PwC(כל נושאי המשרה והוצגו בפניהם נתונים השוואתיים שנערכו על ידי קסלמן פיננסים 

בעלי תפקידים דומים לגבי רמות התגמול של ) לגבי נושאי המשרה המקבלים תגמול מהחברה
  .בחברות בשווי שוק דומה

המקבלים תגמול  של החברה בחן את תנאי התגמול לגבי כל אחד מנושאי המשרההדירקטוריון 
את הקשר בין סכומי , ועל בסיסם, קבע את המידע והקריטריונים הנדרשים לבחינה, מהחברה

להערכת .בתקופת הדוח, לחברה ל"הנהתגמול לבין פעילותו ותרומתו של כל אחד מנושאי המשרה 
 21המפורטים בתקנה   ,החברהמ המקבלים תגמולמנושאי המשרה התגמול לכל אחד , הדירקטוריון

  . משקף את תרומת נושאי המשרה לקבוצה והינו הוגן וסביר כמפורט להלן, לדוח התקופתי' לפרק ד
המכהנים כנושאי משרה בחברות ציבוריות  21המפורטים בתקנה  אחרים המשרה הלנושאי גמול תה

אורגנים העצמאיים של החברה הציבורית ממנה מתקבל נדון ומאושר על ידי ה ,בשליטת החברה
  .ול ונדון בחברה כמפורט להלןגמהת
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   גבי לסט מר
גם  משמש לסט מר .2003משנת ר דירקטוריון החברה "כיו מכהן") מר לסט:"להלן( מר גבי לסט

,  US דלק, תשתיות דלק, דלק אנרגיה, דלק ישראל, דירקטור בחברות שונות בקבוצה ובכלל זהכ
  .לדוח התקופתי 21 תקנה ראה לסט מר של העסקתו לתנאי. דלק רכב ועוד, דלק אירופה

 תנאיהרקע ההסטורי ל, תנאי העסקתו –נבדקו , לסט מרל 2010במסגרת בחינת התגמולים לשנת 
, מעמדו, תרומתו לחברה ולתוצאותיה בשנת הדוח, לסט מרתפקידו ותחומי אחריותו של , התגמול

. בשווי שוק דומהתנאים של בעלי תפקידים דומים בחברות  –רלבנטיים וכן סיונו כישוריו הינ
  :ואשר נקבעו על ידי הדירקטוריון  נקבע, בהתבסס על המידע והקריטריונים המפורטים להלן

למר . והתוויית האסטרטגיה של הקבוצהאחראי על פעילות הדירקטוריון , מר לסטר הקבוצה "כיו
והוא יצר סביבת עבודה אפקטיבית עם מנהלי הקבוצה ועבודת לסט ידע וניסיון ניהולי רב 

בהן משמש מר לסט כדירקטור , כמו גם בדירקטוריונים של חברות בנות, הדירקטוריון וועדותיו
 .ופועל לקידום ופיתוח החברה והחברות המוחזקות העיקריות שלה

 מנגנון  ומעמדו ידותפק את והתנאי הולמים שנים מספר לפני נקבעו מר לסט  של העסקה תנאי
למר לסט . שנתי לפי שיקול דעת החברה בונוסו וסביר קבוע בסכום בסיסי משכר מורכב התגמול

וכתבי  2010ר פעיל של דירקטוריון דלק אנרגיה עד פברואר "הוענקו כתבי אופציות עבור תפקידו כיו
קבל תגמול נוסף אינו מ ל"ההענקות הנאולם למעט . USאופציה עבור תפקידו כדירקטור בדלק 

  .מהחברות בהם מכהן כדירקטור
 של בתרומתו דומים בתפקידים משרה לנושאי התגמול במנגנוני בהתחשב, לעיל האמור כל בסיס על
 לדעת, ולתוצאותיהן הדוח בשנת ולחברות הבנות של הקבוצה לחברה תפקידו במסגרת לסט מר

  .וסביר הוגן התגמול, הדירקטוריון
  .2010למר לסט בגין שנת  טרם נדון ואושר מענק

  
   מר אסי ברטפלד

 
, כמו כן. 2003משנת ל החברה החל "מכהן כמנכ") ל"המנכ"או " ברטפלדמר (" אסי ברטפלד מר

דלק , דלק ישראל, הפניקס, דלק אנרגיהובכללן  הקבוצהמשמש דירקטור בחברות שונות של 
 .רפבליק ועוד, USדלק , אירופה
  .לדוח התקופתי 21 תקנה ראהל "המנכ של העסקתו לתנאי

הרקע ההסטורי , תנאי העסקתו –נבדקו , ברטפלד מרל 2010במסגרת בחינת התגמולים לשנת 
סיונו ינ, מעמדו, תרומתו לחברה ולתוצאותיה בשנת הדוח, תפקידו ותחומי אחריותו, התגמול תנאיל

. שוק דומה בעלות שוויתנאים של בעלי תפקידים דומים בחברות  –כישוריו הרלבנטיים וכן 
  :ואשר נקבעו על ידי הדירקטוריון  נקבע, בהתבסס על המידע והקריטריונים המפורטים להלן

 וממונה על ביצועה ועל על קביעת האסטרטגיה של הקבוצהשותף ל ברטפלדל הקבוצה מר "כמנכ
ומכהן כדירקטור בכל החברות בכל תחומי פעילותה  והינו מעורב של החברה ניהולה השוטף

והוא ממלא את תפקידו  רקע מקצועי וניסיון ניהולי רב ברטפלדלמר . ות המהותיותהמוחזק
. בהצלחה מרובה ובהתמסרות לקידום ופיתוח עסקי הקבוצה ונושא באחריות כבדה מתוקף תפקידו

מר ברטפלד הוביל את הקבוצה לרווחיות ובסס את מעמדה כחברת החזקות מובילה תוך יצירת ערך 
ח היתה נכבדה מאוד ובין "תו של מר ברטפלד לטובת החברה בתקופת הדותרומ. לבעלי המניות

רכישת , רכישת הפעילות בצרפת, מכירת אחזקות בדלק רכב: היתר בעניינים הבולטים הבאים
  .מ ארוך"השליטה ברודשף וגיוס חוב במח

ט למע יצויין כי מר ברטפלד לא מקבל תגמול נוסף בהיותו דירקטור בחברות בנות של הקבוצה
 .USאופציות בדלק 

 בתפקידים משרה לנושאי בשוק הקיימים התגמול במנגנוני בהתחשב, לעיל האמור כל בסיס על
, בכישוריו, המורכב בתפקידו בהתחשב וכן, ל "המנכ מביצועי הדירקטוריון רצון בשביעות, דומים
, בתרומתו, בוצהבמידת האחריות המוטלת עליו בתפקידיו בשם לב להיקף העסקים של הק, ניסיונו
 השיקולים ובמכלול, הקבוצה של בתוצאותיה, 2010 בשנת ולחברות בנות לחברה, תפקידו במסגרת
  .וסביר הוגן הינו התגמול, הדירקטוריון לדעת, לעיל שפורטו

  .2010טרם נדון ואושר מענק למר ברטפלד בגין שנת 
הלוואות המיועדות  גם בסיסיה השכר לצד כולל ברטפלדהתגמול למר לסט ולמר  הרכבכי , יצוין

 אופציות, )2010מר לסט פרע את ההלוואות במהלך שנת ( לרכישת ניירות ערך של חברות הקבוצה
, לפי שיקול דעת האורגנים המוסמכים, ואפשרות למענק שנתי) ברטפלד מר שלבעניינו ( פאנטום

המשרה לתוצאות  תוצאות שנת הדוח הקודמת ותרומתו של נושא ינתהניתן בדרך כלל לאחר בח
הדירקטוריון בין תגמול קבוע ובין תגמול מבוסס  לדעתהרכב התגמול האמור יוצר שילוב ראוי . אלו

מהם נגזר במידה רבה שווי (שנים  לאורךבסיס שערי ניירות הערך של חברות הבת  עלהן  –הישגים 
ותרומת נושא  בדבר הישגי החברה המוסמכים האורגנים של שנתית הערכה בסיס על הן) החברה
המשפיע על תזרים (הרכב מנגנוני התגמול יוצר גם שילוב ראוי בהיבט של תגמול כספי  .המשרה
   .ותגמול בניירות ערך) החברה
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   מר ברק משרקי

  
ל הכספים של החברה "כסמנכ") מר משרקי:"להלן(  ברק משרקימכהן מר  2008בינואר  1חל מיום ה

  .ברות בנות של הקבוצהבח כדירקטור משרקימשמש מר  ובנוסף
  .לדוח התקופתי 21ראה תקנה  מר משרקיהעסקתו של   לתנאי

 תנאיסטורי ליהרקע הה, תנאי העסקתו –נבדקו , משרקי מרל 2010במסגרת בחינת התגמולים לשנת 
סיונו ינ, מעמדו, תרומתו לחברה ולתוצאותיה בשנת הדוח, תפקידו ותחומי אחריותו, התגמול

בהתבסס על . תנאים של בעלי תפקידים דומים בחברות בתחומים דומים –וכן כישוריו הרלבנטיים 
  :ואשר נקבעו על ידי הדירקטוריון  נקבע, המידע והקריטריונים המפורטים להלן

/ ובקיאות רבה בענייניה של החברה ובמיוחד בהיבטים החשבונאיים מומחיות  מר משרקיל
הרבה של מר משרקי למכלול הדווחים הכספיים של הדירקטוריון דן בתרומתו . פיננסיים של עסקיה

לרבות גיוס חוב (לפעילות המימון וגיוס ההון של הקבוצה , לסוגיות חשבונאיות ומיסוי, הקבוצה
   .לקשרי משקיעים ולניהול סיכוני השוק להן חשופה הקבוצה) ח"מ ארוך בתקופת הדו"במח
התגמול מורכב משכר בסיסי  .חריותוהולמים את תפקידו ותחומי א מר משרקיההעסקה של  תנאי

 התגמול מנגנון. .מענק שנתי לפי שיקול דעת הדירקטוריון ומענק פאנטום, בסכום קבוע וסביר
 קושר, העסקית והצלחתה מטרותיה החברה עם הזדהות תחושת מגביר, פאנטום האופציות בעיקר
 ומחייב, החברה של ננסיהפי למצבה, ולתוצאותיה החברה לביצועי ישיר באופן התגמול מקבל את

 .והתייעלות צמיחה, הישגים של רציפות
 בשביעות, דומים בתפקידים משרה לנושאי התגמול במנגנוני בהתחשב, לעיל האמור כל בסיס על

 ובמכלול הדיווח בשנת משרקי לקבוצה מר של,  תפקידו במסגרת, מתרומתו הדירקטוריון רצון
  .וסביר הוגן הינו התגמול, וןהדירקטורי לדעת, לעיל שפורטו השיקולים

 .2010טרם נדון ואושר מענק למר משרקי בגין שנת 
  

  -מ ו"הפניקס אחזקות בע, מ"בדלק מערכות אנרגיה בעמקבלי התגמול שהינם נושאי משרה  לגבי
Delek US  )מר יצחק עוז , מר אייל לפידות', ה יורם טורבוביץ"ה") החברות הבנות: "להלן ביחד
  .ומר עוזי ימין

מחברות ציבוריות בשליטת החברה  21ל מקבלים את התגמול המפורט בתקנה "נושאי המשרה הנ
א או בבורסה בניו יורק והגמול נדון ומאושר על ידי האורגנים "שמניותיה נסחרות בבורסה בת
  .העצמאיים של החברות הבנות

המשמש , סי ברטפלדמר אל החברה "הוצג בדירקטוריון על ידי מנכ מהםכל אחד  שלתנאי התגמול 
הצגה זו לוותה במסמכים שהוצגו . בה נדונו ונבחנו תנאי התגמול בחברות בנותגם  דירקטור 
של כל דירקטוריון ה קבע, המידע והקריטריונים על בסיסם ובהם, של חברות בנות לדירקטוריון

קופת בת של החברות בנותשל כל אחד מנושאי המשרה סבירות התגמול את  אחת מחברות הבנות
בהסתמך ואת עמידתו של כל אחד מנושאי המשרה בדרישות התפקיד בו הוא מכהן , וכן, הדוח

המסמכים כללו . אם התנאים והתמורה הינם הוגנים וסבירים חברת הבת דירקטוריוןעליהם קבע 
הוצג גם דוח , לאחר הסקירה. גם סקר תנאי תגמול של נושאי משרה בעלי תפקידים דומים

לאחר  בחינת התהליך   ח על כל נושא משרה"החברות הבנות והפירוט שניתן בדול הדירקטוריון ש
סבר כי ההליך שבוצע בחברות הבנות דירקטוריון החברה  ,בכל אחת מהחברות הבנותהכולל שבוצע 

  .לצורך בחינת סבירות והוגנות התגמול הינו תקין
 

  )ונייםחיצ דירקטורים ולמעטר "יולמעט ( החברה של אחרים דירקטורים
  

 והוצאות גמול בדברכללים ( החברות לתקנות בהתאם הינו האחרים לדירקטורים המשולם הגמול
 למשה למעט, לישיבה וגמול שנתי כגמול הגמול בתקנות הקבוע המרבי בסכום) חיצוני לדירקטור

והגמול משולם לחברה הבת דלק ישראל ולמעט אלעד  רביהמ ולא הקבוע הסכום לו שמשולם עמית
 גםר פעיל וזכאי בנוסף לגמול בסכום המרבי "בנו של בעל השליטה שמכהן כסגן יו) תשובה(ן שרו

 בגין הוצאות והחזר טלפון, רכב, ומזכירות משרד שכירות מהוצאות 60% בגין הוצאות להחזר
  .בתפקיד נסיעות עבורל "בחו ואירוח נסיעות

  .וסביר הוגן הינו יכ וקבע) תשובה( שרון לאלעד המשולם בגמול דן הדירקטוריון
, בהתחשב בהיקף מעורבותם של הדירקטורים בפעילות החברה ובאחריות הכרוכה בתפקידם

  .הוגן וסבירהינו מקובל בשוק והינו , ובהתחשב בכך שהגמול בתקנות כאמור
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  גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  . ד

  אומדנים חשבונאיים קריטיים  .1
  

  
  .לדוחות הכספיים' ב 2ראה ביאור  –למידע בדבר אומדנים חשבונאיים עיקריים 

  
  
  

  אירועים לאחר תאריך המאזן .2
  .דוח הדירקטוריוןל' לעניין אירועים  מהותיים לאחר תאריך המאזן ראה פרק א

  
  
  
  
  
  
  

  גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב  . ה
  



 מ"קבוצת דלק בע                                                                                        דירקטוריון הדוח 
 

 48 - ב  

- נ.יתרת ע מקורי. נ.ע מועד הנפקה סדרה
 הצמדה ריבית נקובה 10/12/13

יתרה 
- בספרים 

10/12/31 

ריבית 
שנצברה 
  בספרים

 שנות פירעון
שווי בורסאי 

 31ליום 
 2010, בדצמבר

  פרטי נאמן

   ח"ש מיליוני ח"ש ונימילי   ח"ש מיליוני  ח"ש מיליוני  

 3.95% 26 200 3/2005 'ז
מדד המחירים 

 לצרכן
31 - 2008-2011 

 
 לא סחיר

-03: טלפון. א"ת, 8רוטשילד ' שד, ל חברה לנאמנות"בל
 עידית פריזר, 5170777

 4.05% 51 150  9/2005 'ח
מדד המחירים 

 לצרכן
58 1 2011 

 
 לא סחיר

-03: טלפון. א"ת, 8רוטשילד ' שד, ל חברה לנאמנות"בל
 עידית פריזר, 5170777

 4.85% 28 166 12/2005 'י
מדד המחירים 

 לצרכן
 לא סחיר 2012 - 32

-03: טלפון. א"ת, 8רוטשילד ' שד, ל חברה לנאמנות"בל
 עידית פריזר, 5170777

 5.40% 357 468 7/2006 'יא
מדד המחירים 

 לצרכן
 לא סחיר 2018 4 401

-03: טלפון. א"ת, 8לד רוטשי' שד, ל חברה לנאמנות"בל
 עידית פריזר, 5170777

 5.35% 596 1,100 11/2006 'יב
מדד המחירים 

 לצרכן
 לא סחיר 2015-2017 7 674

-03: טלפון. א"ת 14יד חרוצים , מ"רזניק נאמנויות בע
 ליאת בכר סגל, 6393311

 913 913 3/2007 'יג

עד לרישום 
 -לבורסה

לאחר + 5.1%
 4.6% - הרישום

ם מדד המחירי
 לצרכן

1,046 
12 

 
2013-2014, 
2019-2021 

1,082 
-03: טלפון. א"ת, 113הירקון , מ"בע) 1975(הרמטיק נאמנות 

 דן אבנון, 5274867

7/2009+6/20  'יד
10 

419 419 8.5% -  419 7 2018 463 
. א"ת 37, מנחם בגין, מ"בע 2007כלל פיננסיים נאמנויות 

  .יובל ליקבר, 03-6274827: טלפון

  7/2009  'טו
+11/2009 

1,048 1,048 8.5% -  1,048 19 2015-2017 1,159 
. א"ת 37, מנחם בגין, מ"בע 2007כלל פיננסיים נאמנויות 

  .יובל ליקבר, 03-6274827: טלפון

 267 2012-2015 5 260  - 5.5% 260 260 9/2009  'טז
. א"ת 17, יצחק שדה, מ"שטראוס לזר חברה לנאמנות בע

  .ורי לזרא, 03-6237777: טלפון

 94 2012-2015 - 90  - משתנה 90 90 9/2009  'יז
. א"ת 17, יצחק שדה, מ"שטראוס לזר חברה לנאמנות בע

  .אורי לזר, 03-6237777: טלפון

11/2009+6/2  'יח
010 

מדד המחירים  6.1% 800 800
  לצרכן

821 8 2016-2022 909 
. א"ת 37, מנחם בגין, מ"בע 2007כלל פיננסיים נאמנויות 

  .יובל ליקבר, 03-6274827: וןטלפ

 4.65% 560 560 11/2010  'יט
מדד המחירים 

  לצרכן
561 4 2019-2022 538 

, 03-6070370:  טלפון,ג"ר, 4ש "התע, מ"גפני נאמנויות בע
  צורי גלילי

 4.50% 500 500 6/2007 'כב
מדד המחירים 

 לצרכן
569 - 

2012, 2019-
2021 

567 
. ג"ר,12מנחם בגין , מ"אאורה פידלטי חברה לנאמנותבע

 איריס שלבין, 03-7510566:טלפון

 10/2007 'כג
+7/2009 

1,293 1,293 4.75% 
מדד המחירים 

 לצרכן
1,442 13 2011-2014 1,545 

. א"ת 17, יצחק שדה, מ"שטראוס לזר חברה לנאמנות בע
 .אורי לזר, 03-6237777: טלפון

' ל
 267 2012 2 255  - 4.1% 255 255 4/2010  )המיר(

. א"ת 17, יצחק שדה, מ"שטראוס לזר חברה לנאמנות בע
  .אורי לזר, 03-6237777: טלפון
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  :הערות
כמו כן החברה עמדה בכל תנאי ההתחייבות לפי שטר . ח"החברה עומדת בכל תנאי האג. 1

  .הנאמנות
  
  :פרטים אודות דירוג אגרות החוב. 2

שם החברה    סדרה
  המדרגת

דירוג 
  נוכחי

דירוג 
שנקבע 
ד למוע

  ההנפקה

שם החברה  
  המדרגת

דירוג   דירוג נוכחי
שנקבע 
למועד 

  ההנפקה
 A1  -  S&P  מידרוג   'ו

Maalot 
A  AA  

 A1  -  S&P  מידרוג   'ז
Maalot  

A  AA  

 A1  -  S&P  מידרוג   'ח
Maalot  

A  AA  

 A1  -  S&P  מידרוג   'ט
Maalot  

A  AA  

 A1  -  S&P  מידרוג   'י
Maalot  

A  AA  

 A1  -  S&P  מידרוג   'יא
Maalot  

A  AA  

 A1  -  S&P  מידרוג   'יב
Maalot  

A AA  

 A1  -  S&P  מידרוג   'יג
Maalot  

A AA  

 A1  A1  S&P  מידרוג   'יד
Maalot  

-  -  

 A1  A1  S&P  מידרוג   'טו
Maalot  

-  -  

 A1  A1  S&P  מידרוג   'טז
Maalot  

-  -  

 A1  A1  S&P  מידרוג   'יז
Maalot  

-  -  

 A1  A1  S&P  מידרוג   'יח
Maalot  

-  -  

 A1 A1 S&P  מידרוג   'טי
Maalot 

-  -  

 A1  -  S&P  מידרוג   'כב
Maalot  

A  AA  

 A1  -  S&P  מידרוג   'כג
Maalot  

A  AA  

 A1 A1  S&P  מידרוג   'ל
Maalot 

- - 
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  - פרטים בדבר תעודות התחייבות של התאגיד 
  
סדרות ( חוב רתלאג" 1A" דירוג קביעת על" מידרוג" הדירוג חברת הודיעה 2010, באפריל 13 ביום

    .ח"ש מליוני 450 עד של בסךלגיוס ) 'ל

הרחבת סדרות קיימות ל" 1A" דירוג קביעת על" מידרוג" הדירוג חברת הודיעה 2010, ביוני 8 ביום
    .ח"ש מליוני 800 עד של בסך לגיוס  חוב אגרתשל 

אגרות חוב  גיוס ל" 1A" דירוג קביעת על" מידרוג" הדירוג חברת הודיעה 2010, בנובמבר 3 ביום
    .ח"ש מליוני 600 עד של בסךחדשות 

לסדרות  Aעל אשרור הדירוג   S&P Maalotהודיעה  , 2011בחודש ינואר , לאחר תאריך המאזן
  .המדורגות על ידה  ושינוי תחזית הדירוג לשלילית

  .לדוח הדירקטוריון' ראה נספח ב, של החברה דוחות דירוג עדכנייםל באשר

  
       ףמידע נוס  . ו
 

  אופציות מימוש .1
  

מניות רגילות של  33,416-ל 5אופציות סדרה  33,416מומשו  2010מרס - פברואר יםבחודש 
  .ח"ש מליוני 16.3המימוש ששולמה הסתכמה לסך של  תמורת. החברה

 
  יםדיבידנד .2

  
 150- החליט דירקטוריון החברה לחלק דיבידנד המסתכם בכ 2009 ,בדצמבר 28ביום  )א

 .2010, בינואר 18יבידנד שולם ביום הד .ח"ש מליוני
 100-החליט דירקטוריון החברה לחלק דיבידנד המסתכם בכ 2010 ,במרס 24ביום  )ב

 .2010, באפריל 28הדיבידנד שולם ביום  .ח"ש מליוני
 150- החליט דירקטוריון החברה לחלק דיבידנד המסתכם בכ 2010 ,במאי 31ביום  )ג

  .2010, וניבי 30הדיבידנד שולם ביום  .ח"ש מליוני
 120-החליט דירקטוריון החברה לחלק דיבידנד המסתכם בכ 2010 ,ביולי 26ביום  )ד

 . 2010, באוגוסט 23הדיבידנד שולם ביום  .ח"ש מליוני
 90- החליט דירקטוריון החברה לחלק דיבידנד המסתכם בכ 2010, בספטמבר 21ביום  )ה

 . 2010, באוקטובר 19הדיבידנד שולם ביום . ח"מליוני ש
 500- החליט דירקטוריון החברה לחלק דיבידנד המסתכם בכ 2010, בנובמבר 30ום בי )ו

 . 2010, בדצמבר 20הדיבידנד שולם ביום . ח"מליוני ש
החליט דירקטוריון החברה לחלק דיבידנד  2011בחודש מרס , לאחר תאריך המאזן )ז

  .ח"מיליוני ש 200-המסתכם לכ
 

  

  עובדי החברה .3
  

להנהלות החברות המוחזקות וצוות , להנהלת החברה יון מביע את הוקרתוהדירקטור
  .החברה עסקי העובדים כולו על עבודתם המסורה ותרומתם לקידום

  
  
  
  

  
    בכבוד רב  
      

  גבריאל לסט    אסי ברטפלד
      
  ר הדירקטוריון"יו    ל"מנכ
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  לדוח הדירקטוריון' ספח אנ
  

, בדצמבר 31של חברות המטה ליום  פריסת תשלומי קרן וריבית אגרות חוב והלוואות מבנקים
 :)ח"ש מליוניב( 2010

  
  :מטה–דלק קבוצה 

  

 2011 2012 2013 2014   2015   2016 
  כ"סה  ואילך

אגרות 
  חוב

 7,709  4,406  749 628 628 848 450  קרן

 2,724  855 314 342 371 411 431  ריבית

 10,433  5,261  1,063  970  999  1,259  881  כ"סה

  
  :ונכסיםדלק השקעות 

  

 2011 2012 2013 2014   2015  2016 
  כ"סה  ואילך

הלוואות 
 מבנקים 

  56 45  -  1 3 3 4  קרן

  15 2 2 2 3 3 3  ריבית

  71  47  2  3  6  6  7  כ"סה
  
  

  :USדלק פייננס 
  

  2011 2012 2013 2014   2015   2016 
  כ"סה  ואילך

הלוואות 
  מבנקים

  212 -   -  -  -  106 106  קרן

  9 -  -  -  -  3 6  ריבית

  221  -   -   -   -   109  112  כ"סה
  
       
  

  :דלק פטרוליום
  

  2011 2012 2013 2014   2015   2016 
  כ"סה  ואילך

אגרות 
  )1(חוב 

  412 29  57 88 119 -  119  קרן

  65 1 3 7 15 17 22  ריבית

  477  30  60  95 134  17  141  כ"סה
  
  

  .לדלק ישראל) BTB(ו כהלוואה אגרות החוב אינן כוללות אגרות חוב אשר גויסו בעבר וניתנ )1(
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  לדוח הדירקטוריון ' נספח ב
  

בנוגע לאגרות  ,מ"וחברת מידרוג בע מ"ס מעלות בע'להלן דוח דירוג עדכני של חברת סטנדרד אנד פור
 .החוב של החברה
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   2011 רינוא 6

  קבוצת דלק
  דלק פטרוליום

  שליליתלדירוג התחזית  שינוי ;’ilA‘שרור דירוג א
 

 com.standardandpoors@maissi_itzik     איציק מאיסי  :ראשיאנליסט אשראי 

 com.standardandpoors@torbati_yuval ובל טורבטי  י  : משניאנליסט אשראי 

  

  תמצית

 הגמישותהקבוצה הגדילה את  ,מנגד .ה מציפיותינו עבור הדירוג הנוכחיהמינוף של הקבוצה ממשיך להיות גבו •

 . על נכסיהי שחרור מרבית השעבודים"ות עהפיננסית ברמת חברת ההחזק

בד בבד עם , ים הקרובותתיבוצה בשנ להגדיל משמעותית את היקף ההשקעות של הקיתוח תמר צפויהמשך פ •

  . תזרימי מזומנים ללא הפקה מקבילה שלעלייה בהיקף החוב

 של הקונגלומרט הפועל בעיקר ’ilA‘מעדכנים את תחזית הדירוג לשלילית מיציבה ומאשררים את הדירוג אנו  •

 .מ"וחברת הבת בבעלות מלאה דלק פטרוליום בע, מ"וצת דלק בעבתחומי האנרגיה והתשתיות קב

חששותינו מפני המשך עלייה במינוף של החברה ושחיקה ביחסים  משקפת את שליליתתחזית הדירוג ה •

 . הפיננסים לרמה שאינה תואמת את הדירוג הנוכחי

 

  פעולת הדירוג

הקונגלומרט הפועל בעיקר בתחומי האנרגיה  אשררה את דירוג Standard & Poor’s Maalot, 2011לינואר  6 -ב

ת עדכנה את  ובאותה ע’ilA‘בדירוג , מ"מ וחברת הבת בבעלות מלאה דלק פטרוליום בע"קבוצת דלק בעוהתשתיות 

  . מיציבהשליליתתחזית הדירוג ל

  

  שיקולים עיקריים לדירוג 

 ,הדירוג הנוכחימינוף התואמות את לרמות האל מעבר שינוי תחזית הדירוג משקף את העלייה במינוף של הקבוצה 

על ב ופעילות שיווק הדלקים בישראל אשר קוזזה בחלקה "זאת בהמשך לתוצאות חלשות של פעילות הזיקוק בארה

רומתה פעילות הביטוח ממשיכה להתאושש אך ת. פה ובפעילות האנרגיההדלקים באירופעילות שיווק היציבות בידי 

ב ואנו " אם כי הקבוצה החלה לקבל דיבידנדים מפעילות הביטוח בארה,ה נמוכהלתזרימי המזומנים של הקבוצה נותר

   .בשנה הקרובהגם עשויות לחלק דיבידנדים הביטוח חברות מעריכים כי 
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, הפיתוח כרוך בסיכוני הקמה. פיתוח תמר צפוי להגדיל את רמת הסיכון של הקבוצה בטווח הזמן הקצר עד הבינוני

 וחוזים לזמן ארוך ואי הוודאות בנוגע ליישום שינוי המיסוי על תגליות גז בישראל איתור לקוחות, קבלת מימון

פיתוח , בנוסף. והשלכותיה על קצב הפיתוח והיקף תזרימי המזומנים שיעמדו לרשות הקבוצה בשנים הקרובות

היחסים את יחליש את המינוף של הקבוצה ויגדיל לערכתנו המאגר תוך כדי הסתמכות על רכיב גבוה של חוב 

סיכונים אלו מתקזזים בחלקם עם הערכתנו לסיכוני מחיר וכמות נמוכים בשל האופי הייחודי של שוק . הפיננסים

 Noble Energyי מפעיל בעל נסיון"הפעלת הפרויקט עו ,קוחותלהשנים עם האנרגיה המקומי והתקשרויות ארוכת 

Inc.  (BBB/Stable) .  

אנו . נובעת מהצורך להקים ולממן פלטפורמה תשתיתית לייצוא ולאתר לקוחותפיתוח לוויתן כרוך באי וודאות רבה ה

  . מעריכים כי פיתוח המאגר אינו צפוי בטווח הזמן הבינוני ולכן השפעת הגילוי על הדירוג נמוכה

  

לצרכי שירות היקף הדיבידנדים המתקבלים נמוך במעט בהשוואה , למרות השליטה של הקבוצה בחברות המוחזקות

אנו . דיבידנדיםמכנסות העוד יותר את היקף ה המימוש החלקי של דלק רכב יפחיתו ,ברמת חברת ההחזקותהחוב 

, בנוסף. 1.0x -יהיה נמוך מלהוצאות המטה והמימון דיבידנדים שיתקבלו של המעריכים כי בשנים הקרובות יחס כיסוי 

על היקף המזומנים ברמת חברת ההחזקות מדיניות חלוקת הדיבידנדים הנדיבה של החברה עשויה להמשיך וללחוץ 

להקטין אנו מצפים מהחברה בכדי לשמר את הדירוג הנוכחי . ולהוביל לגידול מתמשך במינוף לצורך חלוקת דיבידנדים

  .מניותהלבעלי שמרנית יותר מדיניות תגמול על ידי אימוץ , בין היתר, את המינוף

  

החזקה בפעילויות ביטוח , שיווק הדלקים באירופה וישראלדירוג החברה נסמך על מעמדה התחרותי של פעילות 

 בשל החזקות בחברות סחירות טובה וגמישות פיננסית הולם פיזור עסקי וגיאוגרפי ,המאופיינות ברמת סיכון נמוכה

תוצאה של הצמיחה המהירה בעסקיה בשנים , מאופיין במינוף גבוהמבנה ההון של דלק , מנגד. במינוף סביר

לקבוצה חשיפה גבוהה לתחום האנרגיה . יחד עם חלוקת דיבידנדים נדיבה, י חוב"שר מומנה בעיקר עא, האחרונות

המקורות אגרסיבית בהינתן מדיניות חלוקת דיבידנדים היא מיישמת שהמאופיין ברמות סיכון גבוהות יחסית ו

   . רשותההשוטפים של

  

ו  והינ2009 בשנת בדומה ליחס, 11%- עמד על כ2010 החודשים שהסתיימו ביוני 12 - לחוב מתואם בFFO-יחס ה

) אינה מאוחדת יותר(המימוש החלקי של דלק רכב המשך פיתוח מאגרי הגז ו, להערכתנו.  עבור הדירוג הנוכחיחלש

 41% - של הקבוצה עמד על כLTV - יחס ה,יחד עם זאת.  להמשיך וללחוץ על היחסים הפיננסים של הקבוצהעלול

  . 50%שלא יעלה על  LTVיחס ציפיותינו לותואם את  2009 בשנת  ליחסבדומה, 2010בספטמבר 

  

. אנו משווים את הדירוג של דלק פטרוליום לזה של קבוצת דלק בשל הערכתנו לקשר החזק מאד בין שתי החברות

זהות בצוות ההנהלה והנראות בעיני , "דלק"שימוש בשם (זהות חברתית , קשר זה מתבטא בבעלות המלאה

החזקה בפעילות שיווק הדלקים שהינה פעילות ליבה של קבוצת דלק והבנתנו כי הנהלת החברה רואה , )המשקיעים

  . בחוב של דלק פטרוליום כחוב שלה לכל דבר
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  נזילות
בדלק רכב לאחר מימוש חלק מהחזקותיה ונתמכת ביתרות מזומנים גבוהות ' מספקת 'דלקלהערכתנו הנזילות של 

 כולל את תיק לא(₪ עמד על כמיליארד  2010דצמבר ב אנו מעריכים כי היקף המזומן . שבוצע לאחרונהח"גיוס אגו

הדיבידנדים  המזומן בקופה יחד עם ,להערכתנו .)₪ מיליארד 1.5- המוערך על ידינו בכהנכסים הפיננסים של החברה

 24-בפויות צפויים להתקבל מהחברות הבנות יספיקו לתשלום הוצאות החברה והחלויות הצוהחזר הלוואות ה

   . ללא צורך בהנפקת הון או מיחזור חובהחודשים הקרובים

  

ללא החברה פועלת , לכךבהתאם .  את הרוב המוחלט של השעבודים על נכסיה החברה הסירה2010במהלך שנת 

, לפיכך. )ללא זכות חזרהשהנו  (תיק ההשקעות הפיננסיות שלה חלק מהחוב שעומד כנגדפיננסיות מלבד התניות 

 גמישות פיננסית גבוהה בשל היעדר שעבודים וכן בשל יכולתה לממש אחוזים ניכרים מהחזקותיה בחברות לדלק

נציין כי , יחד עם זאת .נוסף של מזומנים לחברהפוטנציאלי מימושים אלו מהווים מקור . הבנות ללא איבוד שליטה

השפעה עשויה להיות לסיווגה של החברה כחלק מקבוצת לווים יחד עם חברות נוספות בשליטת מר יצחק תשובה 

 .שלילית על נגישותה לבנקים ישראלים

 

אנו מעריכים כי יתרת . ות ונתמכת בעיקר ביתרות מזומנים גבוה אף היא'מספקת' המאוחדת הנזילות ברמת הקבוצה 

 ומסגרות אשראי מאושרות מימושים שונים, קצב יצירת המזומנים בשנתיים הקרובות, ים בקופת הקבוצההמזומנ

. בעוד שהיתרה צפויה להיות ממוחזרת, צפויים לממן חלק גדול מהחלויות הצפויות בשנתיים הקרובות, בבנקים

ין כי נפילה בקצב ייצור המזומנים נצי.  הקבוצה יש מספר התניות פיננסיות שבהן הן עומדות עם מרווח מספקלחברות

  .חברות הבנות עלול לגרום לפגיעה גם ברמת הנזילות של חברת האםשל 

  

  חזית דירוגת

מימוש דלק רכב נוכח מהמשך הרעה ביחסים הפיננסים של החברה למשקפת את חששותינו  תחזית הדירוג השלילית

אינן  אשר, נרגיה מצריכה השקעות הוניות גבוהותאנו מעריכים כי פעילות הא. והמשך השקעות בפעילות האנרגיה

, בהיקף החוב וברמות המינוף השקעות אלו צפויות להביא לגידול. צפויות לתרום לתזרים המזומנים בשנים הראשונות

 לחוב המתואם FFO -אחד במידה ויחס ה' אנו עלולים להוריד את הדירוג בנוטץ . להחלשת הפרופיל הפיננסילפיכךו

במידה " יציבה"אנו יכולים לשנות את התחזית ל. 50% -מגבוה  יהיה LTV - או יחס ה12% - ת נמוך מימשיך להיו

  . 12%לפחות  לחוב של FFOוהקבוצה תצליח להוריד חוב ולחזור ליחס 
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  מתודולוגיית דירוג

בתחומי האנרגיה ותה כקונגלומרט הפועל בעיקר אאנו מסווגים , מבנה האחזקות של דלק וצורת התנהלותהבהינתן 

י ניתוח והערכת הסיכון העסקי והפיננסי המאוחד " אנו בעיקר בוחנים את פרופיל הסיכון של דלק ע,לפיכך. והתשתיות

כאשר בחינת הסיכון הפיננסי של החברה מבוצעת על בסיס ניתוח הדוחות הכספיים המאוחדים , של החברה

 שותפות מוגבלת והתאמות שונות בגין חוזי חכירה – אבנר איחוד מלא של, ללא איחוד פעילות הביטוח(המתואמים 

אנו גם מנתחים את הסיכון העסקי והפיננסי של חברת ההחזקה , יחד עם זאת). והתחייבויות לעובדים בגין פרישה

יחסי כיסוי . המתבססת על שווי ההחזקות בהשוואה לסך החוב הפיננסי ברמת חברת ההחזקה" פורטפוליו"בשיטת ה

ת חברת ההחזקה חשובים כאשר אנו מנתחים את יכולת החברה לשרת את החוב אשר גויס ברמת חברת החוב ברמ

אנו נוקטים . י החברות התפעוליות" לחוב אשר גויס ע,הן משפטית והן מבנית, היות וחוב זה נחות, ההחזקות

 ולדלק הגמישות הפיננסית ,במתודולוגיה דואלית גם משום שחלק מההחזקות של דלק הינן חברות ציבוריות וסחירות

  .  או למכור את כל ההחזקה) ולשמור על שליטה(למכור חלק מהחזקותיה 

  

  מחקר קשור

  : מאמר לדירוג חברות החזקה ראההמתודולוגיה שלנו למידע אודות 

Criteria | Corporates | Rating Methodology for European Investment Holding and Operating 

Holding Companies, May 28, 2004  

  

  com.standardandpoors.www://http   ניתן למצוא באתר לעילאת המאמר המתודולוגי המוזכר  
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    רשימת דירוגים
  מדירוג קודם       דירוג נוכחי                    

  
     ilA/Negative          ilA/Stable                              קבוצת דלק 

     ilA                              ilA                          'וח סדרה "אג
    ilA                              ilA                          'זח סדרה "אג
    ilA                              ilA                          'חח סדרה "אג
    ilA                              ilA                          'טח סדרה "אג
    ilA                              ilA                          'יח סדרה "אג
    ilA                              ilA                          'יאח סדרה "אג
    ilA                              ilA                          'יבדרה ח ס"אג
    ilA                              ilA                          'יגח סדרה "אג
    ilA                              ilA                          'כבח סדרה "אג
   ilA                              ilA                          'כגח סדרה "אג
  

     ilA/Negative          ilA/Stableמ                                    "דלק פטרוליום בע
     ilA                              ilA                          'אח סדרה "אג
    ilA                              ilA                          'דח סדרה "אג
    ilA                              ilA                          'הח סדרה "אג
    ilA                              ilA                          'זח סדרה "אג
    ilA                              ilA                          'חח סדרה "אג
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  

 מאמינה כי הנם  S&P Maalotמבוססים על מידע שנתקבל מהחברה וממקורות אחרים אשר  ")S&P Maalot: "להלן (Maalot Standard & Poor’sדירוגי 
 .אינה מבקרת את המידע שנתקבל ואינה מאמתת את נכונותו או שלמותו S&P Maalot. מהימנים

  
ח "של איזו מן ההתחייבויות הכלולות במסמכי האג, במעשה או במחדל, או הנובעים מהפרות/ אינו משקף סיכונים הקשורים וS&P Maalotמובהר בזאת כי דירוג 

 או העובדות שבבסיס חוות הדעת S&P Maalotדוח , ח נשוא דירוג זה"או אי נכונות או אי דיוק באילו מן המצגים הכלולים במסמכי הקשורים להנפקת האג/ו
  .פעולות או מחדלים שבוצעו במרמה או הונאה או כל פעולה אחרת בניגוד לדין, כתנאי לקבלת הדירוג S&P Maalotשניתנו ל

 
אין לראות בדירוג משום הבעת דעה לגבי מחיר ניירות הערך בשוק הראשוני . או מסיבות אחרות, הדירוגים עשויים להשתנות כתוצאה משינויים במידע המתקבל

 .מכירה או החזקה בנייר ערך כלשהו, ת בדירוג משום הבעת דעה על כדאיות קניהאין לראו. או המשני
  

מתן העתק מן  למעט, S&P Maalot בתמצית זו ללא הסכמת  להפיץ או לעשות כל שימוש מסחרי, לצלם, אין להעתיק. S&P Maalotכל הזכויות שמורות ל© 
  .  החוב נשוא דוח דירוג זה לצורך קבלת החלטה בדבר רכישת אגרת החוב האמורההדוח במלואו תוך ציון המקור למשקיעים פוטנציאליים באגרת
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  מ"קבוצת דלק בע
  יציב: אופק דירוג A1  ותדירוג סדר

ק שתנפיק קבוצת דלערך נקוב ₪ מיליון  600באופק דירוג יציב לאגרות חוב בסך של עד  A1מידרוג מעניקה דירוג 

. )שנים 8.5-מ של כ"מח( 2019-2022רעון בשנים יצמודות מדד שיעמדו לפמ במסגרת סדרה חדשה של אגרות חוב "בע

רעון חלויות ימורת אגרות החוב מיועדת במלואה לפת. ערך נקוב₪ מיליון  600הגיוס המיידי יכול שיהיה נמוך מסך של 

ההתחייבויות רעון יעד לפ. 2011שנת ועד לתום  2011שנת רבעון השני של החל מהת שוטפות של התחייבויות פיננסיו

  .בפיקדון בנקאי ייעודי/כאמור תופקד תמורת הגיוס בחשבון

, אם יחולו שינויים במבנה ההנפקה. 3/11/2010 ח זה מתייחס למבנה ההנפקה בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום"דו

רק לאחר שיומצא למידרוג עותק מכל המסמכים הסופיים . את הדירוג שניתן תהיה למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות

  .ומידרוג תפרסם את הדירוג הסופי ואת תמציתו של דוח הדירוג, ייחשב הדירוג שניתן על ידי מידרוג כתקף, הקשורים באגרות החוב

  סיכום השיקולים העיקריים לדירוג

אחיזה דומיננטית בענפי האנרגיה תוך , פיזור ענפי רחב יחסית :העיקריות ששימשו בקביעת הדירוג הינן זקותוהח

תוך הרחבה לאחרונה של הפעילות הבינלאומית בתחום הדלקים עם , פיזור גיאוגרפי רחב יחסית; והתשתיות בישראל

גמישות פיננסית ; שליטה אפקטיבית במרבית החברות המוחזקות; BPרכישת פעילות הדלקים בצרפת של תאגיד 

הגמישות הפיננסית שופרה במהלך שנת . נכסים לא משועבדיםו הנשענת על מרכיב גבוה של השקעות סחירות, גבוהה

; נכסים משועבדים בהיקף מהותיתוך שחרור , התקדמות המהלך להחלפת הלוואות בנקאיות באגרות חובעם  2010

מדיניות חלוקת דיבידנדים ; שנה קדימה) קרן וריבית( החובשירות יתרות נזילות גבוהות המכסות במידה טובה את צרכי 

  .מהרווחים השוטפים 50%-מדי שנה כהחברה לפיה מחלקת עקבית 

פט וגז המאופיין בסיכון עסקי חשיפה גבוהה לתחום הפקה וחיפושי נ :גורמי הסיכון העיקריים שהשפיעו בקביעת הדירוג

אי הוודאות סביב הרגולציה בנושא שיעור העלייה ב). נובלכולל מניות ( משווי האחזקות 45%- מהווה להערכתנו כו, גבוה

נוכח אי הוודאות  דירוגבמלואו אשר לא נלקח ב מגזרבסיכון מוסיפה נדבך של או שיעור המס מתגליות הגז /התמלוגים ו

. בשקיפות העסקית והפיננסית בקבוצהפוגמים חברתיות -בין הלוואותשל מדיניות ומרובד מבנה אחזקות ; ההגבוה

, ובכפוף לתמורה שתיקבע אותה בוחנת החברה כפי שדיווחה לאחרונה, דשףאנו סבורים כי עסקת רו, בהקשר זה

גורם שהינו בעל , המצויה בפרופיל פיננסי חלשן "דלק נדלקשורה התמיכה עקיפה בחברה כוונה לעל  צביעהמ

רות עשויה לשפר את הסיכוי כי מקו, ככל שתתממש, העסקהאנו סבורים כי , בד בבד. משמעות שלילית בשיקולי הדירוג

, 2010ן בדרך של הלוואה אשר מועד פירעונה בחודש דצמבר "לדלק נדלבעבר שהועמדו ₪ מיליון  350-בהיקף של כ

השפעתה על דירוג התחייבויות החברה , ככל שהעסקה תתממש. יישאו תשואה באמצעות המרתם לאחזקה ברודשף

  .תוסיף להיבחן על ידינו

ות התורמות לחברה דיבידנדים שוטפים בהיקף מהותי ביחס לצורכי חלש הנובע מהיעדר אחזק 1כיסוי תפעולייחס 

הקטנת . עד לאחרונה היוותה דלק רכב את מקור ההכנסה השוטף העיקרי של החברה. )ריבית ומטה(המימון השוטפים 

עשויה להחליש את יחס הכיסוי השוטף של החברה לאחרונה שהושלמה בעסקה ) 33%-ל 55%-מ(האחזקה בדלק רכב 

נוכח דומיננטיות הדיבידנדים מדלק רכב בשנים האחרונות והיותה של , )0.8-ליחס של כ 1.0- כתנו מיחס של כלהער(

                                                        
1

דיבידנדים : יחס הכיסוי השוטף אומד את המידה בה החברה מכסה את הוצאות המימון והמטה השוטפות ממקורות הכנסה פרמננטיים הכוללים 

היחס נמדד בדגש על הכנסות והוצאות . הכנסות ריבית על הלוואות שניתנו למוחזקות והכנסות שוטפות אחרות, שוטפים מחברות מוחזקות
  .שאינן חד פעמיות וחריגות, פרמננטיות
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, ערב מכירת מניות דלק רכב. יחד עם זאת לחברה יתרות נזילות בהיקף משמעותי. האחרונה מקור יציב לדיבידנדים

. ח"מיליארד ש 1.3 -נזיל הנאמד על ידינו בכהחזיקה החברה תיק , ₪מיליארד  1.0- אשר נמכרו בתמורה ברוטו של כ

לפי שווי (₪ מיליארד  1.3- בשווי  של כ) מהון המניות של נובל 2.7%- כ(סכום זה אינו כולל את האחזקה במניות נובל 

  ). השוק למועד דוח זה

אנו , 2011נת על רקע הצפי להחלשת יחס הכיסוי השוטף ונוכח זאת שאיננו צופים שיפור של ממש ביחס הכיסוי גם בש

מהיקף החוב הפיננסי ברוטו  10%-אשר לא יפחתו מכ, מצפים כי החברה תוסיף להותיר יתרות נזילות גבוהות יחסית

). שנלקחה בחשבון בצד ההשקעות האחזקה בנובלהיתרות הנזילות הנדרשות כאמור לעיל אינן כוללות את ( 2המותאם

בהקשר זה נציין לחיוב את . התפעולי על רקע הבשלת אחזקות הארוך מצפה מידרוג לשיפור של ממש בכיסוי בטווח

   .השיפור בתוצאות העסקיות של פניקס אחזקות

 0.3-סך של כ, ח והלוואות מבנקים"אג₪ מיליארד  8.0- החוב הפיננסי ברוטו המותאם למועד דוח זה מורכב מסך של כ

נגד מניות נובל וערבויות פיננסיות לחברות הלוואה כ₪ מיליארד  0.6- סך של כ, הלוואה מדלק ישראל₪ מיליארד 

היחס בין החוב הפיננסי נטו המותאם לבין שווי . נוספים₪ מיליארד  0.6- מוחזקות שאינן חברות מטה בסך של כ

  . 52%3-האחזקות המותאם מוערך על ידינו בכ

לרבות יתרות , לרמת הדירוג דירוג החברה יוסיף להיבחן נוכח תמהיל האחזקות ומידת השמירה על פרופיל פיננסי הולם

  . 55%-50%- נזילות מספקות כאמור לעיל ויחס חוב פיננסי נטו לשווי אחזקות מתואם שלא יחרוג מ

  אופק הדירוג

  : יכולים לשפר את הדירוגגורמים אשר 

 נבת תזרימים פרמננטיים משמעותייםלכדי ה, המצויות בשלבי צמיחה או השבחה, הבשלת אחזקות משמעותיות •

  : ם אשר עלולים לפגוע בדירוגגורמי

מגובה החוב  10%ולפחות בהיקף של , לצורכי שירות החוב יחסב אי שמירה על יתרות נזילות בהיקף מהותי •

 הפיננסי ברוטו המותאם 

 55%-50%ל טווח שלשווי תיק האחזקות המותאם מעבר להמותאם עלייה ביחס החוב הפיננסי נטו  •

 סי האיתנות של החברה או המוחזקותחלוקת דיבידנד אגרסיבית שתפגע ביח •

  אודות החברה

החברה פועלת . ל"ומי פעילות בישראל ובחותחבמגוון חברות בקבוצת דלק הינה חברת אחזקות המחזיקה בשליטתה 

דלק ("מ "ודלק השקעות ונכסים בע") דלק פטרוליום("מ "דלק פטרוליום בע: באמצעות שתי חברות בנות בבעלות מלאה

המרכזות ) ע"ני קהראשונה גם חברה מדווחת לפי הגדרת מונח זה בחו(הן חברות אחזקה פרטיות שתי –") השקעות

לרבות דלק ( ל"הדלקים בישראל ובחובתחום האחזקות את מרכזת דלק פטרולים . תחתן את האחזקות התפעוליות

לרבות דלק , הנותרות דלק השקעות מרכזת את האחזקות). 80% –ודלק בנלוקס  72.6% –ב "דלק ארה, 77.4% -ישראל

                                                        
2

ובצירוף ") חברות המטה("עלות מלאה החוב הפיננסי המותאם הינו החוב הפיננסי של החברה סולו בצירוף החוב הפיננסי של חברות בנות בב 

  . ערבויות של החברה ושל חברות המטה להבטחת התחייבויות פיננסיות של חברות מוחזקות שאינן חברות מטה
3

לאחזקות ( הון עצמי/או שווי הספרים) לאחזקות סחירות(היחס בין החוב הפיננסי בניכוי יתרות נזילות לבין שווי האחזקות לפי מחירי השוק  

לגביהן , אלא מניח התאמות לגבי אחזקות מסוימות, חישוב היחס על ידי מידרוג אינו מתבסס על מחירי השוק האחרונים, לצורך שמרנות). טיותפר
 .שנתיים אחרונות/ממוצע לאורך שנהנלקח מחיר השוק ה
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ובבית ) 100%(המחזיקה בחברת הביטוח פניקס ) 53.7%(ופניקס החזקות בביטוח ) 32.8%(דלק רכב , )79.0%(אנרגיה 

  ). 73%(ההשקעות אקסלנס 

ואבנר ) 62%(באמצעות אחזקתה בשותפויות דלק קידוחים , דלק אנרגיה פועלת בתחום הקידוחים וחיפושי נפט וגז

עיקר פעילותן של דלק ). 13.6%(ובאבנר ) 7.5%(החברה מחזיקה גם ישירות בדלק קידוחים ). 46.4%(חיפושי נפט 

באספקת  2004העוסקת משנת , )בהתאמה, 23%-ו 25.5%(קידוחים ואבנר הינה באחזקתן בעסקה המשותפת ים תטיס 

אשר הסתיימו במהלך ) חתכל א 15.625%(ובמסגרת השתתפותן בפרויקטי קידוחי תמר ודלית , גז מתגלית הגז מרי

  . לדלק אנרגיה זכויות בפעילות חיפושים וקידוחים במקומות נוספים בעולם. בתגלית גז משמעותית 2009

  Republic Companies Group Incמחזיקה גם במלוא הון המניות של) 94%(דלק קפיטל באמצעות , דלק השקעות

 49.8%דלק השקעות מחזיקה . ב"חברת ביטוח הפועלת בעיקר בתחום ביטוח רכוש במספר מדינות בארה, ")רפבליק("

הפועלת בתחום הקמה והפעלה של מתקני התפלה בישראל ) "IDE Technologies Ltd )"IDE מהון המניות של

עד  .מגאווט 80ית לייצור חשמל בהיקף של המפעילה תחנת כוח פרט, אשקלוןפי .פי.מהון המניות של אי 100%-ובעולם ו

  . מ"ן בע"מהון המניות של דלק נדל 79.92%-החזיקה החברה גם ב 2009לרבעון הראשון של 

  
  : להלן פרטי אגרות החוב במחזור של החברה המדורגות על ידי מידרוג

  ח"סדרת אג
  

  ע"ני' מס
  ראשוני מועד הנפקה

נ .יתרת ע
 ח"במיליוני ש

ריבית 
 שנתית

  שנות פרעון הקרן  הצמדה  הנקוב
  2006-2010  מדד  5.25%  30  12/2004 לא סחיר  ו

  2008-2011 מדד  3.95%  26  3/2005 לא סחיר  ז
  2011 מדד  4.05%  51  9/2005 לא סחיר  ח
  2010 מדד  4.60%  17  12/2005 לא סחיר  ט

  2012 מדד  4.85%  28  12/2005 לא סחיר  י
  2018 מדד  5.40%  357  7/2006 לא סחיר  יא

  2015-2017 מדד  5.35%  596  11/2006 לא סחיר  יב

  2019-2021, 2013-2014 מדד  4.60%  913  3/2007  1105543  יג

  2018  -  8.5%  419  7/2009  1115062  יד

  2015-2017  -  8.5%  1,048  7/2009  1115070  טו

  2012-2015  -  5.5%  260  9/2009  1115385  טז

  2012-2015  -  משתנה  90  9/2009  1115401  יז

  2016-2022  מדד  6.1%  800  11/2009  1115823  חי

  2019-2021, 2012 מדד  4.50%  500  6/2007  1106046  כב
  2011-2014 מדד  4.75%  1,293  10/2007  1107465  כג

  2012  -  4.10%  255  4/2010  1118884  )'המ(ל 
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  היסטוריית דירוג

Baa1

A3

A2

A1

Aa3
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  סולם דירוג התחייבויות

מהאיכות הטובה ביותר , על פי שיפוטה של מידרוג, הןAaa דירוג התחייבויות המדורגות ב  Aaa  דרגת השקעה
  . וכרוכות בסיכון אשראי מינימלי

Aa   התחייבויות המדורגות בדירוג Aaוכרוכות , מאיכות גבוהה, על פי שיפוטה של מידרוג, הן
  .בסיכון אשראי נמוך מאד

A   התחייבויות המדורגות בדירוג A העליון של הדרגה האמצעיתנחשבות על ידי מידרוג בחלק ,
  .וכרוכות בסיכון אשראי נמוך

Baa   התחייבויות המדורגות בדירוגBaa הן  נחשבות כהתחייבויות . כרוכות בסיכון אשראי מתון
  .וככאלה הן עלולות להיות בעלות מאפיינים ספקולטיביים מסוימים, בדרגה בינונית

דרגת השקעה 
  ספקולטיבית

Ba  ת בדירוג התחייבויות המדורגוBa בעלות אלמנטים , על פי שיפוטה של מידרוג, הן
  .וכרוכות בסיכון אשראי משמעותי, ספקולטיביים

B   התחייבויות המדורגות בדירוגB וכרוכות בסיכון , נחשבות  על ידי מידרוג  כספקולטיביות
  .אשראי גבוה

Caa   בדירוג   התחייבויות המדורגות Caaבעלות מעמד חלש , רוגעל פי שיפוטה של מיד, הן
  .וכרוכות בסיכון אשראי גבוה מאוד

Ca   התחייבויות המדורגות בדירוגCa  הן ספקולטיביות מאוד ועלולות להיות במצב של חדלות
  .עם סיכויים  כלשהם  לפדיון של קרן וריבית ,פרעון או קרובות לכך

C   התחייבויות המדורגות בדירוגC כ במצב של חדלות "תר ובדהן בדרגת הדירוג הנמוכה ביו
  .עם סיכויים קלושים לפדיון קרן או ריבית, פרעון

מציין ' 1'המשתנה . Caaועד  Aa -בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ 3 - ו 2, 1מידרוג משתמשת במשתנים המספריים 
מציין ' 2'ה המשתנ. המצוינת באותיות, שאגרת החוב מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת

מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של קטגורית ' 3'ואילו המשתנה ; שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג
  .המצוינת באותיות, הדירוג שלה
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  CHD011110600M:   מספרח "דו

  

   64739אביב -תל 17הארבעה ' מגדל המילניום רח, מ"מידרוג בע

 www.midroog.co.il, 03-6855002פקס , 03-6844700טלפון 

  .2010") מידרוג: "להלן(מ "כל הזכויות שמורות למידרוג בע ©

, לצלם, אין להעתיק. הוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני, לרבות  פיסקה זו, מסמך זה

  .לשכפל או להציג מסמך זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב, להפיץ, תלשנו

מידרוג אינה . כל המידע המפורט במסמך זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבים בעיניה לאמינים ומדויקים

שנמסר לה  והיא מסתמכת על ") המידע: "להלן(ידע דיוקו או אמיתותו של המ, התאמתו, שלמותו, בודקת באופן עצמאי את נכונותו

  .המידע שנמסר לה לצורך קביעת הדירוג על ידי החברה המדורגת

או /עדכונים ו. או מכל סיבה אחרת/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע המתקבל ו

הדירוגים המתבצעים על ידי מידרוג הנם  .www.midroog.co.il: וג שכתובתושינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידר

. בגדר חוות דעת סובייקטיבית ואין הם מהווים המלצה לרכישה או להימנעות מרכישה של אגרות חוב או מסמכים מדורגים אחרים

כאישור לנתונים או לחוות דעת כלשהן או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה  אין לראות בדירוגים הנעשים על ידי מידרוג

ואין להתייחס אליהם בגדר הבעת דעה באשר לכדאיות מחירן או תשואתן של אגרות חוב , הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כך

כגון הסיכון כי ערך השוק , אי ולא לכל סיכון אחרדירוגי מידרוג מתייחסים במישרין רק לסיכוני אשר. או של מסמכים מדורגים אחרים

כל דירוג או חוות דעת אחרת . של החוב המדורג ירד עקב שינויים בשערי ריבית או עקב גורמים אחרים המשפיעים על שוק ההון

ו על ידי שמעניקה מידרוג צריכים להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמך זה א

, כל משתמש במידע הכלול במסמך זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק, ובהתאם, מי מטעמו

דירוגיה של מידרוג אינם מותאמים לצרכיו של משקיע . לרכוש או למכור, אגרת חוב או מסמך מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, ערב

מידרוג מצהירה בזאת . עם הדין או עם כל עניין מקצועי אחר, יעוץ מקצועי בקשר עם השקעותמסוים ועל המשקיע להסתייע בי

התחייבו לשלם למידרוג עוד , שהמנפיקים של אגרות חוב או של מסמכים מדורגים אחרים או שבקשר עם הנפקתם נעשה דירוג

  .וגקודם לביצוע הדירוג תשלום בגין שרותי הערכה ודירוג הניתנים על ידי מידר

הליכי הדירוג של מידרוג הנם , יחד עם זאת. במידרוג 51% שלה, ")ס'מודי: "להלן Moody's(ס 'מידרוג הינה חברת בת של מודי

בו בזמן שהמתודולוגיות של מידרוג מבוססות על אלה של . ס'ואינם כפופים לאישורה של מודי, ס'עצמאיים ונפרדים מאלה של מודי

  . ונהלים משלה וועדת דירוג עצמאית למידרוג יש מדיניות, ס'מודי

  .הנכם מופנים לעמודים הרלוונטיים באתר מידרוג, למידע נוסף על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה
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  מ"קבוצת דלק בע
  

  2010, בדצמבר 31דוחות כספיים מאוחדים ליום 
  
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  

 עמוד 
  
  

 2 דוח רואה החשבון המבקר
  
  

 3  על רכיבי בקרה פנימית על הדיווח הכספידוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת 
  
  

 4-5  מאזנים מאוחדים
  
  

 6 דוחות רווח והפסד מאוחדים
  
  

 7 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל 
  
  

 8-10 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
  
  

 11-16 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  

  17-189 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
  
  

 190-192  רשימת חברות ושותפויות מוחזקות עיקריות -נספח לדוחות הכספיים המאוחדים 
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  דוח רואה החשבון המבקר
  

  מ"בעלבעלי המניות של קבוצת דלק 
  

  
 2009-ו 2010בדצמבר  31לימים ) החברה -להלן (מ "ביקרנו את המאזנים המאוחדים המצורפים של קבוצת דלק בע

השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים שהסתיימו , הרווח הכולל, ואת הדוחות המאוחדים על רווח והפסד
אחריותנו . דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. 2008-ו 2009, 2010בדצמבר  31בימים 

  .היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו
  
  

מכלל  34%-וכ 33%- של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ לא ביקרנו את הדוחות הכספיים
 8.91%-כ 7.72%- והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ, בהתאמה, 2009-ו 2010בדצמבר  31הנכסים המאוחדים לימים 

לא , כמו כן. בהתאמה, 2008- ו 2009, 2010בדצמבר  31מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים  6.43%-וכ
 1,594אשר ההשקעה בהן הסתכמה לסך של , ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני

ל "ואשר חלקה של החברה ברווחי החברות הנ, בהתאמה, 2009- ו 2010בדצמבר  31ח לימים "מליוני ש 1,401-ח ו"מליוני ש
-ו 2009, 2010בדצמבר  31ח לשנים שהסתיימו בימים "מליוני ש 135-ח ו"ש מליוני 238, ח"מליוני ש 230הסתכם לסך של 

הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות . בהתאמה, 2008
  .מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, דעתנו

  
  

דרך (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג . 1973- ג"התשל, )פעולתו של רואה חשבון

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות . מהותיתמידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית 
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים . התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

. המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה
  .יקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנואנו סבורים שב

  
  

ל משקפים באופן "הדוחות הכספיים הנ, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, לדעתנו
   2010בדצמבר  31את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים , מכל הבחינות המהותיות, נאות

 31בימים השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת מהשנים שהסתיימו , ואת תוצאות פעולותיהן 2009- ו
דוחות (והוראות תקנות ניירות ערך  )(IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2008-ו 2009, 2010בדצמבר 

  .יטוח מאוחדותככל שהוראות תקנות אלו חלות על חברות ב 2010- ע"התש, )כספיים שנתיים
  
  

לדוחות הכספיים המאוחדים ' א32אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור , ל"מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ  
  . בדבר תביעות שהוגשו כנגד חברות מוחזקות

  
  

ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח "של לשכת רואי חשבון בישראל  104ביקרנו גם בהתאם לתקן ביקורת   
כלל  2011במרס  31שלנו מיום והדוח , 2010 ,בדצמבר 31רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום , "כספי

ל אינה כוללת הערכת "חוות דעתנו הנ .חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי
  .יטוח מאוחדת ושל חברה שאוחדה לראשונהכספי של חברת בההאפקטיביות של רכיבי הבקרה הפנימית על הדיווח 

  
  

קוסט פורר גבאי את קסירר,אביב-תל
 רואי חשבון 2011, במרס 31
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  מ"דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של קבוצת דלק בע
  כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי של ביקורת בדבר

  ערך ניירות בתקנות) ג('ב9 לסעיף בהתאם
  1970- ל"התש) ומיידיים תקופתייםדוחות (

  
. 2010בדצמבר  31ם ולי") החברה" ביחדלהלן (מ וחברות בנות "בע דלק קבוצתשל  כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי ביקרנו

 דיווח על אפקטיבית פנימית בקרה לקיום אחראים החברה של וההנהלה הדירקטוריון. הבאה בפסקה כמוסבר נקבעו אלה בקרה רכיבי
אחריותנו היא לחוות . ל"על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ פנימית בקרה רכיבי של האפקטיביות את ולהערכתם כספי

לא בדקנו את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על . דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו
 המתייחסים מהסכומים, בהתאמה 2.48%-ו 26%ים איחוד מהוובדיווח כספי של חברות בנות שאוחדו אשר נכסיהן והכנסותיהן הכלולים 

 דיווח על פנימית בקרה רכיבי של האפקטיביות. תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 2010 בדצמבר 31 ליום המאוחדים הכספיים בדוחות
 מתייחסת שהיא ככל, דעתנו וחוות לנו הומצאו שדוחותיהם אחרים מבקרים חשבון רואי ידי על בוקרה חברות אותן של כספי

  .האחרים המבקרים החשבון רואי דוחות על מבוססת, חברות אותן של כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי של לאפקטיביות
  

 יקורתב" בישראל חשבון רואי לשכת של 104 ביקורת לתקן בהתאם נקבעו ידינו על שבוקרו כספי דיווח על פנימית בקרה יביכר
 על בקרות לרבות, הארגון ברמת בקרות) 1: (הינם אלה רכיבים"). 104 ביקורתתקן " - להלן " (כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי של

בקרה  רכיבי -להלן ( ההכנסות תהליך) 3( המלאי תהליך) 2( מידע מערכות של כלליות ובקרות כספי דיווח של והסגירה העריכה תהליך
כמפורט המאוחדת וכן לחברה שאוחדה לראשונה רכיבים אלו אינם כוללים את הרכיבים כאמור המתייחסים לחברת הביטוח ). מבוקרים

  .להלן
  

ולבצעה במטרה לזהות את רכיבי  הביקורתפי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את -על. 104ביקורת  לתקןערכנו את ביקורתנו בהתאם 
ביקורתנו . יג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיותהבקרה המבוקרים ולהש

הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי , זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי
, ביקורתנו. תכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערךוכן בחינה והערכה של אפקטיביות ה, הבקרה המבוקרים

ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה . כנחוצים בהתאם לנסיבות חשבנוכללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה ש, לגבי אותם רכיבי בקרה
ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה , ספילהבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכ, המבוקרים

, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, כמו כן. המבוקרים בלבד
 מספקים האחרים המבקרים החשבון רואי ודוחות שביקורתנו סבורים אנו. חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה

  .לעיל המתואר בהקשר דעתנו לחוות נאות בסיס
  

 הצגה לגלות או למנוע שלא עשויים, בפרט מתוכה ורכיבים, בכלל כספי דיווח על פנימית בקרה, מובנות מגבלות בשל
 לבלתי תהפוכנה שבקרות לסיכון חשופה כלשהי נוכחית אפקטיביות הערכת בסיס על העתיד לגבי מסקנות הסקת, כן כמו. מוטעית

  .לרעה תשתנה הנהלים או המדיניות של הקיום שמידת או בנסיבות שינויים בגלל מתאימות
  

 הראשונה השנה כי קובעות" הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה על ההנהלהאחריות " 2010-9-6 מוסדיים גופים חוזר הוראות
בהתאם לכך חוות . 2011 בדצמבר 31 ביום המסתיימת הדיווח תקופת תהיה חשבון רואה של דעת חוות יצרפו ביטוח חברות בה

מ "ל אינה כוללת את הערכת האפקטיביות של רכיבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי ביחס לפניקס חברה לביטוח בע"דעתנו הנ
ים בניכוי ואשר הנכס 2010בדצמבר  31אשר אוחדה בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום ") ביטוח פניקסה" - להלן (

ואשר הרווח מחברה זו הסתכם לסך  2010בדצמבר  31ח ליום "אלפי ש 1,848,758נטו הסתכמו לסך של , ההתחייבויות המיוחסות לה
  .2010בדצמבר  31והסתיימה ביום  2010בינואר  1לתקופה שהחלה ביום , ח"אלפי ש 258,615

  
 - ן ללה(כפי שצויין בדוח הדירקטוריון והנהלת החברה בנוגע לאפקטיביות רכיבי בקרה פנימית על הדיווח הכספי , כמו כן

 Delekדוח הערכת האפקטיביות אינו כולל את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית ביחס לחברת , )דוח הערכת האפקטיביות
France B.V.  שר נרכשה במהלך שנת הדיווח ואוחדה בדוחות הכספיים המאוחדים ליום א, )דלק צרפת - להלן (וחברות בנות שלה

, 2010בדצמבר  31ח ליום "מליון ש 313- נטו הסתכמו לסך של כ, ואשר הנכסים בניכוי ההתחייבויות המיוחסות לה, 2010בדצמבר  31
מועד השגת השליטה בחברה ( 2010באוקטובר  1ח לתקופה שהחלה ביום "מליון ש 2ואשר הרווח מחברה זו הסתכם לסך של 

הביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה אינה כוללת את , בהתאם. 2010בדצמבר  31והסתיימה ביום ) שנרכשה
  .חוות דעתנו על רכיבי בקרה פנימית של דלק צרפת

  
מכל הבחינות , ה באופן אפקטיביהחברה קיימ, בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים, לדעתנו

 הבקרה רכיבי של האפקטיביות הערכתכוללת  אינהל "הנ דעתנו חוות. 2010בדצמבר  31את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום , המהותיות
  .לעיל כאמור, ושל דלק צרפת ביטוח פניקסה של כספי דיווח על הפנימית
  

- ו 2010 בדצמבר 31 לימים החברה של המאוחדים הכספיים הדוחות את, בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם, גם ביקרנו
 בלתי דעת חוות כלל, 2011 במרס 31 מיום, שלנו והדוח 2010 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בתקופה השנים משלוש אחת ולכל 2009

' א32 בבאור לאמור לב תשומת הפניית וכן האחרים החשבון רואי דוחות ועל ביקורתנו על בהתבסס, כספיים דוחות אותם על מסויגת
  .מוחזקות חברות נגד שהוגשו תביעות בדבר המאוחדים הכספיים לדוחות

  
 קוסט פורר גבאי את קסירר,אביב-תל
 רואי חשבון 2011, במרס 31
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  מאזנים מאוחדים

 
  

  בדצמבר 31        
        2010   2009  
  ח"ש מליוני    באור    

           נכסים שוטפים
             

  3,997    3,443    3   מזומנים ושווי מזומנים
  1,103    607    4   מזומנים ושווי מזומנים תלויי תשואה בחברות ביטוח

  16,156    18,246    5   )בעיקר בגין תעודות סל ופקדון(השקעות לזמן קצר בתחום הפיננסים 
  1,917    1,660    11   השקעות לזמן קצר בחברות ביטוח

  842    1,008    6   השקעות אחרות לזמן קצר
  3,660    3,036    7   לקוחות

  994    932    8   פרמיות ביטוח לגבייה
  892    888    9   חייבים ויתרות חובה
  284    81       מסים שוטפים לקבל
  2,022    1,814    28   נכסי ביטוח משנה

  1,683    1,273    10   מלאי
  364    393    18   הוצאות רכישה נדחות בחברות ביטוח

             
       33,381    33,914  

  **)    29    59       מיועדים למימושנכסים 
          
    33,440    33,943  

             נכסים לא שוטפים
             

  28,317    33,568    11   השקעות פיננסיות של חברות ביטוח
  *)      982    589    12   פקדונות וחייבים לזמן ארוך, הלוואות

  1,418    2,527    13   השקעות בנכסים פיננסיים אחרים
  **) 2,383    3,792    14   השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות

  451    479    15   ן להשקעה"נדל
  1,331    1,523    16   השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז

  1,571    1,773    29   נכסי ביטוח משנה
  *)   7,196    7,474    17   נטו, רכוש קבוע

  680    721    18   הוצאות רכישה נדחות בחברות ביטוח
  873    775    19   אגרות חוב מובנות

  3,242    3,203    20   מוניטין
  1,750    1,760    20   נטו, נכסים בלתי מוחשיים אחרים

  219    272    'ו42   מסים נדחים
             
       58,456    50,413  
             
       91,896    84,356  
  .2ראה באור , הותאם למפרע  *)
  

  ).2('ז14ראה באור , סווג מחדש  **)
  
  
  

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדיםוהנספח הבאורים המצורפים 
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  מאזנים מאוחדים
  
  

  בדצמבר 31        
        2010   2009  
  ח"ש מליוני    באור    

            התחייבויות שוטפות
             

  3,741    4,058    21    אשראי מתאגידים בנקאיים ומאחרים
  2,879    2,343    22    התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  3,594    3,827    23    זכאים ויתרות זכות
  15,639    17,927    24    תעודות סל ופקדון

  86    50       מסים שוטפים לשלם
  183    -       דיבידנד לשלם

  5,430    5,478    30    התחייבויות בגין חוזי ביטוח
             
       33,683    31,552  

  -    25       התחייבויות המתייחסות לנכסים מיועדים למימוש
             
       33,708    31,552  

             התחייבויות לא שוטפות
             

  5,161    4,349    25    הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים
  -    247    26    אגרות חוב הניתנות להמרה במניות החברה

  10,702    12,117    27    אחרותאגרות חוב 
  933    755    19    אגרות חוב מובנות

  9    -       כתבי אופציה ומרכיב ההמרה של אגרות חוב
  114    108       נגזרים פיננסיים

  208    209    29    נטו, התחייבויות בשל הטבות לעובדים
  29,352    33,375    30    התחייבויות בגין חוזי ביטוח

  867    908    31    אחרותהפרשות והתחייבויות 
  870    1,243    'ו42   מסים נדחים

             
       53,311    48,216  
             

          34    הון המיוחס לבעלי מניות החברה
             

  13    13       הון מניות
  1,590    1,622       פרמיה על מניות
  25    32       ותקבולים בגין אופציית המרה כתבי אופציה
  869    1,610       יתרת רווח

  )166(    )539(       התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ  
  -    )126(       קרן הון מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  )94(    164       קרנות הון אחרות
  )129(    )124(       מניות אוצר

             
       2,652    2,108  
             

  2,480    2,225       זכויות שאינן מקנות שליטה
             
  4,588    4,877       כ הון"סה
             
       91,896    84,356  
  

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדיםוהנספח הבאורים המצורפים 
  
  

     2011, מרס 31
 ברק משרקי אסי ברטפלדגבריאל לסט תאריך אישור הדוחות הכספיים

 ל כספים"סמנכ ל "מנכר הדירקטוריון"יו  
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  דוחות רווח והפסד מאוחדים
  
  

        
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
        2010   2009 (*   2008 (*  

    באור    
  ח"ש מליוני

  )למניה) הפסד(למעט נתוני רווח נקי (
                

  41,470    38,703    44,567    'ב44   הכנסות
  36,819    32,814    37,980    36   עלות ההכנסות

                 
  4,651    5,889    6,587       רווח גולמי

                 
  3,117    3,385    3,502    37   שיווק והפעלת תחנות תדלוק, הוצאות מכירה

  1,361    1,623    1,772    38   הוצאות הנהלה וכלליות
  )100(    269    )88(    39   נטו, אחרות) הוצאות(הכנסות 

                 
  73    1,150    1,225       רווח תפעולי

                 
  330    508    271    40   הכנסות מימון
  1,630    1,432    1,655    40   הוצאות מימון

                 
       )159(    226    )1,227(  

  28    518    )4(    14  נטו, ממימוש השקעות בחברות מוחזקות) הפסד(רווח 
  חברות ושותפויות ) בהפסדי(חלק הקבוצה ברווחי 

  )12(    91    156       נטו, כלולות  
                 

  )1,211(    835    )7(       לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 
  )246(    83    178    'ז42   )הטבת מס(מסים על ההכנסה 

                 
  )965(    752    )185(       מפעילויות נמשכות) הפסד(רווח 
  )1,348(    451    2,139   'יג14, )1('ז14   נטו, מפעילויות שהופסקו) הפסד(רווח 

                 
  )2,313(    1,203    1,954       )הפסד(רווח נקי 

                 
                 :מיוחס ל

  )1,809(    864    1,701       בעלי מניות החברה
  )504(    339    253       זכויות שאינן מקנות שליטה

                 
       1,954    1,203    )2,313(  

  למניה המיוחס לבעלי מניות החברה ) הפסד(רווח נקי 
              43   )ח"בש(  
                 

                 בסיסי ) הפסד(רווח נקי 
                 

  )83.90(    55.18    )26.05(       מפעילויות נמשכות) הפסד(רווח 
  )72.09(    21.72    176.75        מפעילויות שהופסקו) הפסד(רווח 

                 
       150.70    76.9    )155.99(  

                 מדולל ) הפסד(רווח נקי 
                 

  )88.02(    54.52    )26.05(       מפעילויות נמשכות) הפסד(רווח 
  )75.47(    20.44    176.71       מפעילויות שהופסקו) הפסד(רווח 

                 
       150.66    74.96    )163.49(  
  
  .'יג14-ו )1('ז14 באוריםראה , סווג מחדש  *)
  

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדיםוהנספח הבאורים המצורפים 
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  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

2010 2009 (*  2008 (* 
 ח"מליוני ש

   
   

 )2,313(  1,203  1,954 )הפסד(רווח נקי 
      

     ):לאחר השפעת המס(ת ות נמשכיוכולל אחר מפעילו) הפסד(רווח 
      

 )377(  269  346**)בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה ) הפסד(רווח 
         
 )13(  )115(  )5(פסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומניםה
      

 )2(  19  )381(של פעילויות חוץ הנובעות מתרגום דוחות כספייםהתאמות 
      

 6  12  )85(כולל אחר של חברות כלולות) הפסד(חלק החברה ברווח 
      

 )386(  185  )125(כולל אחר מפעילות נמשכת) הפסד(רווח 
      

 )1,262(  )309(  )2( ות שהופסקיוהפסד כולל אחר מפעילו
      

 -  523  )27(סכומים ששוחררו בעקבות איבוד שליטה
      
 )1,648(  399  )154( כולל אחר) הפסד(כ רווח "סה

      
 )3,961(  1,602  1,800 כולל) הפסד(כ רווח "סה

      
     :מיוחס ל

      
 )2,818(  1,113  1,586 בעלי מניות החברה

 )1,143(  489  214 שאינן מקנות שליטה ותזכוי
      
 1,800  1,602  )3,961( 
      
  
  .'יג14-ו )1('ז14 באוריםראה , סווג מחדש  *)
  

בסך של  בגין מימוש נכסים פיננסיים זמינים למכירה לדוח רווח והפסד בזכות קרנות הון מימושכולל  2010בשנת   **)
  .ח"ש מליוני 42-כ

  
 
 
 
  

  .המאוחדיםמהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים והנספח הבאורים המצורפים 
  
  



  מ"קבוצת דלק בע
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
  
  מיוחס לבעלי מניות החברה 

 
  הון
 מניות

  פרמיה
  על
מניות

  יתרת
רווח

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
של כספיים

פעילויות 
 חוץ

  קרנות
הון אחרות 

(*
  מניות
כ"סה אוצר

זכויות 
ן שאינ

מקנות 
 שליטה

  כ"סה
 הון

ח"מליוני ש 
     

 9,183 4,5964,587 -331)339(131,5743,017 2008, בינואר 1יתרה ליום 
     

  )2,313(  )504(  )1,809(  -  -  -  )1,809(  -  -  הפסד
 )1,648( )  639()1,009( -)420()589(---אחר הפסד כולל

     
 )3,961(***) )1,143()2,818( -)420()589()1,809(--כ הפסד כולל"סה

     
 9- 9 ----9**)   -מימוש אופציות למניות החברה

 )105(- )105( )105(-----רכישת מניות אוצר
 )164(- )164( ---)164(-- דיבידנד

 8282 - ------ירידה בשיעור ההחזקה בחברות מאוחדות
 5454 - ------נטו, עלות תשלום מבוסס מניות

 )408( )408( - ------מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטהרכישת 
 )327( )327( - ------זכויות שאינן מקנות שליטה ילבעלדיבידנד 

     
 4,363 1,5182,845 )105()89()928(2008131,5831,044, בדצמבר 31יתרה ליום 

  

  
  .בעיקר קרן הון בגין נכסים פיננסים זמינים למכירה  *)

  .ח"מליוני ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  **)
 :הרכב הרווח הכולל של הזכויות שאינן מקנות שליטה הינו כדלקמן  ***)

  
)504(   המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה הפסד
)88(   בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירהרווח 

)59(   נטו, הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים
)499(   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 7   שערוך של השקעה קיימת בעת עלייה לשליטה
    
  )1,143(   כ רווח כולל המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה"סה

  
  .מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדיםוהנספח הבאורים המצורפים 



  מ"קבוצת דלק בע
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
  

  

  מיוחס לבעלי מניות החברה 

 
  הון
מניות

  פרמיה
  על
מניות

כתבי 
אופציה

  יתרת
רווח

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
 כספיים
של 

פעילויות 
חוץ

  קרנות
הון 
*)אחרות 

  מניות
כ"סה אוצר

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

  כ"סה
 הון

ח"מליוני ש 
      

 4,363 1,5182,845 )105()89()928(131,583-1,044 2009, בינואר 1יתרה ליום 
     

  1,203  339  864  -  -  -  864  -  -  -  רווח נקי
 399   249150 -18861-- --אחר רווח כולל

     
 1,602***)  1,113489 -86418861- --כ רווח כולל"סה

     
 )33( -)33( )33(---- --רכישת מניות אוצר

 23 158 9---- 6-מכירת מניות אוצר על ידי חברה מאוחדת
 )109( )109(- ----- --מקנות שליטה ןשאינזכויות מניות מבעלי רכישת 

 )1,006( )835()171( -)66(574)679(- --))1('ז14ראה באור (חלוקת מניות חברה מאוחדת כדיבידנד בעין 
 )360( -)360( -  --)360(- -- דיבידנד

 25 -25 ----25 --הנפקת כתבי אופציה
 1 -1 ----- 1**)   -המרת אגרות חוב במניות החברה

 44 44- ----- --נטו, עלות תשלום מבוסס מניות
 55 55- ----- --כניסה לאיחוד של חברה כלולה

 130 130- ----- --ירידה בשיעור החזקה והנפקת מניות בחברות מאוחדות
 )147( )147(- ----- --לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטהדיבידנד 

     
 4,588 2,1082,480 )129()94()166(131,59025869 2009, בדצמבר 31יתרה ליום 

  

  .בעיקר קרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה  *)
  .ח"מליוני ש 1-מייצג סכום נמוך מ  **)

  :הרכב הרווח הכולל של הזכויות שאינן מקנות שליטה הינו כדלקמן  ***)
  

339   שאינן מקנות שליטהרווח נקי המיוחס לזכויות 
92   רווח בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
)19(   נטו, הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים
78   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 )1(   נטו של חברות כלולות, חלק בהפסד כולל אחר
    
  489   כ רווח כולל המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה"סה

  
  .מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדיםוהנספח הבאורים המצורפים 



  מ"קבוצת דלק בע
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
   

      מיוחס לבעלי מניות החברה 

 
  הון
מניות

  פרמיה
  על
מניות

כתבי 
 אופציה

ותקבולים 
בגין 

אופציית 
המרה

  יתרת
רווח

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
של  כספיים

פעילויות 
חוץ

קרן הון 
מעסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

  קרנות
הון אחרות 

(* 
  מניות
כ"סה אוצר

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

  כ"סה
 הון

ח"מליוני ש 
     

  4,588  2,480  2,108  )129(  )94(  -  )166(  869  25  1,590  13  2010בינואר  1יתרה ליום 
                        

  1,954  253  1,701  -  -  -  -  1,701  -  -  -  רווח נקי
  )154(  )39(  )115(  -  258  -  )373(  -  -  -  -  כולל אחר )הפסד( רווח

                        
  1,800  ***) 214  1,586  -  258  -  )373(  1,701  -  -  -  כולל )הפסד( כ רווח"סה

  11  3  8  5  -  -  -  -  -  3  -  מכירת מניות אוצר על ידי חברה מאוחדת
  )204(  )56(  )148(  -  -  )148(  -  -  -    -  מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטהרכישת 

  29  -  29  -  -  -  -  -  -  29  )** -  המימוש כתבי אופצי
  )960(  -  )960(  -  -  -  -  )960(  -  -  -  דיבידנד
בניכוי (ניתנות להמרה אגרות חוב בגין  המרההמרכיב 

  7  -  7  -  -  -  -  -  7  -  -  )הנפקה הוצאות  
  42  42  -  -  -  -  -  -  -  -  -  נטו, עלות תשלום מבוסס מניות

זכויות על ידי בעלי למניות כתבי אופציה מימוש 
  9  21  )12(  -  -  )12(  -  -  -  -  -  שאינן מקנות שליטה  

  -  )8(  8  -  -  8  -  -  -  -  -  פקיעת כתבי אופציה בחברה מאוחדת
  )336(  )336(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  אה מאיחוד של חברה שהופסק איחודהייצ

  26  -  26  -  -  26  -  -  -  -  -  נטו, מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה מכירת
  24  24  -  -  -  -  -  -  -  -  -  מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטההנפקת 
  )159(  )159(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  זכויות שאינן מקנות שליטה לבעלידיבידנד 

                        
  4,877  2,225  2,652  )124(  164  )126(  )539(  1,610  32  1,622  13  2010בדצמבר  31יתרה ליום 

 
  .נכסים פיננסיים זמינים למכירהבגין ) הפסד(בעיקר קרן הון בגין רווח   *)

  .ח"מליוני ש 1-מייצג סכום נמוך מ  **)
  :הרכב הרווח הכולל של הזכויות שאינן מקנות שליטה הינו כדלקמן  ***)

  
253   רווח נקי המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

48   רווח בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  )78(   כספייםהתאמות הנובעות מתרגום דוחות 

 )9(   נטו של חברות כלולות, חלק בהפסד כולל אחר
    

  214   כ רווח כולל המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה"סה
  

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים והנספחהבאורים המצורפים 



  מ"קבוצת דלק בע
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  

  לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2010  2009 (*  2008 (* 
 ח"מליוני ש 

     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
    

 )2,313( 1,203 1,954  )הפסד(רווח נקי 
 3,695 1,742 )1,418( )א(התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת נמשכת 

    
 1,382 2,945 536 נטו שנבעו מפעילות שוטפת נמשכתמזומנים 

 297 333 508 שוטפת מופסקת מזומנים נטו שנבעו מפעילות
    

 1,679 3,278 1,044 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
    

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
    

 )907( )1,513( )875( ונכסים בלתי מוחשייםרכישת רכוש קבוע 
 )81( )6( )16(  ן להשקעה"רכישת נדל

 53 117 48   ן להשקעה"תמורה ממימוש רכוש קבוע ונדל
 - 162 15   תקבולים נטו מחברת ביטוח בגין רכוש קבוע שניזוק

 )36( )185( )1,220(  נטו, רכישת נכסים פיננסיים
 )308( )13( )39( נטו, מתן הלוואות לחברות כלולות

 - 36 )72(  נטו, השקעות לזמן קצר
 )281( )353( )307( עלייה בעסקאות משותפות בחיפושי נפט וגז
 **)     - **) 409 33 תמורה ממימוש השקעות בחברות מוחזקות

 - 317 911 )ג(בעבר  ושאוחד תומאוחד ותחברב ותהשקעתמורה ממימוש 
 **) )165( **) )109( )117(  השקעה בחברות מוחזקות 

  -  )340(  )134(   תשלום עבור אופציה לרכישת חברה מוחזקת
 )678( 136 )1,059( )ב(חברות שאוחדו לראשונה , רכישת פעילויות

 )4( )102( 28 נטו, הלוואות לאחרים) מתן(גביית 
    

 )2,407( )1,444( )2,804( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה נמשכת
 )835( 329 )4( השקעה מופסקת) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

    
 )3,242( )1,115( )2,808( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

    
    תזרימי מזומנים מפעילות מימון

    
 916 )1,322( 451 נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים
  **)    80  **)    95 34   מכירת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  **) )352(  **) )103( )204(   רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 1,441 3,992 4,653  קבלת הלוואות לזמן ארוך
 )948( )3,684( )4,918(  פרעון הלוואות לזמן ארוך

 34 216 24  בעלי זכויות שאינן מקנות שליטהל מניותהנפקת 
  -  -  5   מימוש כתבי אופציה למניות חברות מאוחדות

 )324( )177( )1,143(  דיבידנד ששולם
 )45( )51( )25(  תומאוחד ותבחבר בעלי זכויות שאינן מקנות שליטהדיבידנד ששולם ל

 6 - 16 החברהמימוש כתבי אופציה למניות 
 )105( )33( -  רכישת מניות אוצר
 - 31 11  מכירת מניות אוצר

 - )349( - מזומן של חברה שאוחדה בעבר וחולקה כדיבידנד
 416 2,769 2,894 הנפקת אגרות חוב ואגרות חוב הניתנות להמרה

 - 25 - הנפקת כתבי אופציה על ידי החברה
 )199( )443( )704( ואגרות חוב הניתנות להמרה במניותפרעון אגרות חוב 

    
 920 966 1,094 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון נמשכת

 178 )551( )268( מימון מופסקת)  ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
    

 1,098 415 826 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
    

  .'יג14-ו )1('ז14 באוריםראה , סווג מחדש  *)
  .'א2ראה באור , הותאם למפרע  **)
  

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים והנספחהבאורים המצורפים 



  מ"קבוצת דלק בע
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2010  2009 (*  2008  (* 
 ח"שמליוני  
     

 )4(  6  )112( פעילות נמשכת -הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים של פעילויות חוץ 
      

 )152(  16  - פעילות מופסקת - הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים של פעילות חוץ 
      

 )190(  2,473  )1,286( פעילות נמשכת - במזומנים שווי מזומנים ) ירידה(עלייה 
      

 )512(  127  236 פעילות מופסקת - במזומנים ושווי מזומנים ) ירידה(עלייה 
      

כולל יתרות תלויות (יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 
)תשואה

 
5,100  2,500  3,121 

      
 2,500  5,100  4,050 )כולל יתרות תלויות תשואה(יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 

      
  
  .'יג14-ו )1('ז14 באוריםראה , סווג מחדש  *)
  
  
  
  
  

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדיםוהנספח הבאורים המצורפים 
  
  



  מ"קבוצת דלק בע

-  12  - 

  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  

 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2010  2009 (*  2008 (* 
 ח"מליוני ש 
     

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת )א(
       נמשכת

      
      :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

      
 1,441  )451(  )315( נטו, מפעילות מופסקת) רווח(הפסד 
 851  963  1,128 הפחתות וירידת ערך נכסים, אזילה, פחת

 )257(   109  5  נטו, מסים נדחים
 27  )2(  )4( נטו, בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים) ירידה(עלייה 
 )192(  1  7 נטו, ערך הלוואות שניתנו) עליית(ירידת 

 -  )5(  )4( בחברה מוחזקת' רווח מהנפקת מניות לצד ג
 )104(  )713(  )113( נטו, מקרקעין והשקעות, רווח ממימוש רכוש קבוע

  -   4   )1,824(   בחברות מאוחדות ותבגין מימוש השקע) רווח(הפסד 
 -  )162(  )15( רווח בגין פיצוי רכוש קבוע מחברת ביטוח

 )53(  )15(  -  מוניטין שלילירווח מ
, של חברות ושותפויות כלולות) ברווחים(חלק הקבוצה בהפסדים 

 103  )67(  )117(  )1(נטו 
 156  59  208 נטו, שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים ונגזרים

 273  845  274 נטו, עליית ערך התחייבויות לזמן ארוך
 )30(  36  )80( בהוצאות רכישה נדחות) גידול(קיטון 

 56  52  68 עלות תשלום מבוסס מניות
 4,070  )5,216(  )4,529( נטו, שינוי בהשקעות פיננסיות של חברות ביטוח

השקעות בניכוי תקבולים ממכירת נכסים פיננסיים זמינים למכירה 
 )365(  365  )367(  נטו, בחברות ביטוח

 )2,162(  6,102  5,614 בעתודות ותביעות תלויות בחברות ביטוח) קיטון(גידול 
 )266(  )532(  )130( עלייה בנכסי ביטוח משנה

 )30(  )82(  - מוקדם והחלפה של אגרות חוברווח מפדיון 
      

      :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
      

 796  )540(  )421(  בלקוחות) עלייה(ירידה 
 255  210  351 ירידה בחייבים ויתרות חובה

 408  )271(  )86(  במלאי) עלייה(ירידה 
 )47(  )516(  )43( נטו, עלייה בנכסים אחרים

 )1,364(  736  428 בהתחייבויות לספקים ולנותני שרותים) ירידה(עלייה 
 129  832  )1,453( בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה 

      
 )1,418(  1,742  3,695 
      

 91  24  39 לאחר ניכוי דיבידנדים שהתקבלו  )1(
      

  
  .'יג14-ו )1('ז14 באוריםראה , סווג מחדש  *)
  
  
  

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדיםוהנספח הבאורים המצורפים 
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

2010 2009 (*  2008 (* 
 ח"מליוני ש

     רכישת פעילויות וחברות שאוחדו לראשונה )ב(
     

 210  124  )341()למעט מזומנים(נטו , הון חוזר
 -  )9,462(  -השקעות פיננסיות לזמן קצר
 -  )2,057(  -השקעות פיננסיות לזמן ארוך

 )1,134(  )1,319(  )1,183()כולל מוניטין(השקעות ורכוש אחר , מקרקעין, רכוש קבוע
 -  9,255  -התחייבויות פיננסיות לזמן קצר

  -   -   237  התחייבויות שוטפות
 54  3,102  203התחייבויות לא שוטפות

 -  107  -מקנות שליטה נןיאשזכויות 
 192  386  25ביטול השקעות והלוואות לכלולות , השקעות בחברות מוחזקות

     
)1,059(  136  )678( 

     בעבר ושאוחדת ומאוחד ותחברב ותהשקעתמורה ממימוש )ג(
     

  -   -   1,065  הון חוזר
  -   332   -  נכסי נפט וגז

השקעות לזמן קצר בתחום הפיננסיים והשקעות לזמן קצר 
  -   -   )18(  בחברות ביטוח

  -   -   260  ן להשקעה ורכוש קבוע"נדל
  -   -   15  מוניטין

  -   -   361  נכסים לא שוטפים אחרים
  -   -   )832(  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

  -   -   )48(   התחייבויות לא שוטפות
  -   -   )336(  זכויות שאינן מקנות שליטה

  -   -   )1,353(  השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
 -  )2(  )27( קרן הון
 -  )4(  1,824תומאוחד ותחבר בגין מכירת )הפסד( רווח

  -   )9(  -  מאוחדת הבחברהשקעה מימוש חייבים בגין 
     

911  317  - 
          
          

  
  
  .'יג14-ו )1('ז14 באוריםראה , סווג מחדש  *)
  

  .המאוחדיםמהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים והנספח הבאורים המצורפים 
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

2010 2009 (*  2008 (* 
 ח"מליוני ש

     פעולות מהותיות שלא במזומן)ד(
     

 16  395  23רכישת רכוש קבוע ורכוש אחר
     

 1  1  8מחויבות בגין סילוק נכסים
     

דיבידנד ורווחים לשלם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 11  22  - בחברות מאוחדות

     
 -  183  - דיבידנד שהוכרז

     
 26  -  51דיבידנד ורווחים לקבל מחברות כלולות

     
  -   658  -  החלפת אגרות חוב

         
 3  -  13מימוש כתבי אופציה למניות

     
 -  -  8התחייבות לרכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

     
 129  43  190 השקעה בנכסי נפט וגז

     
רכישת יחידות השתתפות של שותפות כלולה כנגד הקצאת 

 -  250  -מניות בחברה מאוחדת
     

 -  9  -חייבים בגין מכירת חברה מוחזקת
     

 -  -  99חברה מוחזקת רכישתחייבים בגין 
  
  
  .'יג14-ו )1('ז14 באוריםראה , סווג מחדש  *)
  
  
  
  
  

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדיםוהנספח הבאורים המצורפים 
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2010  2009 (*  2008 (* 
 ח"מליוני ש 
     

      מזומנים ושווי מזומנים)ה(
     

     :יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
     

 2,815  1,895  3,997  מזומנים ושווי מזומנים
 306  605  1,103 מזומנים ושווי מזומנים תלויי תשואה בחברות ביטוח

      
 5,100  2,500  3,121 
      

      :יתרת מזומנים שווי מזומנים לסוף השנה
      

 1,895  3,997  3,443  מזומנים ושווי מזומנים
 605  1,103  607 מזומנים ושווי מזומנים תלויי תשואה בחברות ביטוח

      
 4,050  5,100  2,500 
      

      מידע נוסף על תזרימי המזומנים)ו(
      

      :מזומנים ששולמו במשך השנה עבור
      

 1,617  902  893 ריבית
      

 319  111  361  מסים על ההכנסה
      

      :מזומנים שהתקבלו במשך השנה עבור
      

 144  997  461 ריבית
      

 105  156  54  דיבידנד
     

 -  -  72 מסים
  
  
  .'יג14-ו )1('ז14 באוריםראה , סווג מחדש  *)
  
  
  
  

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדיםוהנספח הבאורים המצורפים 
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  כללי  -: 1באור 
  

הינה חברת החזקות המחזיקה בשתי חברות עיקריות המרכזות ) החברה -להלן (מ "קבוצת דלק בע  .א
המרכזת את ) דלק פטרוליום -להלן (מ "דלק פטרוליום בע: את פעילות חברות הקבוצה כדלקמן

לרבות פעילות בית , ב"באירופה ובארה, תחום הדלקים והפעלת תחנות דלק וחנויות נוחות בישראל
המרכזת את ) דלק השקעות -להלן (מ "דלק השקעות ונכסים בע; ב"שיווק הדלקים בארההזיקוק ו

הביטוח בישראל , ובהן פעילויות בתחומי חיפושי והפקת נפט וגז, שאר פעילויות החברות המוחזקות
  . בדבר פרטים על מגזרי פעילות 44ראה גם באור , הביוכימיה ועוד, הרכב, התשתיות, ב"ובארה

  
  רותהגד  .ב

  
  -בדוחות כספיים אלה 

  
.מ"קבוצת דלק בע- החברה

  
 . החברות והשותפויות המאוחדות שלה, החברה- הקבוצה

  
ואשר) IAS 27 -כהגדרתן ב(אשר לחברה שליטה בהן ושותפויות חברות -חברות מאוחדות

 . דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה
 

לחברה השפעה מהותית בהן או קיים לגביהן הסכםחברות ושותפויות אשר -חברות כלולות
שליטה משותפת ואינן חברות מאוחדות ואשר השקעת החברה בהן מוצגת

 .בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה על בסיס השווי המאזני
  

ראה גם נספח לדוחות. ושותפויות חברות מאוחדות או חברות כלולות-חברות מוחזקות
 .ת ושותפויות מוחזקות עיקריותהכספיים בדבר חברו

  
 בעלי עניין ובעל 

 שליטה  
 .2010- ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתם בתקנות ניירות ערך -

  
  .IAS 24 -כהגדרתם ב-צדדים קשורים

     
  .מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל -  מדד

     
.ב"דולר של ארה- דולר

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  בסיס הצגת הדוחות הכספיים  .א
  

, השקעות פיננסיות, ן להשקעה"למעט נדל, הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות
ומכשירים פיננסיים מסוימים והתחייבויות בגין תשלום מבוסס  )לרבות נגזרים משובצים( נגזרים
  .אשר נמדדים מדי תקופת דיווח בהתאם לשווים ההוגן, מניות

  
  .החברה בחרה להציג את הדוח על הרווח והפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות  

  
  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים

  
תקנים אלו ). IFRSתקני  -להלן (דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

  :כוללים
  

  ).IFRS(תקני דיווח כספי בינלאומיים   .1
  ).IAS(תקני חשבונאות בינלאומיים   .2
  ).SIC(ולתקני חשבונאות בינלאומיים ) IFRIC(הבהרות לתקני דיווח כספי בינלאומיים   .3
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

, )דוחות כספיים שנתיים(הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך , כמו כן
  .ככל שתקנות אלו חלות על חברות ביטוח מאוחדות, 2010-ע"התש

  
  מדיניות חשבונאית עקבית 

  
ים יושמה באופן עקבי בכל התקופות המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים המאוחד

   :למעט האמור להלן, המוצגות
  

  שינויים במדיניות החשבונאית לאור יישום תקנים חדשים
  

IFRS 3 )מתוקן (- 27 - צירופי עסקים ו SIA )דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים  - ) מתוקן  
  

  : על פי התקנים החדשים
  

כל עוד המוכר , ונכסים שלא מנוהלים כעסקהגדרת עסק הורחבה כך שכוללת גם פעילויות   -
  .מסוגל להפעיל אותם כעסק

  
האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות , ניתן לבחור לגבי כל עסקת צירוף עסקים בנפרד  -

על בסיס מלוא השווי ההוגן או לפי החלק היחסי הנרכש , וכנגזר מכך את המוניטין, שליטה
  . במועד הרכישהנטו , בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים

 
ההוגן כאשר שינויים בשווי ההוגן  התמורה מותנית בצירופי עסקים נמדדת בהתאם לשוויי  -

לא , שאינם מהווים התאמות בתקופת המדידה לעלות הרכישה, של התמורה המותנית
במקרים בהם התמורה המותנית נחשבת נגזר פיננסי בתחולת . מוכרים כהתאמת המוניטין

IAS 39 ,תמורה מותנית . דת בשווי הוגן כאשר השינויים נזקפים לרווח או הפסדהיא נמד
 IFRS 3 -ממשיכה להיות מטופלת בהתאם ל 2010, בינואר 1בצירוף עסקים שהתרחש לפני 

למעט ערך הזמן ימשיכו לעדכן את סכום , דהיינו עדכונים בסכום ההתחייבות, )טרם תיקונו(
  .המוניטין

  
, וחסות לעסקת צירוף העסקים מוכרות ברווח והפסד עם התהוותןעלויות רכישה ישירות המי  -

  . ולא כחלק מעלות הרכישה
    

עדכון יתרת נכס מס נדחה בגין הפרשים זמניים שנרכשו ואשר לא עמדו בדרישות ההכרה   -
  .תתבצע מול רווח או הפסד ולא כתיקון מוניטין, במועד הרכישה

  
מוקצים בין החברה האם לבין , הון החברה הבתגם אם מביאים לגרעון ב, הפסדי חברה בת  -

גם אם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה אינם ערבים או שאין , זכויות שאינן מקנות שליטה
  .להם מחויבות חוזית לתמוך בחברה הבת או לבצע השקעה נוספת

  
מטופלת כעסקה , בין אם מכירה ובין אם רכישה, עסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  -

רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי הקבוצה מוכרת כגידול או , לפיכך. במישור ההוני
המחושב כהפרש בין ) קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה(קיטון בהון 

שליטה ל ידי הקבוצה לבין סכום החלק הנרכש בזכויות שאינן מקנות התמורה ששולמה ע
מוכר גידול או , ללא איבוד שליטה, במימוש החזקה בחברה בת. אשר נגרע במועד הרכישה

בגובה ההפרש בין ) קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה(קיטון בהון 
כספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה התמורה שהתקבלה בקבוצה לבין היתרה בדוחות ה

ברווח  חלקהזכויות שאינן מקנות שליטה כללו  כאשר(בחברה הבת שהתווספו להון החברה 
החברה מייחסת מחדש את הסכומים המצטברים שהוכרו ברווח כולל אחר בין , כולל אחר

  ).הבעלים של החברה לבין הזכויות שאינן מקנות שליטה
  

ע סיווג וייעוד מחדש של הנכסים וההתחייבויות בהתאם לתנאים במועד הרכישה מבוצ  -
למעט , התנאים הכלכליים ותנאים רלוונטיים אחרים שקיימים במועד הרכישה, החוזיים

  .חכירות וחוזי ביטוח
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

על ידי הרוכשת קודם זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו , בצירוף עסקים המושג בשלבים  -
להשגת השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה ונכללות בתמורת הרכישה תוך הכרה 

. כולל מימוש סכומים שנזקפו כרווח כולל אחר, ברווח או הפסד בהתאם למדידה בשווי ההוגן
משוערכת לשווי הוגן כנגד , אם קיימת, במועד אובדן שליטה בחברה הבת יתרת האחזקה

במקרים  .ו הפסד מהמימוש ושווי הוגן זה מהווה בסיס לעלותה לצורך טיפול עוקברווח א
הקבוצה מבצעת הקצאת עלות , בהם יתרת ההשקעה מטופלת לפי שיטת השווי המאזני

  .ליתרת הנכסים וההתחייבויות של החברה הבת לשעבר) PPA(הרכישה 
  
) סטאטוס שינויללא (יטה בגין עסקאות עם הזכויות שאינן מקנות של מזומנים תזרימי  -

ולא ניתן ( מימון פעילותמזומנים מ תזרימי במסגרת רקהמזומנים  תזרימי על בדוח מסווגים
  ).השקעה מפעילות מזומנים ימייותר לסווגם במסגרת תזר

  
וזאת למעט הטיפול בעדכון  2010, בינואר 1התקנים מיושמים באופן של מכאן ולהבא החל מיום 

גין הפרשים זמניים שנרכשו טרם מועד התחילה ואשר לא הוכרו במועד יתרת המסים נדחים ב
, בהתאם לאמור לעיל. אשר לגביהם עדכון המסים הנדחים יהיה כנגד הרווח וההפסד, הרכישה

ישירות להון לסעיף קרן הון מעסקאות עם בעלי  ףנזקח "ש נימליו 126-בתקופת הדוח סך של כ
בדבר מימוש מניות חברה מאוחדת ' יג14ראה גם באור . )בחובה( זכויות שאינן מקנות שליטה

  .והפיכתה לחברה כלולה
  

IFRS 5  - נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו 
  
כאשר החברה האם מחליטה לממש חלק מהחזקתה בחברה , IFRS 5-בהתאם לתיקון ל  )א

לדוגמה , ה שליטהמאוחדת כך שלאחר המימוש תישאר לחברה האם החזקה שאינה מקנ
כל הנכסים וההתחייבויות המיוחסים לחברה המאוחדת , זכויות המקנות השפעה מהותית

לרבות הצגה כפעילות , הרלוונטיות IFRS 5יסווגו כמוחזקים למכירה ויחולו הוראות 
  .שהופסקה

  
) או קבוצות מימוש(תיקון נוסף מבהיר מהם הגילויים הנדרשים לגבי נכסים לא שוטפים   )ב

יש לתת רק את , בהתאם לתיקון. מסווגים כמוחזקים למכירה או כפעילויות שהופסקוה
יחולו על  IFRSדרישות הגילוי המופיעות בשאר תקני . IFRS 5הגילויים הנדרשים על פי 

נכסים אלו רק אם הן מתייחסות באופן ספציפי לאותם נכסים לא שוטפים או לאותן קבוצות 
  . מימוש

  
  .להלן' יג14ראה גם באור . 2010, בינואר 1החל מיום  ולהבא מכאן של באופןהתיקונים מיושמים 

  
IAS 1 - הצגת דוחות כספיים 

  
דן בסיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות בהתייחס למכשירים פיננסיים  IAS 1-התיקון ל
תנאי התחייבות אשר מאפשרים בכל זמן לצד שכנגד להביא לסילוק , בהתאם לתיקון. המירים

אינם משפיעים כשלעצמם על סיווג , ההתחייבות של הישות על ידי הנפקת מכשיריה ההוניים
  .כשוטפת או לא שוטפת ההתחייבות בדוח על המצב הכספי

  
  .תוך יישומו למפרע במספרי השוואה 2010, בינואר 1התיקון מיושם החל מיום 

  
IAS 7 - דוח על תזרימי מזומנים  

  
קובע כי רק תזרימים שהביאו להכרה בנכס יכולים להיות מסווגים כתזרימי מזומנים  IAS 7-ל התיקון

  . 2010, בינואר 1מיום  החל למפרעמיושם  התיקון. מפעילות השקעה
  .לתיקון האמור לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

IAS 17  - חכירות  
  

הוסרה ההנחיה הספציפית לגבי אופן סיווג חכירת קרקע כחכירה , IAS 17-בהתאם לתיקון ל
הדרישה לסווג חכירת קרקע כחכירה תפעולית  לא קיימת עוד, בהתאם לזאת. תפעולית או מימונית

אלא יש לבחון את סיווג , בכל מקרה בו הבעלות אינה צפויה לעבור לחוכר בתום תקופת החכירה
המתייחסות לסיווג חכירה כתפעולית  IAS 17-חכירת הקרקע בהתאם להנחיות הכלליות המופיעות ב

תוך ) המינהל -להלן (מקרקעי ישראל  או כמימונית במועד החתימה על ההסכם המקורי עם מינהל
לפיכך חכירת קרקע מהמינהל . אורך חיים כלכליים אין סופי, בדרך כלל, שלקרקע, התחשבות בכך

רה תפעולית תיבחן תוך עריכת השוואה בין הערך הנוכחי של סכום שנזקף כהוצאות מראש בגין חכי
  .לשווי ההוגן של הקרקע

  
ה מהוונות מהמינהל לגבי קרקעות מסוימות עם אופציות לחלק מחברות הקבוצה זכויות חכיר

  .שנים בחלק מהקרקעות 49 - להארכת תקופות החכירה ב
  

לצורך היישום . תוך יישומו למפרע במספרי ההשוואה, 2010, בינואר 1התיקון מיושם החל מיום 
על בסיס , נהל אשר משמשות במסגרת רכוש קבועהוערך מחדש סיווג חכירות קרקע מהמי, למפרע

המידע שהיה קיים בעת ההתקשרות בחכירה ובהתאם לכך עולה כי חכירת הקרקע הינה חכירה 
  . מימונית

  
 2009בדצמבר  31ליום (סכומים שהוצגו בעבר במסגרת הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית , לפיכך

קבוע אשר מוצגים בדוחות כספיים אלו כמקרקעין במסגרת רכוש  )ח"מיליוני ש 398 - סך של כ
  . על פי האופציה, ממשיכים להיות מופחתים על פני תקופת החכירה הכוללת את תקופת ההארכה

  
הקבוצה לא הכירה בנכס ובהתחייבות בגין תשלומים עתידיים שיחולו בעת מימוש האופציה , כמו כן

מאחר שתשלומים אלה יתבססו על השווי ההוגן של הקרקעות במועד , להארכת תקופת החכירה
  .אין להביאם בחשבון IAS 17-אשר בהתאם ל, המימוש העתידי ומהווים דמי חכירה מותנים

  
  .ליישום לראשונה של התיקון האמור לא הייתה השפעה על תוצאות הפעילות בכל התקופות המדווחות

  
IAS 36  - ירידת ערך נכסים 

  
לצורך בחינה , מבהיר מהי היחידה החשבונאית הנדרשת אליה יוקצה מוניטין IAS 36-התיקון ל

הרמה הגבוהה ביותר האפשרית להקצאת מוניטין שהוכר , בהתאם לתיקון. לירידת ערך מוניטין
  . לפני קיבוץ לצורכי דיווח, מגזרי פעילות - IFRS 8-בצירוף עסקים הינה מגזר פעילות כהגדרתו ב

  
  . 2010, בינואר 1של מכאן ולהבא החל מיום  התיקון מיושם באופן

  
  .ליישום לראשונה של התיקון האמור לא הייתה השפעה על תוצאות הפעילות בכל התקופות המדווחות

  
IAS 39  - הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים  

 
מבהיר שחברה רשאית לייעד חלק משינויי השווי ההוגן או תנודתיות  IAS 39-התיקון ל  )א

, 2010, בינואר 1התיקון מיושם החל מיום . מזומנים של מכשיר פיננסי כפריט מגודרתזרימי ה
  .אולם אין לייעד מחדש יחסי גידור, תוך יישומו למפרע במספרי השוואה

  
 או מכירה לגבי למוכר הרוכשמובהר כי רק חוזי אקדמה בין  IAS 39-לכן בהתאם לתיקון  כמו  )ב

כאשר , IAS 39 בתחולת אינם, עתידי במועד עסקים צירוף במסגרת, נשלט גוף של רכישה
. תקופת חוזה האקדמה אינה יותר מתקופה רגילה להשגת האישורים הדרושים לעסקה

על כל החוזים שטרם פג , 2010, בינואר 1 מיום החל ולהבא מכאן של באופן מיושם התיקון
  . תוקפם באותו היום

  
השפעה מהותית על תוצאות הפעילות בכל ליישום לראשונה של התיקון האמור לא הייתה 

  .התקופות המדווחות
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

17 IFRIC - חלוקת נכסים שאינם מזומן לבעלים  
  

17 IFRIC ) מספקת הנחיות לגבי הטיפול החשבונאי בחלוקת נכסים שאינם במזומן ) ההבהרה - להלן
  .לבעלים

  
  .2010, בינואר 1של מכאן ולהבא החל מיום  ההבהרה מיושמת באופן

  
התחייבות בגין החלוקה תוכר כאשר זו אושרה על ידי הסמכות הרלוונטית , בהתאם להבהרה

. ותיזקף ישירות להון ליתרת הרווח, ההתחייבות תימדד לפי השווי ההוגן של הנכס המועבר. בחברה
כאשר שינויים , פי השווי ההוגן של הנכסההתחייבות תימדד ל, עד לגריעת הנכס, בכל תאריך דיווח

רווח או הפסד מוכר בדוח רווח והפסד , במועד גריעת הנכס. בשווי ההוגן נזקפים ליתרת הרווח
בנוסף התחולה . בגובה ההפרש בין סכום ההתחייבות ויתרת הנכס בדוחות הכספיים למועד הגריעה

  .זומן לבעליםהורחבה כך שהיא כוללת חלוקת נכסים שאינם במ IFRS 5של 
  

  IFRSמוקדם של  יישום
 

  IAS 1 - ל תיקון
  

בהתאם לתיקון ניתן להציג . החל מדוחות כספיים אלה IAS 1-ל התיקון את מוקדם אימצה הקבוצה
את התנועה בין יתרת הפתיחה ליתרת הסגירה בגין כל רכיב של רווח כולל אחר בדוח על השינויים 

הקבוצה בחרה להציג את התנועה כאמור . בהון או במסגרת הבאורים לדוחות הכספיים השנתיים
 .ם למפרע במספרי השוואההתיקון מיוש. בהון השינויים על הדוחבמסגרת 

  
  

  האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים, עיקרי השיקולים  .ב
  

  השיקולים
  

הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה , בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים
שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו , את השיקולים לגבי הנושאים הבאים

  :בדוחות הכספיים
  
  ירידת ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה  -

  
בכל תאריך מאזן בוחנת הקבוצה האם קיימת ראיה אובייקטיבית לכך שערכו של הנכס נפגם 

לצורך בחינת ירידת ערך כאמור מפעילה הקבוצה שיקול דעת לגבי . וקיימת ירידת ערך לגביו
ייחסים לשיעור הירידה בשווי ההוגן באחוזים סממנים המעידים על ראיה אובייקטיבית המת

  .'ראה גם סעיף יב. וכן להימשכות תקופת הירידה בשווי ההוגן
  

  נגזרים משובצים  -
  

כחלק מפעילות דלק ישראל בתחום מתחמי התדלוק והמסחר התקשרה דלק ישראל עם בעלי 
ישראל את  תחנות תדלוק בהסכמים במועדים שונים ולתקופות שונות במסגרתם שוכרת דלק

  .תחנות התדלוק האמורות
  

קיימת בידי הצד המשכיר אופציה לבחור מדי תקופה ) הסכמים 50-בכ(ל "בחלק מההסכמים הנ
דולר (מבין שתיים או שלוש חלופות , שנקבעה את אופן הצמדת דמי השכירות לתקופה הבאה

ובהתאם ) ימדד המחירים לצרכן ומרווח השיווק של בנזין הנתון לפיקוח ממשלת, ב"ארה
  .למנגנונים שנקבעו בהסכם

  
הנהלת הקבוצה שקלה ובחנה את הצורך בהפרדת ומדידת האופציה לבחירת אופן דמי 

אין צורך , בהתבסס על חוות דעת מומחה שהתקבלה, ולדעתה, כאמור לעיל, השכירות
  .בהפרדה ומדידה של אופציית הבחירה כאמור
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

להפריד את הנגזר , ביחס לכל חלופת הצמדה בנפרד, כל עוד לא נדרש, בהתאם לעמדה זו
שכן קיים קשר הדוק בין המאפיינים הכלכליים והסיכונים של (המשובץ מהחוזה המארח 

הרי שאין צורך בהפרדת ומדידת אופציית הבחירה שכן גם , )החוזה המארח והנגזר המשובץ
וק בין המאפיינים הכלכליים והסיכונים של החוזה המארח והנגזר לגביה  קיים קשר הד

  . המשובץ שייבחר
 

  סיווג חוזי ביטוח וחוזי השקעה  -
  

ההנהלה . חוזי ביטוח הינם חוזים בהם המבטח לוקח סיכון ביטוחי משמעותי מצד אחר
ת האם הם כרוכים בלקיח, או לגבי קבוצה של חוזים דומים, שוקלת לגבי כל חוזה וחוזה

  .סיכון ביטוחי משמעותי ועל כן יש לסווגם כחוזי ביטוח או שהם חוזי השקעה
 
   סיווג וייעוד ההשקעות הפיננסיות  -

  
הנהלת החברה הפעילה שיקול דעת בבואה לסווג ולייעד את ההשקעות הפיננסיות לקבוצות 

  :הבאות
  

 .נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  •
  .המוחזקות לפדיוןהשקעות   •
 .הלוואות וחייבים  •
 .נכסים פיננסיים זמינים למכירה  •

  
  .להלן' ראה סעיף יא

  
  אומדנים והנחות

  
הערכות , נדרשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים, בעת הכנת הדוחות הכספיים

, סיםוהנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכ
השינויים . האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. הכנסות והוצאות, התחייבויות

  .באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן
  

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך המאזן ואומדנים 
ר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשויים לשנות את ערכם קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואש

  :של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת הדיווח הבאה
  
  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  -

  
הקבוצה בוחנת את הצורך בבחינה של ירידת ערך של נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם 

' ראה באור כא(אלה אינו בר השבה  סימנים המצביעים על כך שהשווי הפנקסני של נכסים
  ).להלן
הבחינה מחייבת את . הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה, בנוסף

ההנהלה לבצע אומדן של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה 
ראה מידע נוסף . מניבת המזומנים ואף לאמוד שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים אלה

  .להלן' בסעיף כא
מוניטין מיוחס החל ממועד הרכישה ליחידה מניבת מזומנים או קבוצת יחידות מניבות 

  .מזומנים אשר חזויות להנות מהסינרגיה של הצירוף
  

  ירידת ערך של נכסים פיננסיים  -
  

וצגים כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים המ
או בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה סכום ההפסד נזקף לדוח רווח , בעלותם המופחתת

על הנהלת החברה לקבוע האם קיימת ראיה אובייקטיבית  .להלן' ראה סעיף יב, והפסד
  .כאמור
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  חובות מסופקים  -

  
נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת הקבוצה ההפרשה לחובות מסופקים 

הקבוצה רושמת הפרשה בגין קבוצות לקוחות המוערכות , כמו כן. גבייתם מוטלת בספק
חובות לקוחות . באופן קולקטיבי בגין ירידת ערך בהתבסס על מאפייני סיכוני האשראי שלהם

  .אינם ניתנים לגבייהנגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה , שחלה ירידה בערכם
  
  קביעת ברות ההשבה של הוצאות רכישה נדחות  -

  
ברות . הוצאות רכישת פוליסות ביטוח חיים נדחות ומופחתות על פני תקופת הפוליסה

ההשבה של הוצאות הרכישה הנדחות נבדקת אחת לשנה תוך שימוש בהנחות לגבי שיעורי 
  . תמותה ותחלואה ומשתנים נוספים, ביטולים

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח  -
  

הערכות בדבר ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח מבוססות על שיטות הערכה אקטוארית ועל 
  .משתנים דמוגרפיים וכלכליים

  
על , בעיקר, ההערכות האקטואריות וההנחות השונות נעשות על סמך ניסיון העבר ומבוססות

השתנות בגורמי . כך שדפוס ההתנהגות והתביעות בעבר מייצגים את מה שיקרה בעתיד
וכן שינוי המצב המשפטי עשויים להשפיע באופן , בשכיחות האירועים או בחומרתם, הסיכון

  . בגין חוזי ביטוח מהותי על גובה ההתחייבויות
  

  אומדן רזרבות הגז המוכחות  -
  

אומדן רזרבות הגז המוכחות והמפותחות משמשות בקביעת שיעור הפחתת הנכסים אשר 
  .משמשים את הפעילות במהלך התקופה המדווחת

  
הפחתת השקעות הקשורות לגילוי והפקה של רזרבות גז המוכחות והמפותחות נעשית 

פי כמות -תקופה חשבונאית מופחתים הנכסים בשיעור הנקבע על דהיינו בכל, בשיטת האזילה
יחידות הגז שהופקו בפועל מחולק ברזרבות הגז המוכחות והמפותחות שנותרו על פי 

בין , כמות הגז המוערכת במאגרים המפיקים גז בתקופה המדווחת נקבעת מידי שנה. הערכות
  .רבות של מאגרי נפט וגזעל פי חוות דעת של מומחים חיצוניים להערכת רז, היתר

  

  נכסי מסים נדחים  -
  

, שטרם נוצלו, נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים
נדרש שיקול דעת של . במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם

, להכיר בו בהתבסס על העיתויההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן 
  .להלן' ראה מידע נוסף בסעיף כג. סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה ואסטרטגיית תכנון המס

  
  תביעות משפטיות  -

  
הסתמכו , בהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה

יועצים המשפטיים מתבססות הערכות אלה של ה. החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים
וכן על הניסיון המשפטי , בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, על מיטב שיפוטם המקצועי
עלולות , מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט. שנצבר בנושאים השונים

  .תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה
  

   שווי הוגן של מכשיר פיננסי לא סחיר  -
  

מחושב לפי מודל המבוסס , הלוואות ופיקדונות, של אגרות חוב בלתי סחירות השווי ההוגן
על היוון תזרימי המזומנים כאשר שיעורי הריבית להיוון נקבעים על ידי חברה המספקת 

  .ציטוט ריביות ביחס לדירוגי הסיכון השונים
  

המזומנים  שווי הוגן של מניות לא סחירות נקבע בדרך כלל בהתאם לשיטת היוון תזרימי  -
  .העתידיים
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  דוחות כספיים מאוחדים  .ג
  

הקבוצה שינתה את המדיניות  IAS 27 (2008)ושל  IFRS 3 (Revised)בשל היישום לראשונה של 
למידע . החשבונאית המיושמת בטיפול בצירופי עסקים ועסקאות עם הזכויות שאינן מקנות שליטה

  .לעיל' נוסף ראה סעיף א
  

חברות (הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן 
להתוות את המדיניות , במישרין או בעקיפין, שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש את היכולת). בנות

בבחינת שליטה נלקחת בחשבון השפעת זכויות הצבעה . הכספית והתפעולית של החברה הנשלטת
איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת . פוטנציאליות שניתנות למימוש בתאריך המאזן

  .ועד למועד בו הופסקה השליטה, השליטה
  

ות מהותיות ורווחים והפסדים מהותיים הנובעים מעסקאות בין חברות יתרות ועסקאות הדדי
  . הקבוצה בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים

  
בדוחות הכספיים המאוחדים הקבוצה מבטלת את השערוך לשווי שוק של ניירות הערך של חברות 

 )חברות הקבוצהשל חברות מאוחדות ואגרות חוב שהונפקו על ידי , מניות של החברה(הקבוצה 
שבוצע על ידי חברות ייעודיות העוסקות בהנפקות וניהול של תעודות סל ועל ידי פוליסות משתתפות 

כללי החשבונאות עקרונות וומאידך מטפלת בהחזקות אלו בהתאם ל, ברווחים של חברות ביטוח
ות מאוחדות מניות נוספות של חבר) מכירת(רכישת , מניות אוצר) מכירת(המקובלים באשר לרכישת 

יצויין כי ניירות ערך של חברות  .אם נדרשות, לרבות השפעות מסים, והחזקה הדדית של אגרות חוב
כלולות של הקבוצה המוחזקים על ידי החברות הייעודיות כאמור מוצגים בדוחות הכספיים 

כפי שמוצג בדוחות הכספיים של החברות (המאוחדים של הקבוצה בהתאם לשווים ההוגן 
  ).הייעודיות

  
הזכויות שאינן מקנות שליטה זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את חלקן של 

הכולל של החברות הבנות ובנכסים נטו לפי שוויים ההוגן במועד רכישת החברות ) הפסד(ברווח 
  .הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של החברה. הבנות

  
ד גידול רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי הקבוצה נרשמת כנג 2010, בינואר 1החל מיום 

מחושב כהפרש בין התמורה ששולמה על ) שליטה מקנות שאינן הזכויות עם עסקאות בגין קרן(בהון 
ידי הקבוצה לבין סכום החלק הנרכש בזכויות שאינן מקנות שליטה אשר נגרע במועד הרכישה 

 את מחדש מייחסת החברה, אחר כולל ברווח חלקהזכויות שאינן מקנות שליטה כללו  כאשר(
 מקנות שאינן הזכויות לבין החברה של הבעלים בין אחר כולל ברווח שהוכרו המצטברים יםהסכומ
 מקנותעם הזכויות שאינן  עסקאות בגין קרן(מוכר קיטון בהון , כאשר הפרש זה שלילי). שליטה
מוכר גידול או קיטון בהון , ללא איבוד שליטה, במימוש החזקה בחברה בת. בגובה הפרש זה) שליטה

בגובה ההפרש בין התמורה שהתקבלה  )שליטהעם הזכויות שאינן מקנות  עסקאות בגין קרן(
בקבוצה לבין היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הבת שהתווספו 

וכן בהפרשי תרגום בגין , אם קיים, בהתחשב גם במימוש המוניטין בגין החברה הבת, להון החברה
. בהתאם לירידה בשיעור ההחזקה בחברה הבת, אם קיימים, ברווח כולל אחר פעילות חוץ שהוכרו

בגין רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה הוכר מוניטין נוסף וההשפעה , 2009, בדצמבר 31עד ליום 
  .בגין מכירת זכויות שאינן מקנות שליטה נזקפה לדוח רווח והפסד

  
הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך  2010, בינואר 1החל מיום 

 31עד ליום . יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית
 שאינן הזכויותאלא אם לבעלי , החברה של המניות לבעלי כולם יוחסו הפסדים 2009, בדצמבר
 31הפסדים שנצברו עד ליום . נוספות השקעות לבצע היה וביכולתם מחויבות היתה שליטה מקנות
לא הוקצו מחדש בין בעלי המניות של החברה לבין בעלי הזכויות שאינן מקנות  2009, בדצמבר
  .שליטה

  
היא מודדת ומכירה בהשקעה שנותרה , הקבוצה מאבדת את השליטה המשותפת על החברה כאשר

 למועד נכוןהפרש בין הערך בספרים של החברה בשליטה משותפת לשעבר  כל. לה לפי שווייה ההוגן
ותמורה כלשהי  שנותרה כלשהילבין השווי ההוגן של השקעה , המשותפת השליטה נפסקה שבו

 מטופלת היא, מהותית השפעה תחת היאכאשר ההשקעה שנותרה . הפסד ממימוש מוכר ברווח או
   .כלולה בחברה כהשקעה
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פעילויות בשליטה משותפת הן עסקאות משותפות בהן כל צד משתמש בנכסים שבבעלותו לצורך 
נכסי הפעילות המשותפת שבשליטת  הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את. הפעילות המשותפת

ההוצאות בהן היא נושאת בהקשר , התחייבויות הפעילות המשותפת להן היא חשופה, החברה
  .לפעילות המשותפת וחלקה בהכנסות הפעילות המשותפת

  
המדיניות . הדוחות הכספיים של החברה והחברות המאוחדות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים

פיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה החשבונאית בדוחות הכס
  .בדוחות הכספיים של החברה

  
  עסקאות משותפות

  
נוטלים על עצמם פעילות ) המשתתפים(עסקה משותפת מהווה הסדר חוזי אשר על פיו הצדדים לו 

מתחייבות לעסקאות עצמן אין זכויות כלשהן בנכסים והעסקאות אינן . כלכלית משותפת
  .בהתקשרויות בשם המשתתפים

הדוחות הכספיים כוללים את חלקה של הקבוצה בנכסי והתחייבויות הפעילות המשותפת ואת 
  .חלקה בהוצאות בהן היא נושאת בקשר לפעילות המשותפת וחלקה בהכנסות הפעילות המשותפת

  
  מטבע הפעילות ומטבע חוץ  .ד
  

  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .1
  

  .מטבע הפעילות וההצגה של החברה, ח"הכספיים מוצגים בשהדוחות 
  

מטבע הפעילות שהוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת 
ולפי , לרבות חברות כלולות, נקבע בנפרד עבור כל חברה בקבוצה, החברה ואת עסקאותיה

ע הפעילות של חברה בקבוצה כאשר מטב. מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה
חברה זו מהווה פעילות חוץ שנתוני דוחותיה הכספיים מתורגמים , שונה ממטבע ההצגה

  :לצורך הכללתם בדוחות הכספיים המאוחדים כדלקמן
  
מתורגמים לפי שער ) כולל מספרי השוואה(נכסים והתחייבויות בכל תאריך דיווח   )א

תאמות שווי הוגן ליתרה בדוחות הכספיים של מוניטין וכל ה. סגירה בכל תאריך דיווח
הנכסים וההתחייבויות במועד רכישת פעילות חוץ מטופלים כנכסים והתחייבויות של 

  . בכל תאריך דיווח, פעילות החוץ ומתורגמים לפי שער הסגירה
) כולל מספרי השוואה(הכנסות והוצאות לכל התקופות המוצגות בדוח רווח והפסד   )ב

במקרים בהם , אולם; שערי חליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגותמתורגמות לפי 
הכנסות והוצאות מתורגמות לפי שערי , חלו תנודות משמעותיות בשערי החליפין
  .החליפין כפי שהיו במועד העסקאות עצמן

קרנות ותנועות הוניות אחרות מתורגמים לפי שער החליפין במועד , הון מניות  )ג
  .התהוותם

וח מתורגמת בהתבסס על יתרת הפתיחה שתורגמה לפי שער החליפין לאותו יתרת הרו  )ד
במשך התקופה שתורגמו כאמור ) דיבידנד: כגון(מועד ותנועות רלוונטיות נוספות 

  .לעיל) ג-ו) בסעיפים ב
בקרן , כולל אחר לסעיף נפרד בהון) הפסד(כל הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים כרווח   )ה

  .של פעילויות חוץ "רגום דוחות כספייםהתאמות הנובעות מת"הון 
  

) הפסד(הרווח , בחלקה או במלואה, בעת מימוש פעילות חוץ 2009, בדצמבר 31עד ליום 
בעת , 2010, בינואר 1החל מיום . המצטבר שהוכר ברווח כולל אחר מועבר לדוח רווח והפסד

) ההפסד(הרווח , תוך איבוד השליטה, שהינה חברה מאוחדת, מימוש חלק מפעילות חוץ
ואילו בעת מימוש חלק מפעילות , המצטבר שהוכר ברווח כולל אחר מועבר לדוח רווח והפסד

חלק יחסי של הסכום , תוך שימור השליטה בחברה המאוחדת, שהינה חברה מאוחדת, חוץ
  .המצטבר שהוכר ברווח כולל אחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות שליטה

  
אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד , בקבוצהחברתיות -הלוואות בין
מטופלות כחלק , ולפיכך מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, הנראה לעין
כאמור , כאשר הפרשי שער הנובעים מהלוואות אלו נזקפים לאותו סעיף בהון, מההשקעה
  .לעיל) בסעיף ה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

הפרשי שער בגין מכשיר פיננסי במטבע חוץ המהווה גידור של השקעה נטו בפעילות חוץ 
  . כולל אחר להון לקרן בגין עסקאות גידור) הפסד(כרווח , בניכוי השפעת המס, נזקפים

  
  נכסים והתחייבויות במטבע חוץ, עסקאות  .2

  
לפי שער החליפין במועד  עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן

נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ , לאחר ההכרה הראשונית. העסקה
הפרשי שער נזקפים לדוח . מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין בתאריך המאזן

נכסים והתחייבויות לא כספיים המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין . רווח והפסד
נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ ומוצגים לפי שווי הוגן . העסקה במועד

  .מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן
  

  פריטים כספיים צמודים למדד המחירים לצרכן  .3
  

המחירים לצרכן בישראל נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינוים במדד 
. בהתאם לתנאי ההסכם, בכל תאריך מאזן, מותאמים לפי המדד הרלוונטי) המדד -להלן (

  .הפרשי הצמדה הנובעים מההתאמה כאמור נזקפים לדוח רווח והפסד
  

  תקופת המחזור התפעולי  .ה
  

שוטף עקב כך כוללים הרכוש ה. תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה אינה עולה על שנה
וההתחייבויות השוטפות פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופת המחזור התפעולי 

   .הרגיל של החברה
  
  שווי מזומנים  .ו

  
, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר, שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה

  .ההשקעה ואשר אינם מוגבלים בשעבודשתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד 
  

  מזומנים שווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה  .ז
 

מזומנים ושווי מזומנים עבור חוזים תלויי תשואה כוללים מזומנים שחופפים להתחייבויות בגין 
  .תקנות הביטוח בישראל מגבילות את השימוש בכספים אלו. פוליסות ביטוח חיים תלויי תשואה

  
  פקדונות לזמן קצר  .ח

  
פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד 

  .הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם. ההשקעה
  

  הפרשה לחובות מסופקים  .ט
  

ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלות חברות   .1
הקבוצה רושמת הפרשה בגין קבוצות לקוחות , כמו כן. וטלת בספקהקבוצה גבייתם מ

. המוערכות באופן קולקטיבי בגין ירידת ערך בהתבסס על מאפייני סיכוני האשראי שלהם
ייגרעו במועד בו ייקבע שחובות אלה אינם ניתנים , חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם

  .לגבייה
  

, ביטוח כללי מחושבות לפי אומדנים המבוססיםהפרשות בגין פרמיות לגביה בעסקי   )א  .2
על עומק החובות בפיגור ובגין הלוואות המובטחות במשכנתאות על נכסי , בין היתר

המשקפים , מקרקעין והלוואות אחרות על בסיס עומק הפיגור בתוספת הפרשה כללית
  .את הערכת החברות המאוחדות לסיכונים הטמונים בהן
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  )המשך( ניות החשבונאיתעיקרי המדי  -: 2באור 
  

חברות מאוחדות מבצעות הפרשות לחובות מסופקים בגין חובות מבטחי משנה   )ב
  .שגבייתם מוטלת בספק על בסיס הערכות סיכון פרטניות

בקביעת חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות ובעתודות הביטוח , בנוסף
  , גביה ממבטחי המשנהבהערכת אפשרות ה, בין היתר, מתחשבות החברות המאוחדות

  
חלקם של אותם . כאשר חלקם של מבטחי המשנה כאמור מחושב על בסיס אקטוארי

מבטחי משנה שבקשיים מחושב בהתאם להערכת האקטואר המביאה בחשבון את כלל 
הם עשויים להעלות טיעונים , כאשר מבטחי משנה נקלעים לקשיים. גורמי הסיכון

ם אלו מתחשבות החברות המאוחדות בעת עריכת במקרי. שונים הנוגעים להכרה בחוב
  .Cut off)( "חתך"ההפרשות בנכונות מבטחי המשנה להגיע להסכמי 

  
  ערך ניירות לרכישת אשראי  )ג
  

הפרשה לחובות מסופקים בגין אשראי שניתן לרכישת ניירות ערך נוצרת כאשר קיימות 
כל הסכומים המגיעים ראיות אובייקטיביות לכך שאין ביכולתה של הקבוצה לגבות את 

ירידה בשווי ניירות הערך של הלקוח . לה על פי התנאים המקוריים של יתרות החוב
או ניירות ערך נוספים /המשמשים כבטוחה לאשראי לאורך זמן וללא הזרמת כסף ו

  .נחשבים סממנים לכך שחלה ירידה בערך יתרת החוב
  
  מלאי  .י

  
עלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת . מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו

שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך . המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים
    . העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה

  
  :בעיקר כדלקמן עלות המלאי נקבעת

  
ממוצע משוקלל "עלות הדלקים שבמלאי התפעולי נקבעת לפי שיטת   -  דלקים ומוצרי צריכה

  ". רבעוני
  . עלות מלאי מוצרי הצריכה מוערכת על בסיס השיטה הקמעונאית

  
עלות ". ממוצע משוקלל רבעוני"עלות הנפט הגולמי נקבעת לפי שיטת   -  מלאי בבית זיקוק

  .סף הוצאות ייצורהתזקיקים כוללת בנו
  

  .לפי עלות ספציפית  -  כלי רכב
  

  .בעיקר על בסיס ממוצע נע  -  אחרים
  

  .הקבוצה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה
  

עלות המלאי אינה כוללת עלויות תקורה , בתקופה מסויימת בה אין מייצרים בתפוקה נורמלית
נזקפו , שלא הועמסו, כאמור, עלויות. לאלו הנדרשות בתפוקה נורמליתקבועות נוספות מעבר 

עלות המלאי אינה כוללת סכומים חריגים , כמו כן. כהוצאה לדוח רווח והפסד בתקופה בה התהוו
  .עבודה ואחרות הנובעים מחוסר יעילות, של עלויות חומרים

  
  מכשירים פיננסיים  .יא

  
מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן ובתוספת  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 

למעט לגבי השקעות המוצגות בשווי הוגן עם שינויים בו לדוח , עלויות עסקה המיוחסות ישירות
  .אשר לגביהן עלויות עסקה נזקפות לרווח והפסד, רווח והפסד

  

  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  .1
  

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד הכוללים נכסים פיננסיים לקבוצה 
המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים המיועדים עם ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים 

  .בשווי הוגן עם שינויים בו הנזקפים לדוח רווח והפסד
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

ים מסווגים כמוחזקים למסחר אם הם נרכשו בעיקר למטרת מכירה או רכישה נכסים פיננסי
מהווים חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים המנוהלים יחד , חוזרת בתקופה הקרובה

רווחים או הפסדים . או שהם נגזר שאינו מיועד כמכשיר הגנה, להשגת רווחים בזמן הקצר
  .התהוותם לדוח רווח והפסדמהשקעות המוחזקות למסחר נזקפים במועד 

  
אין קשר הדוק בין ) א: (נגזרים משובצים מופרדים מהחוזה המארח ומטופלים בנפרד אם

מכשיר נפרד בעל ) ב(, המאפיינים הכלכליים והסיכונים של החוזה המארח ושל הנגזר המשובץ
ו נמדד המכשיר המשולב אינ) ג( - אותם תנאים כשל הנגזר המשובץ היה עומד בהגדרת נגזר ו

  .לפי שווי הוגן באמצעות רווח והפסד
  

למעט אם הם , מסווגים כמוחזקים למסחר, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו, נגזרים
  . מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית

  
הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד בו היא הופכת להיות 

ה מחדש של נגזר משובץ נעשית רק כאשר יש שינוי הערכ. לראשונה צד להתקשרות
  .בהתקשרות המשפיע באופן משמעותי על תזרימי המזומנים מההתקשרות

  
  הלוואות וחייבים  .2
  

בעלי תשלומים ) שאינם נגזרים(לקבוצה הלוואות וחייבים אשר הינם נכסים פיננסיים 
הלוואות , כרה הראשוניתלאחר הה. קבועים או הניתנים לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל

  . וחייבים נמדדים לפי העלות המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית
  
  נכסים פיננסיים זמינים למכירה  .3
  

רווחים . נכסים פיננסיים זמינים למכירה נמדדים לפי השווי ההוגן, לאחר ההכרה הראשונית
המתייחסים למכשירי חוב למעט בגין הפרשי שער , או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן

במועד גריעת ההשקעה או במקרה של ראייה אובייקטיבית של . נזקפים לרווח כולל אחר
הרווח או ההפסד שהצטבר ושהוכר בעבר ברווח כולל אחר נזקף לדוח רווח , ירידת ערך

הכנסות או הוצאות ריבית על ההשקעות במכשירי חוב מוכרות בדוח רווח והפסד לפי . והפסד
דיבידנדים שהתקבלו בגין השקעות במכשירים הוניים נזקפים . הריבית האפקטיבית שיטת

  .לדוח רווח והפסד במועד הזכאות לקבלתם
במידה ולא ניתן לאמוד את השווי ההוגן של השקעות במכשירים הוניים שאין להם מחיר 

  .שוק מצוטט ההשקעות נמדדות על בסיס עלות
  

  שווי הוגן  .4
  

. השקעות הנסחרות בשוק פעיל נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך המאזןהשווי ההוגן של 
. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש בשיטות הערכה, בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל

התייחסות לשווי , שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק
ן תזרימי מזומנים או שיטות הערכה היוו, השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו

  .אחרות
  
  בויות פיננסיות בעלות מופחתתיהתחי  .5

  
אגרות חוב מובנות ואשראי , רכיב החוב באגרות חוב הניתנות להמרה ,אגרות חוב, הלוואות

לאחר . נושאי ריבית מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה מיוחסות ישירות
לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת  נמדדות בית התחייבויות אלורי, ההכרה הראשונית
  .הריבית האפקטיבית

  
  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד  .6

  
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללות התחייבויות פיננסיות 

עדות עם ההכרה הראשונית בהן להיות המוחזקות למסחר והתחייבויות פיננסיות המיו
  .מוצגות בשווי ההוגן עם שינויים בו הנזקפים לדוח רווח והפסד
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

התחייבויות בשל מכירה בחסר של ניירות ערך מסווגות כהתחייבויות המיועדות לשווי הוגן 
  .דרך רווח והפסד

  
 מסווגים כמוחזקים למסחר אלא אם הם מיועדים, משובצים שהופרדולרבות נגזרים , נגזרים

, במקרה של חוזה המכיל נגזר משובץ אחד או יותר. לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית
כהתחייבות , במועד ההכרה הראשונית בלבד, החוזה המשולב בשלמותו יכול להיות מיועד
  .פיננסית הנמדדת בשווי ההוגן דרך רווח והפסד

  
צה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד בו היא הופכת להיות הקבו

הערכה מחדש של נגזר משובץ נעשית רק כאשר יש שינוי . לראשונה צד להתקשרות
  .בהתקשרות המשפיע באופן משמעותי על תזרימי המזומנים מההתקשרות

  
  מכשירים פיננסיים מורכבים  .7

  
שאינן ) ח"ש(ונפקו במטבע הפעילות של החברה המנפיקה אגרות חוב ניתנות להמרה שה

הכוללות רכיב של הון בגין אופציות ההמרה ורכיב של , צמודות ואינן נקובות במטבע חוץ
ולרכיב התחייבותי וכל רכיב מוצג ) בניכוי השפעת המס(מפוצלות לרכיב הוני , התחייבות

מחושב על ידי , הפיצול כאמור. בנפרד בניכוי עלויות העסקה המיוחסות לרכיבים השונים
קביעה של הרכיב ההתחייבותי בהתבסס על השווי ההוגן של התחייבות דומה ללא אופציות 

הערך של הרכיב ההוני נקבע כערך שייר ומחושב כהפרש בין סך התמורה שהתקבלה . המרה
מוצג בגין אגרות החוב להמרה לבין הסכום שיוחס לרכיב ההתחייבותי כאמור לעיל ולפיכך 

ורכיב ) בניכוי השפעת המס(עלויות עסקה ישירות הוקצו בין רכיב ההון . בתקופות עוקבות
  .כאמור לעיל, ההתחייבות על בסיס יחס ההקצאה של התמורה לרכיבי ההון וההתחייבות

  
, רכיב ההתחייבות מטופל לאחר ההכרה הראשונית כאמור לעיל לעניין התחייבויות פיננסיות  

בהתאם למועד הסילוק המבוסס על מועד , המצב הכספי כהתחייבות לא שוטפתומוצג בדוח על 
  .הפרעון במזומן

  
  הנפקת ניירות ערך בחבילה  .8

  
מוקצית התמורה שהתקבלה ברוטו למרכיבי ניירות הערך , בהנפקה של ניירות ערך בחבילה

ים שווי הוגן נקבע תחילה עבור מכשיר: שהונפקו בחבילה בהתאם לסדר ההקצאה להלן
לאחר מכן נקבע השווי ההוגן עבור התחייבויות , פיננסיים המוצגים בשווי הוגן מידי תקופה

כאשר התמורה המוקצית עבור מכשירים , פיננסיות הנמדדות מידי תקופה בעלות מופחתת
הקצאת התמורה בגין מרכיבי חבילה באותו מדרג מבוצעת לפי . הוניים נקבעת כערך שייר

יות ההנפקה מוקצות לכל רכיב בהתאם ליחס הסכומים שנקבע לכל רכיב עלו. יחסי שווי הוגן
  . בניכוי השפעת המס אם קיימת לגבי מכשירים הוניים, כאמור לעיל

  
  גריעת מכשירים פיננסיים  .9
 

  נכסים פיננסיים
  

או , נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי
ירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או נטלה על החברה העב

ללא עיכוב , עצמה מחוייבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי
ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או לא , משמעותי

כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את 
  .את השליטה על הנכס

  
ושוברי אשראי של לקוחות מטופלת כגריעה כאשר ) Factoring(עסקת מכירת לקוחות 

  .מתקיימים התנאים כאמור לעיל
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כאשר החברה העבירה את זכויותיה לקבל תזרימי מזומנים מהנכס ולא העבירה ולא הותירה 
, באופן ממשי את הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס ואף לא העבירה את השליטה על הנכס

מעורבות נמשכת בדרך . מוכר נכס חדש בהתאם למידת המעורבות הנמשכת של החברה בנכס
הפנקסני המקורי של הנכס והסכום  הערךלפי הנמוך מבין  של ערבות לנכס המועבר נמדדת

  .המירבי של התמורה שהחברה עשויה להידרש לשלם בחזרה
  

  התחייבויות פיננסיות
  

  .בוטלה או פקעה, התחייבות פיננסית נגרעת כאשר ההתחייבות סולקה
  

שונים כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים 
ההחלפה או השינוי מטופלים , או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, מהותית

ההפרש בין העלות הפנקסנית . כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה
, במידה וההחלפה או השינוי אינם מהותיים. ל נזקף לדוח רווח והפסד"של שתי ההתחייבויות הנ

ולא מוכר לרבות התאמת הריבית האפקטיבית ים כשינוי תנאי ההתחייבות המקורית הם מטופל
  .רווח או הפסד מההחלפה

  
מביאה הקבוצה בחשבון , בעת הקביעה האם עסקת החלפה של מכשיר חוב מהווה שינוי מהותי

כדוגמת החלפת מכשיר חוב שיקלי צמוד במכשיר חוב בריבית , קריטריונים כמותיים ואיכותיים
  .ועהקב

  
  מניות אוצר  .10

  
) לרבות על ידי תעודות סל(מניות החברה המוחזקות על ידה או על ידי חברה מאוחדת 

, מכירה, רווחים או הפסדים בגין רכישה. מוצגות לפי העלות המקוזזת מההון של החברה
  .הנפקה או ביטול של מניות אוצר נזקפים ישירות להון

  
  זכויות שאינן מקנות שליטהאופציית מכר שהוענקה לבעלי   .11

  
למכור חלק או ) PUT(אופציות מכר  זכויות שאינן מקנות שליטההקבוצה מעניקה לעיתים לבעלי 

זכויות ה מסווגותביום ההענקה . את כל החזקותיהם בחברות מאוחדות במשך תקופה מסויימת
אופציות המכר הקבוצה מודדת את ההתחייבות בגין . כהתחייבות פיננסית שאינן מקנות שליטה

 31רופי עסקים שארעו עד ליום ילגבי צ. לפי שוויה ההוגן של ההתחייבות במועד הענקתה
שינויים בתקופות  ,)2010, בינואר 1לרבות עדכונים בסכום ההתחייבות לאחר ( 2009, בדצמבר

 במידה ובתקופות עוקבות האופציה. עוקבות נזקפים לדוח רווח והפסד או למוניטין לפי העניין
, כמו כן במידה והאופציה פוקעת. התמורה במימוש מטופלת כסילוק ההתחייבות, ממומשת

  . מטופלת הפקיעה כמימוש השקעה בחברה מוחזקת
  
  התחייבות בגין תעודות סל  .12

  
ההתחייבות בגין תעודות הסל הינה מכשיר פיננסי מורכב הכולל חוזה מארח ונגזר משובץ 

  .)מדד שתעודות הסל צמודות אליו(
  

בתקופות עוקבות נמדד . החוזה המארח מוכר לראשונה לפי שוויו ההוגן בניכוי עלויות עסקה
שינויים בעלותו המופחתת של החוזה המארח מוכרים בדוח . החוזה המארח בעלות מופחתת

  .רווח והפסד
  

הלוקחת בחשבון , העלות המופחתת כאמור מחושבת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית
ובהתייחס למלוא תקופת תעודות הסל המהווה את אורך החיים החזוי , עלויות העסקהאת 
כל תעודת סך , בכל יום, לאור יכולת הקבוצה להחזיר למסחר מחודש, בין היתר, וזאת, שלהן

  .שנפדתה
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אינם קשורים באופן הדוק למאפיינים הנגזר המשובץ אשר מאפייניו הכלכליים וסיכוניו 
ונמדד מחדש , מוכר לראשונה לפי שוויו ההוגן, הכלכליים והסיכונים של החוזה המארח

  .שינויים בשווי ההוגן מוכרים באופן שוטף בדוח רווח והפסד. בתקופות עוקבות בשוויו ההוגן
  

ין החוזה המארח יש להפריד את הטיפול החשבונאי ב 39בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
אינו מחייב הצגה  39תקן חשבונאות בינלאומי . והנגזר המשובץ ולמדוד כל אחד מהם בנפרד
  . נפרדת של כל אחד מרכיבי המכשיר המורכב

  
במקרה של מכשיר שיכול להימכר חזרה בכל , 39בהתאם להנחיות היישום של תקן בינלאומי 

משובץ וטיפול חשבונאי לכל רכיב היא ההשפעה של הפרדת נגזר , רגע נתון תמורת מזומן
  .למדוד את המכשיר המשולב בסכום הפדיון לשלם בתאריך המאזן

  
הצגת רכיבי תעודת הסל יחדיו משקפת באופן הנאות ביותר את המהות , לדעת הקבוצה

לפני הטיפול (וזאת מאחר שהצגה זו משקפת , הכלכלית של ההתחייבות בגין תעודות הסל
, ת הסכום שעשויה הקבוצה להידרש לשלם למחזיקי תעודות הסלא) בהוצאות ההנפקה

  .הרשאים לפדותן בכל יום
  

  :חברות ביטוח מאוחדות קיבלו החלטות ליעוד הנכסים כדלקמן  .13
  

  :נכסים הכלולים בתיקי השקעה של פוליסות משתתפות ברווחי השקעות  )א
  

יועדו , פיננסיים לא סחיריםנכסים אלו הכוללים מכשירים פיננסיים סחירים ומכשירים 
מדובר בתיקים : וזאת מהנימוקים הבאים, לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד

אשר הצגתם לפי שווי הוגן מקטינה באופן משמעותי עיוות , נפרדים ומזוהים, מנוהלים
חשבונאי של הצגת נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות לפי בסיסי מדידה שונים 

)mismatch( , כמו כן הניהול מתבצע לפי שווי הוגן וביצועי התיק נמדדים לפי שווי הוגן
והמידע לגבי המכשירים הפיננסיים , בהתאם לאסטרטגיית ניהול סיכונים מתועדת

   .באופן פנימי על בסיס שווי הוגן) ועדת ההשקעות הרלוונטית(מדווח להנהלה 
  
ת החופפים לפוליסות משתתפות נכסים שאינם סחירים ושאינם נכללים בתיקי השקעו  )ב

  :מהווים נגזרים שאינםשאינם כוללים נגזרים משובצים או ) נוסטרו(ברווחים 
  

 ותלא סחיר רות חובאג, )צ"הסכמי ח(מיועדות  גרות חובהכוללים א, נכסים אלו
חייבים , סווגו כהלוואות, תעודות מסחריות והלוואות ויתרות חובה לקבל, ותאחר

  .במסגרת נכסי חוב שאינם סחירים בדוח על המצב הכספיויתרות חובה ונכללו 
  .מניות שאינן סחירות מסווגות כנכסים פיננסיים זמינים למכירה

  
תפות ברווחים  נכסים סחירים שאינם נכללים בתיקי השקעות החופפים לפוליסות משת  )ג

  :)לרבות קרנות השקעה(שאינם כוללים נגזרים משובצים או המהווים נגזרים 
  

  .נכסים אלו סווגו לקבוצת נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  

  :נגזרים ומכשירים פיננסיים הכוללים נגזרים משובצים שנדרש להפרידם  )ד
  

עט נגזרים המיועדים למ(לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד  מיועדיםנכסים אלו 
  ).כמכשירים מגדרים אפקטיביים

  
  :ם של תעודות התחייבות מסוימותינכסים והתחייבויות פיננסי  )ה
  

ם סחירים ושאינם סחירים של תעודות התחייבות הכלולים ינכסים והתחייבות פיננסי
  .מוצגים על פי שווי הוגן, בתיק הנמדד בכללותו על ידי החברה לפי שווי הוגן
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  ירידת ערך נכסים פיננסיים  .יב

  
הקבוצה בוחנת בכל תאריך מאזן אם קיימת ראייה אוביקטיבית לירידת ערך בגין נכס פיננסי או 

  :קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים
  

  נכסים פיננסיים המוצגים בעלות המופחתת  .1
  

ת שקיים הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים המוצגים אם קיימת ראיה אובייקטיבי
סכום ההפסד הנזקף לדוח רווח והפסד נמדד כהפרש בין הסכום הפנקסני , בעלותם המופחתת

שאינם כוללים הפסדי (של הנכס והערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים 
ריבית האפקטיבית המקורית של המהוונים בהתאם לשיעור ה, )אשראי עתידיים שטרם התהוו

  . הנכס הפיננסי
  

  נכסים פיננסיים זמינים למכירה  .2
  

סכום ההפסד נמדד כהפרש בין , אם קיימת ראייה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך
בניכוי הפסד לירידת ערך שנזקף בעבר , ובין השווי ההוגן) בניכוי תשלום קרן והפחתה(העלות 

  . לדוח רווח והפסד
  

בוחנת , בבחינת ירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים
הקבוצה גם את שיעור הפער שבין השווי ההוגן של הנכס לעלותו המקורית תוך התייחסות 

למשך הזמן בו השווי ההוגן של הנכס נמוך מעלותו המקורית , לשינויים בשווי ההוגן של הנכס
המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת החברה , הכלכלית, ולוגיתולשינויים בסביבה הטכנ
 20%-בעת ירידה בסך של כ ,בדרך כלל, ירידת ערך תחשב כמשמעותית. שהנפיקה את המכשיר

. שנהתקופה של מהעלות המקורית ותחשב כמתמשכת כאשר ירידת הערך הינה על פני 
י כל מכשיר שלגביו קיימת ירידה בחינת ירידת ערך של מכשירי חוב נעשית באופן ספציפי לגב

מיתרת ההשקעה בהתחשב במידע הקיים לגבי כל יישות שהנפיקה את  20%- בשווי של מעל ל
  .מכשיר החוב

  
בתקופות עוקבות ביטול . לדוח רווח והפסד מהרווח הכולל האחר מסווגהפסד מירידת ערך 

סד אלא נזקף להון כרווח הפסד מירידת ערך לגבי מכשירים הוניים אינו נזקף לדוח רווח והפ
כולל אחר וביטול הפסד מירידת ערך בגין מכשירי חוב נזקף לדוח רווח והפסד אם ) הפסד(

ניתן ליחס באופן אובייקטיבי את העלייה בשווי ההוגן של המכשיר לאירוע שהתרחש לאחר 
  .שההפסד מירידת ערך נזקף לדוח רווח והפסד

  
  מכשירים פיננסיים נגזרים  .יג

  
בגין  (Forward)הקבוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון חוזי אקדמה 

ועסקאות לקיבוע מחירי גז ומחירי מלאים כדי  (IRS)עסקאות החלפה של שיעורי ריבית , מטבע חוץ
, בשיעורי הריבית, להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בתנודות בשערי חליפין של מטבע חוץ

נגזרים פיננסיים אלה מוכרים לראשונה לפי שווי . ושינויים במחירי רכישה או מכירה של גז ומלאים
רווחים או הפסדים כאשר  נגזרים פיננסיים נמדדים לפי שווי הוגן, לאחר ההכרה הראשונית. הוגן

וח הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים למטרות גידור נזקפים מיידית לד
  .רווח והפסד

  
השווי ההוגן של חוזי אקדמה בגין מטבע חוץ מחושב בהתייחס לשערי חליפין קיימים עבור חוזים 

השווי ההוגן של חוזי החלפה של שיעורי ריבית ושל עסקאות לקיבוע מחירי . עם מועדי פרעון דומים
  .הגז והמלאים נקבע בהתבסס על מחירי שוק של מכשירים דומים

  
של  של מכשירים פיננסיים שאינם סחירים נקבע לפי מודלים מקובלים להערכת שווי השווי ההוגן

  .מרכיבים פיננסים דומים
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

בתחילת ההתקשרות הקבוצה ייעדה ותיעדה את סוג הגידור שהיא בחרה ליישם לצורכי דיווח 
התיעוד כולל זיהוי של המכשיר . הסיכונים לגבי גידור זהחשבונאי ואת יעדי ואסטרטגיית ניהול 

מהות הסיכון המגודר וכיצד החברה מעריכה את יעילות , הפריט או העסקה המגודרים, המגדר
מול הציפיות מהמכשיר המגדר להגן באופן אפקטיבי על הסיכון המגודר , מכשיר הגידור בפועל

בחינת אפקטיביות . וגן או בתזרימי המזומניםבאמצעות קיזוז ההשפעות של השינויים בשווי הה
  .הגידור נעשית על בסיס שוטף בכל תקופת דיווח

  
  :מטופלות כדלקמן) הגנה(עסקאות גידור העונות על הקריטריונים של עסקאות גידור 

  
  גידור תזרימי מזומנים

  
חלק לא החלק האפקטיבי של הרווח או ההפסד מהמכשיר המגדר נזקף לרווח הכולל האחר בעוד ש

  .אפקטיבי מוכר מיידית בדוח רווח והפסד
 
סכומים שנזקפו לרווח הכולל האחר מועברים לדוח רווח והפסד כאשר תוצאות עסקת הגידור 

כאשר ההכנסה או ההוצאה שגודרה מוכרת בדוח רווח והפסד או , לדוגמה, נזקפות לדוח רווח והפסד
, עלותו של נכס או התחייבות לא פיננסיים כאשר הפריט המגודר הינו. כאשר עסקה חזויה מתרחשת

  .עלות זו כוללת גם את הסכומים המתייחסים שנזקפו ישירות לרווח הכולל האחר
  

 FIRM(או התחייבות איתנה ) FORECAST TRANSACTION(במקרים בהם עסקה חזויה 
COMMITMENT (מועברים לדוח הסכומים שהוכרו בעבר לרווח הכולל האחר , כבר לא צפויים להתרחש

, או אם הייעוד כמכשיר גידור בוטל, סולק או מומש, כאשר מכשיר הגידור פקע או נמכר. רווח והפסד
הסכומים שהוכרו בעבר ברווח הכולל האחר נשארים בהון עד למועד שבו העסקה החזויה או 

  .ותההתקשרות האיתנה מתרחש
  

  חכירות  .יד
  

המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד 
  . IAS 17- פי הכללים שנקבעו ב-ההתקשרות על

  
  חכירה מימונית  .1

  
באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על לקבוצה בחכירה מימונית הועברו 

קופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של הנכס החכור נמדד בתחילת ת. הנכס החכור
ההתחייבות בגין תשלומי . הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים

החכירה מוצגת בערך נוכחי כאשר תשלומי החכירה מוקצים בין הוצאות המימון ופרעון של 
  .ההתחייבות בגין החכירה לפי שיטת הריבית האפקטיבית

  
  .מטופל הנכס בהתאם למדיניות החשבונאית הנהוגה לגבי נכס זה, ה הראשוניתלאחר ההכר

  
  חכירה תפעולית  .2
  

בהם לא הועברו על ידי הקבוצה באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים , הסכמי חכירה
עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין . מסווגים כחכירה תפעולית, בבעלות על הנכס החכור

, ן להשקעה אשר נזקפות לרווח או הפסד"למעט אלה המתייחסות לנדל, ירההסכם החכ
תקבולי . מתווספות לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה במקביל להכנסה מהסכם החכירה

  .בקו ישר על פני תקופת החכירה החכירה מוכרים כהכנסה בדוח רווח והפסד
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  צירופי עסקים ומוניטין  .טו
  

בשיטה זו מזוהים הנכסים וההתחייבויות . צירופי עסקים מטופלים באמצעות יישום שיטת הרכישה
עלות הרכישה הינה השווי ההוגן . של החברה הנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה

ההוניות שהונפקו על ההתחייבויות שניטלו והזכויות , המצרפי במועד הרכישה של הנכסים שניתנו
זכויות שאינן מקנות  2010, בינואר 1לגבי צירופי עסקים אשר התרחשו החל מיום . ידי הרוכש

שליטה נמדדות לפי שוויין ההוגן במועד הרכישה או לפי החלק היחסי של הזכויות שאינן מקנות 
 31ו עד ליום בגין צירופי עסקים אשר התרחש. שליטה בנכסים נטו הניתנים לזיהוי של הנרכשת

 ההוגן בשווי היחסיחלקן  לפי, הרכישה במועד, מקנות שליטה נמדדו שאינן הזכויות 2009, בדצמבר
 1לגבי צירופי עסקים אשר התרחשו החל מיום  .הנכסים נטו הניתנים לזיהוי של הנרכשת של

בגין . סדעלויות ישירות הקשורות לרכישה נזקפות מיידית כהוצאה בדוח רווח והפ 2010, בינואר
עלויות כאמור הוכרו כחלק מעלות , 2009, בדצמבר 31צירופי עסקים אשר התרחשו עד ליום 

  .הרכישה
  

, במועד הרכישה מבוצע סיווג וייעוד מחדש של הנכסים וההתחייבויות בהתאם לתנאים החוזיים
  .התנאים הכלכליים ותנאים רלוונטיים אחרים שקיימים במועד הרכישה

  
זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי , בצירוף עסקים המושג בשלבים, 2010, ארבינו 1החל מיום 

הרוכשת קודם להשגת השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה ונכללות בתמורת הרכישה תוך 
בגין צירופי עסקים אשר התרחשו עד . הכרה ברווח או הפסד בהתאם למדידה בשווי ההוגן כאמור

  .החברה בחרה למדוד את המוניטין ביחס לכל רכישה בנפרד 2009, בדצמבר 31ליום 
  

שהינה עודף תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות שליטה על , מוניטין נמדד לראשונה לפי עלות
הסכום נטו של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו כפי שנמדדו במועד 

ועל הרוכש , נו שלילי אזי מדובר ברכישה במחיר הזדמנותיאם סכום המוניטין שהתקבל הי. הרכישה
  . להכיר ברווח שנוצר כתוצאה מכך ברווח או הפסד במועד הרכישה

  
במידה , נמדד המוניטין לפי העלות בניכוי הפסד מירידת ערך שנצבר, לאחר ההכרה הראשונית

  . 'ראה סעיף כא, מוניטין באשר לבחינת ירידת ערך של. המוניטין אינו מופחת באופן שיטתי. שקיים
  

תמורה מותנית מוכרת בשווייה ההוגן , 2010, בינואר 1לגבי צירופי עסקים אשר התרחשו החל מיום 
שינויים עוקבים בשווי ההוגן . IAS 39-במועד הרכישה ומהווה נכס או התחייבות פיננסיים בהתאם ל

היא , תנית מסווגת כמכשיר הוניכאשר התמורה המו. של התמורה המותנית מוכרים ברווח או הפסד
 2009, בדצמבר 31ביחס לצירופי עסקים אשר התרחשו עד ליום . נמדדת לפי עלותה ביום הרכישה

זה משמע  לעניין( probableסבירות ברמה  קיימת היתה אםבמועד הרכישה  הוכרה מותנית תמורה
 בהערכת עוקבים שינויים. מהימן באופן למדידה ניתנת היתהוהתמורה ") יותר סביר מאשר לא"

וטופלו כשינוי אומדן באופן של מכאן , המותנית גרמו לעדכון עלות הרכישה כנגד המוניטין התמורה
  .ולהבא

  
  :החברה, בעת מימוש חברה בת תוך איבוד שליטה

  
 .ואת ההתחייבויות של החברה הבת) לרבות מוניטין(גורעת את הנכסים   -
 .של הזכויות שאינן מקנות שליטה גורעת את היתרה בדוחות הכספיים  -
 .גורעת את הפרשי התרגום המצטברים שנזקפו להון  -
 .מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה  -
 כלשהי השקעה של ההוגן בשווי מכירה, 2010, בינואר 1אובדן שליטה החל מיום  לגבי  -

 יחסי חלק נגרע, 2009, בדצמבר 31לגבי אובדן שליטה אשר התרחש עד ליום . שנותרה
בשיטת  טופלהההשקעה שנותרה  כאשר, הפסד או ברווח הכרה תוך, שנמכרה מההשקעה

  . העניין לפי, )IAS 39 -לבהתאם (כנכס פיננסי  או) IAS 28 - ל בהתאם(השווי המאזני 
 .כרווח או כהפסד) עודף או גרעון(מכירה בהפרש כלשהו שנוצר   -
כולל ) הפסד(ברכיבים שהוכרו קודם לכן ברווח מסווגת מחדש את החלק של החברה האם   -

לפי אותו בסיס שהיה נדרש אם החברה האם הייתה מממשת ישירות את הנכסים או , אחר
  .ההתחייבויות הקשורים
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  רכישות חברות בנות שאינן צירופי עסקים
  

ות אשר אינן מהוות עסק תמורת הרכישה מוקצית בין במועד רכישת חברות מאוחדות ופעילוי
הנכסים וההתחייבויות המזוהים בלבד של החברה הנרכשת בהתאם ליחס שוויים ההוגן במועד 

תוך שיתוף הזכויות שאינן מקנות , הרכישה ומבלי לייחס סכום כלשהו למוניטין או למסים נדחים
עלויות . ל במועד הרכישה"המזוהים נטו הנלפי חלקן בשווי ההוגן בנכסים , אם קיימות, שליטה

  .ישירות הקשורות לרכישה מהוונות כחלק מתמורת הרכישה
  

  השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  .טז
  

, חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן
 .אך לא שליטה

  
ההשקעה בחברה , לפי שיטת השווי המאזני. ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס השווי המאזני

הכלולה מוצגת בדוח על המצב הכספי לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה 
החזקות של חברות , זאת למעט. כולל אחר של החברה הכלולה) הפסד(לרבות רווח , בנכסים נטו
עוסקות בהנפקות וניהול של תעודות הסל ועל ידי נכסים עבור חוזיים תלויי תשואה של ייעודיות ה

  . הפניקס המוצגות לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד
  

שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית או סיווגה כהשקעה המוחזקת 
בכלולה אשר סווגה קודם לכן  כאשר השקעה .כמוקדם שבהם, IFRS 5בהתאם להוראות  למכירה

שימוש  תוךיש לטפל בה למפרע , כמיועדת למכירה אינה מקיימת עוד את הקריטריונים לסיווגה ככזו
ממועד סיווגה כמוחזקת למכירה תוך תיקון הדוחות הכספיים לתקופות הכל בשיטת השווי המאזני 

  .קודמות
  

ש שבין עלות הרכישה לבין חלק הקבוצה מוניטין בגין רכישת החברה הכלולה נמדד לראשונה כהפר
ההתחייבויות המזוהות וההתחייבויות התלויות של החברה , נטו של הנכסים המזוהים, בשווי ההוגן

מוניטין . לאחר ההכרה הראשונית נמדד המוניטין לפי העלות ואינו מופחת באופן שיטתי. הכלולה
  .'כאראה גם סעיף . ה בכללותהנבחן לצורך בחינת ירידת ערך כחלק מהשקעה בחברה הכלול

  
, במקרה של רכישת מניות נוספת בחברה כלולה שאינה מביאה לשליטה או שליטה משותפת

במקרה של מכירת מניות בחברה כלולה . הקבוצה מחשבת את עודפי העלות בנפרד לכל שכבה
תמורה הקבוצה מכירה ברווח או בהפסד לפי הפער בין ה, שאינה מביאה לאובדן השפעה מהותית

לרבות מימוש חלקי של סכומים שנדחו בדוח רווח , שהתקבלה לבין החלק בשווי המאזני שמומש
  .כולל אחר של החברה הכלולה) הפסד(

  
הדוח על הרווח הכולל משקף את חלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של החברה הכלולה במסגרת 

כולל אחר נטו ) הפסד(ברווח  חברות כלולות וכן את חלק הקבוצה) בהפסדי(חלק הקבוצה ברווחי 
רווחים . כולל אחר להון החברה לסעיף המתאים) הפסד(המתייחס לחברה הכלולה אשר נזקף כרווח 

והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה הכלולה מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה 
  .הכלולהבחברה 

  
הכירה החברה בחלקה , ההון שלהןבחברות כלולות בהן נגרמו הפסדים בסכומים העולים על 

בהפסדי החברות הכלולות עד גובה השקעתה בחברות הכלולות בתוספת הפסד העלול להיגרם לה 
כתוצאה מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנו בעבור חברות כלולות אלה עד לגובה הערבות 

כגון (בל לזמן ארוך ההשקעה כוללת פריטים כספיים לק, לצורך כך. או התמורה הפיננסית האחרת
  .אשר אין כוונה לסלקם והם אינם צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין) הלוואות שניתנו

  
המדיניות . הדוחות הכספיים של החברה והחברות הכלולות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים

החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הכלולות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה 
  .בדוחות הכספיים של הקבוצה
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  ן להשקעה"נדל  .יז
  

מחכיר בחכירה (המוחזק על ידי הבעלים ) או שניהם, קרקע או מבנה(ן "ן להשקעה הינו נדל"נדל
או , הונית או חוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך) תפעולית
או , ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות, שתיהן

  .מכירה במהלך העסקים הרגיל
 

לאחר ההכרה . ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות"נדל
רווחים או . הדיווחד ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן אשר משקף את תנאי השוק במוע"נדל, הראשונית

נזקפים לדוח רווח והפסד במועד , ן להשקעה"הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל
  .ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי"נדל .התהוותם

  
על הערכת שווי  ,בדרך כלל, ן להשקעה מתבססת הקבוצה"לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל

ן והינם "וניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדלשמבוצעת על ידי מעריכים חיצ
  .והנסיון הנדרשיםבעלי הידע 

  
  רכוש קבוע  .יח

  
בניכוי , בניכוי פחת שנצבר, פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות

עלות כוללת חלקי ה. הפסדים מירידת ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת
  .חילוף וציוד עזר שניתן להשתמש בהם רק בהקשר למכונות וציוד

  
שכר עבודה ישיר ועלויות מימון וכן , עלות נכסים שהוקמו באופן עצמאי כוללת את עלות החומרים

כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב באופן שיוכל לפעול באופן 
  ).ראה להלן(ההנהלה וכן עלויות פירוק ופינוי הפריטים ושיקום האתר בו ממוקם הפריט שהתכוונה 

  
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים 

  :כדלקמן, השימושיים בנכס
  

%בעיקר  % 
  

2.5 2-10 בניינים 
10 2.5-15מתקנים וציוד, מכונות

  15-20 רכבכלי 
  6-33ריהוט וציוד משרדי
לאורך תקופת השכירות כולל תקופות האופציה לגבישיפורים במושכר

ההסכמים בהם צפוי כי האופציה תמומש או על פני
 .כנמוך, אורך חיי השיפורים

  
של כוללת את האומדן הראשוני ) בעיקר לגבי אסדת הפקת גז ובתי זיקוק(עלות פריט רכוש קבוע 

אשר בגינו מתהווה לחברה , העלויות לפירוק ופינוי של הפריט ושיקום האתר בו ממוקם הפריט
שלא לצורך , כאשר הפריט נרכש או כתוצאה משימוש בפריט במשך תקופה מסויימת, מחוייבות

ההתחייבות נמדדת לראשונה על פי שוויה ההוגן והשינויים . ייצור מלאי במהלך אותה תקופה
ערך השייר ואורך החיים . נובעים כתוצאה מחלוף הזמן נזקפים לדוח רווח והפסדבהתחייבות ה

השימושיים של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי 
  .להלן' ראה סעיף כא, לגבי בחינת ירידת ערך של רכוש קבוע. ולהבא באופן של מכאן

  
כחלק ) בעיקר מתקני בית זיקוק(ל תקופתי המבוצע בפריט רכוש קבוע הקבוצה מכירה בעלויות טיפו

צפוי שההטבות הכלכליות , מהערך בספרים של פריט הרכוש הקבוע כאשר העלות התהוותה
עלויות אלה . הקשורות לפריט יזרמו אל הקבוצה והעלות של הפריט ניתנת למדידה באופן מהימן

עלויות תחזוקה שוטפות נזקפות לרווח  .)שנים 4-כ(מופחתות לאורך התקופה עד לטיפול הבא 
  .והפסד עם התהוותן

  
הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו 

נכס נגרע מהספרים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות מהשימוש . הנכס נגרע
  . בנכס
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  עלויות אשראי בגין נכסים כשירים  .יט

  
נכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד או מכירתו והוא 

  .כולל נכסים קבועים ומלאי הדורש פרק זמן ממושך כדי להביאו למצב מכירה
  

  .כשיריםהקבוצה מהוונת עלויות אשראי לעלות נכסים 
  

היוון עלויות האשראי מתחיל כאשר מתחילות הפעולות להכנת הנכס הכשיר ומסתיים כאשר 
הסכום של . הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו

עלויות האשראי המהוון בתקופת הדיווח לא עולה על עלויות האשראי שהתהוו באותה תקופת 
  .דיווח

  
ת עלויות אשראי הכשירות להיוון הקבוצה כוללת הפרשי שער הנובעים מאשראי במטבע במסגר
  .נחשבים תיאום לעלויות הריבית שהםבמידה , חוץ

  
  .היוון עלויות אשראי מושעה במהלך תקופות ממושכות בהן מופסק הפיתוח

  
  נכסים בלתי מוחשיים  .כ

  
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות 

נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן במועד . רכישה ישירות
פי עלותם בניכוי הפחתה -נכסים בלתי מוחשים מוצגים על, לאחר ההכרה הראשונית. הרכישה

עלויות בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר פותחו . כוי הפסדים מירידת ערך שנצברומצטברת ובני
  . נזקפות לדוח רווח והפסד בעת התהוותן, למעט עלויות פיתוח מהוונות, באופן פנימי

  
הנכסים מופחתים על פני אורך . לנכסים הבלתי מוחשיים אורך חיים מוגדר, פי הערכת ההנהלה- על

ים שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר החיים הכלכליים השימושי
תקופת ההפחתה ושיטת . קיימים סימנים המצביעים על כך שקיימת ירידת ערך בנכס בלתי מוחשי

שינויים . ההפחתה בגין נכס בלתי מוחשי עם אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות אחת לשנה
הוצאות הפחתה . כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן ולהבאבאורך החיים שימושיים מטופלים 

  .בגין נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר נזקפות לדוח רווח והפסד
  

  :אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי מוחשיים הוא כדלקמן
  

 שנים 
 

 10-15זכויות שיווק וקשרי לקוחות
 3-10תוכנות מחשב

 4-8מותגים וסמני מסחר
15 זיכיונות

 5-14שווי תיקי ביטוח
 5-13הסכמי אי תחרות

 2-10תיקי עמלות
  

  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .כא
  

הקבוצה בוחנת את הצורך בבחינה של ירידת ערך בשווי הפנקסני של נכסים לא פיננסיים כאשר 
-הפנקסני אינו בר שהערךישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך 

, ההשבה שלהם-הפנקסני של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר הערךבמקרים בהם . השבה
נטו , ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר המכירה-בר בסכום. ההשבה שלהם-בר לסכוםהנכסים מופחתים 

בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס . ושווי שימוש
בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע . המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס

  .השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס-רסכום ב
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בבחינת ירידת הערך של תחנות תדלוק אותן מפעילה חברה מאוחדת בישראל נחשבות תחנות 
והתלות בשל בסיס הלקוחות המשותף , בין היתר, תדלוק אלו כיחידה מניבה מזומנים אחת וזאת

, לדעת הנהלת החברה המאוחדת, במקרים בהם, יחד עם זאת. העסקית הקיימת בין התחנות השונות
נחשבת כל אחת מתחנות אלו כיחידה , תחנות מסויימות אינן משרתות את רשת תחנות התדלוק

  .בחינת ירידת הערך של נכסים אחרים מבוצעת בנפרד עבור כל נכס. מניבה מזומנים נפרדת
  

  :ונים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאיםהקריטרי
  
  מוניטין  .1

  
או לעיתים קרובות יותר אם , אחת לשנה, הקבוצה בוחנת את המוניטין לצורך ירידת ערך

  .אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך
  

או (ההשבה של יחידה מניבת מזומנים - סכום ברירידת ערך נקבעת בגין מוניטין על ידי בחינת 
השבה של -כאשר סכום בר. שאליה מתייחס המוניטין) קבוצה של יחידות מניבות מזומנים

נמוך מהערך הפנקסני של ) או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(יחידה מניבת מזומנים 
מוכר , הוקצה המוניטין שאליה) או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(יחידה מניבת מזומנים 

  .הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות. הפסד מירידת ערך
  

  חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  .2
  

באם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין , לאחר יישום שיטת השווי המאזני, הקבוצה קובעת
אם קיימת ראייה  דיווחהקבוצה קובעת בכל תאריך  .כלולותירידת ערך של ההשקעה בחברות 

מוכר הפסד , במידה ויש צורך בכך. כלולהאובייקטיבית על ירידת ערך של ההשקעה בחברה 
 ערכהלבין  הכלולהבסכום ההפרש בין סכום בר ההשבה של ההשקעה בחברה , מירידת ערך

) בהפסדי(בוצה ברווחי ההפסד מירידת ערך נזקף לדוח רווח והפסד בסעיף חלק הק. בספרים
  .נטו, שותפויות וחברות כלולות

  
  הוצאות חיפושי גז ונפט ופיתוח מאגרים מוכחים  .כב
  

,  )Successful Effort Method( "המאמצים המוצלחים"השקעות וחיפושי גז ונפט מוצגות על בסיס שיטת 
  : לפיה

  
נזקפות לדוח רווח והפסד בעת הוצאות השתתפות בביצוע מבדקים וסקרים גיאולוגיים וססמיים   .1

  .היווצרותן
  

הנמצאות בשלבי קידוח וטרם הוכח לגביהן באם מפיקים נפט או גז , השקעות בקידוחי נפט וגז  .2
  .לפי העלות בדוח על המצב הכספימוצגות , שטרם נקבעו כבלתי מסחריים

  
או שלא נקבעו , מסחרייםאו שנקבעו כבלתי , שהוכחו כיבשים וננטשו, השקעות בקידוחי נפט וגז  .3

  .מופחתות במלואן לדוח רווח והפסד, לגביהם תוכניות פיתוח בתקופה הקרובה
  

בדוח על המצב מוצגות , לגביהן נקבע שקיימות רזרבות גז או נפט מוכחות, הוצאות בגין קידוחים  .4
לפי עלות ומופחתות לדוח רווח והפסד על בסיס כמות ההפקה ביחס לסך הרזרבות  הכספי

  .כפי שהוערך על ידי מומחה, המוכחות באותו נכס
  

נועדו " ים תטיס"עלויות שנצברו בגין פיתוח המאגרים המוכחים של העסקה המשותפת   .5
, עלויות אלה הכוללות תכנון הנדסי. איסוף ואחסון הגז, טיפול, לספק אפשרויות למיצוי

ז עד לנקודת החוף מוצגות רכישה והקמה של מתקני הפקה וצנרת להולכת הג, קידוחי פיתוח
ומופחתות לדוח רווח והפסד על בסיס כמות ההפקה , לפי העלות דוח על המצב הכספיב

  .ביחס לסך הרזרבות המוכחות כפי שמוערכות על ידי מומחה
  

כולל הגדלת חלקה של , הוצאות רכישת זכויות ברשיונות בחזקות ובהיתרים מקדמיים לקידוחי נפט וגז
  .מטופלות כמפורט לעיל, שותפותהקבוצה בעסקאות מ

  
שותפויות ועסקאות משותפות שבבעלותן מאגרים , עודף עלות מזוהה על השווי המאזני של חברות

  .מיוחס להשקעה במאגרים ומופחת כאמור לעיל, כאמור
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  מסים על ההכנסה  .כג
  

תוצאות המס בגין מסים . והפסד כוללים מסים שוטפים ומסים נדחיםמסים על ההכנסה בדוח רווח 
למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים ישירות , שוטפים או נדחים נזקפות לדוח רווח והפסד

במקרים אלה השפעת המס אף היא נזקפת לסעיף המתייחס בהון או , להון או לרווח כולל אחר
  .לרווח כולל אחר

  
  מסים שוטפים  .1

  
בות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר ח

וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס , עד לתאריך המאזן, חקיקתם הושלמה למעשה
  .לתשלום בגין שנים קודמות

  
  מסים נדחים  .2

  
ם לבין מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיי

יתרות המסים . למעט מספר מצומצם של חריגים, הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס
בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר , הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול

  . חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך המאזן
  

מימוש בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של 
כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד , ההשקעות בחברות מוחזקות

לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות , כמו כן. הנראה לעין
או בשל , במקרים בהם חלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת, מוחזקות כדיבידנדים
  .לא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת חבות מס נוספתמדיניות החברה ש

  
כנכסים בלתי  בדוח על המצב הכספינכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מוצגים 

מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית . בהתאמה, שוטפים והתחייבויות לא שוטפות
והמסים הנדחים  בת אכיפה המאפשרת קיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטף

  .מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס
  

לא נרשמים מסים , במקרים בהם קיימת אי וודאות באשר לקיום הכנסה חייבת במס בעתיד
  .נדחים כנכס בדוחות הכספיים

  
  עסקאות תשלום מבוסס מניות  .כד

  
מבוסס מניות בתמורה עובדים של חלק מחברות הקבוצה זכאים להטבות בדרך של תשלום 

עסקאות  -להלן (ולהטבות המסולקות במזומן ) עסקאות המסולקות בהון -להלן (למכשירים הוניים 
  ).המסולקות במזומן

  
  עסקאות המסולקות במכשירים הוניים

  
עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים 

. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור מקובל. ועד ההענקהההוניים שהוענקו במ
הכוללים תנאי שירות ותנאי ביצוע שאינם (הבשלה  תנאיהשווי ההוגן לא נלקחים בחשבון  באומדן

 שאינם ותנאים שוק תנאי הםהשווי ההוגן  באמידתבחשבון  שמובאים היחידיםהתנאים ). תנאי שוק
עלות העסקאות נמדדת לפי השווי ההוגן של הסחורות , ירותים אחריםלגבי נותני ש .הבשלה תנאי

במצבים בהם לא ניתן למדוד את . או השירותים המתקבלים בתמורה למכשירים ההוניים שהוענקו
הם נמדדים לפי השווי , השווי ההוגן של הסחורות או השירותים המתקבלים בתמורה למכשירי הון

  . נקוההוגן של המכשירים ההוניים שהוע
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עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח והפסד יחד עם גידול מקביל בהון על 
או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים /פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו

ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות ). תקופת ההבשלה -להלן (הרלוונטיים זכאים לגמול 
הוניים בכל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף תקופת המסולקות במכשירים 

ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של 
המצטברת שהוכרה עד לסוף התקופה דבר ההוצאה בדוח רווח והפסד משקפת את השינוי בהוצאה 

  .המדווחת
  

למעט הענקות שההבשלה שלהן , שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרתהוצאה בגין הענקות 
בהנחה שכל , תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק

  .התקיימו) או ביצוע/שירות ו(שאר תנאי ההבשלה 
  

וכרת הוצאה מ, כאשר הקבוצה מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים
נוספת מעבר להוצאה המקורית שחושבה בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן הכולל של התגמול 

  .המוענק או שמיטיב עם העובד לפי השווי ההוגן במועד השינוי
  

מטופלת כאילו הבשילה לתאריך הביטול וההוצאה שטרם , ביטול הענקה המסולקת במכשיר הוני
אם ההענקה שבוטלה מוחלפת בהענקה חדשה , עם זאת. מיידית הוכרה בגין ההענקה מוכרת

ההענקה המבוטלת וההענקה החדשה תטופלנה , ומיועדת כהענקה תחליפית לתאריך בו הוענקה
  .שתיהן כשינוי של ההענקה המקורית כמתואר בפסקה הקודמת

  
  עסקאות המסולקות במזומן

  
מועד ההענקה באמצעות שימוש במודל עלות עסקה המסולקת במזומן נמדדת לפי השווי ההוגן ב

. השווי ההוגן מוכר כהוצאה על פני תקופת ההבשלה ובמקביל מוכרת התחייבות. תמחור מקובל
כאשר שינויים בשווי , ההוגן עד לסילוקה ההתחייבות נמדדת מחדש בכל תקופת דיווח לפי השווי

  .ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד
  

  לעובדיםהתחייבויות בשל הטבות   .כה
  

  :בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לעובדים
  

  הטבות לעובדים לזמן קצר  .1
  

הבראה והפקדות לביטוח , מחלה, ימי חופשה, הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות
התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית . לאומי ומוכרות כהוצאות עם מתן השירותים

כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם מוכרת , להשתתפות ברווחים
את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את 

  .הסכום
  

  הטבות לאחר סיום העסקה  .2
  

התוכנית ממומנת בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות הפקדה 
  .ת הטבה מוגדרתמוגדרת וכן כתוכניו

  
לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן הקבוצה  14בהתאם לסעיף , לקבוצה תוכניות הפקדה מוגדרת

משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם 
תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות 

הפקדות לתוכנית . רות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמותלעובד המתייחסות לשי
מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית , הפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים

  .במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת בספרים
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הקבוצה בישראל מפעילות תוכניות הטבה מוגדרות בגין תשלום פיצויים  חברות, כמו כן
לפי החוק זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם . בהתאם לחוק פיצויי פיטורין

ההתחייבות בשל הטבות לעובדים מוצגת לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת . פרישתם
ון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת החישוב האקטוארי מביא בחשב. הזכאות החזויה

הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי . וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום, עובדים
אשר מועד , לפי שיעורי הריבית של אגרות חוב ממשלתיות, המזומנים העתידיים הצפויים

  .פרעונן קרוב לתקופת ההתחייבות המתייחסות לפיצויי הפרישה
  

ידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף החברה מפק
  ).נכסי התוכנית -להלן (בקרנות פנסיה וחברות ביטוח 

  
  .רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח והפסד בתקופת היווצרותם

  
מייצגת את הערך  במאזן בדוח על המצב הכספיההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת 

  . הנוכחי של התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית
  
  הכרה בהכנסות  .כו

  
צפוי שההטבות , הכנסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן

קה ניתנות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העס
ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות . למדידה באופן מהימן

  . הנחות כמות והחזרות, מסחריות
  

להלן הוראות ספציפיות בדבר הכרה בהכנסות של הקבוצה הנדרשות להתקיים על מנת להכיר 
  :בהכנסה

  
  הכנסות ממכירת סחורות  .1

  
מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים  הכנסות ממכירות סחורות

. הנגזרים מהבעלות על הסחורות לקונה והמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת
  . מועד המסירה הינו המועד שבו הועברה הבעלות, בדרך כלל

  
  הכנסות משכירות  .2

  
הכנסות משכירות . השכירותהכנסות משכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת 
מוכרות כהכנסה בהתאם , בהן קיימת עלייה קבועה בדמי השכירות לאורך תקופת החוזה

  .וזאת רק כאשר קיימת וודאות לגבי גביית הפרשי שכירות בעתיד, לשיטת הקו הישר
  

אחסון והשכרת מיכלים נזקפות לדוח רווח והפסד עם מתן השירות , הכנסות מניפוק דלקים  .3
  .בהתאמה, פני תקופת השירותעל 

  
  )לרבות דמי ניהול(הכנסות ממתן שירותים   .4
  

פי - על. הכנסות ממתן שירותים מוכרות בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה בתאריך המאזן
במקרה שתוצאת . ההכנסות מוכרות בתקופות הדיווח שבהן סופקו השירותים, שיטה זו

נסה מוכרת רק במידה שניתן להשיב את ההכ, החוזה אינה ניתנת למדידה באופן מהימן
  .ההוצאות שהתהוו

  
  הכנסות ריבית  .5
  

  .הכנסות ריבית מוכרות על בסיס צבירה תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית
  
  הכנסות מתמלוגים  .6
  

  .הכנסות מתמלוגים מוכרות על בסיס צבירה בהתאם למהות ההסכם ותנאיו
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  הכנסות מדיבידנד  .7
  

מוכרות במועד , הכנסות מדיבידנד מהשקעות שאינן מטופלות לפי שיטת השווי המאזני
  .הקובע לזכאות לדיבידנד

  
  דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו  .8

  
במקרים בהם הקבוצה פועלת כסוכנת או כמתווכת מבלי לשאת בסיכונים ובתשואות 

במקרים בהם הקבוצה , לעומת זאת. הכנסותיה מוצגות על בסיס נטו, רים מהעסקההנגז
הכנסותיה מוצגות על , פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה

  .בסיס ברוטו
 

  הכנסות מעסקי ביטוח  .9
  

  פרמיות  )א
  

לרבות , ביטוח בריאותבענף  ובענפים מסוימים ביטוח חיים בענףפרמיות   )1
פרמיות חסכון ולמעט תקבולים בגין חוזי השקעה נרשמות כהכנסות בהגיע 

  .מועד גבייתן
או באופן יזום על ידי , ביטולים נרשמים במועד קבלת ההודעה מבעל הפוליסה

השתתפות ברווחים של . בכפוף להוראות כל דין, עקב פיגורים בתשלום הפניקס
  . מבוטח מנוכה מהפרמיה

  
דמי . חודשיים וח כללי נרשמות כהכנסות על בסיס דוחות תפוקהפרמיות בביט  )2

  . הביטוח מתייחסים בעיקרם לתקופת ביטוח של שנה
  

רכב חובה בישראל נרשמים בעת פרעון הפרמיה הואיל והכיסוי פרמיות בענף 
  .הביטוחי מותנה בתשלום הפרמיה

  
דמי דמי ביטוח מפוליסות שתחילת הביטוח שלהן לאחר תאריך המאזן או 

  .נרשמים כהכנסות מראש, ביטוח המתייחסים לתקופה העולה על שנה
  

כוללים חידושים , בעיקר בענפי רכב רכוש ודירות, )בישראל(חלק מהפרמיות 
  .אוטומטיים של פוליסות שמועד החידוש שלהן הגיע

  
ההכנסות שנכללו בדוחות הכספיים הינן לאחר ביטולים שנתקבלו מבעלי 

בכפוף להוראות , יטולים והפרשות עקב אי פרעון דמי הביטוחובניכוי ב, פוליסות
  .על בסיס ההסכמים שבתוקף, ובניכוי השתתפות המבוטחים ברווחים כל דין

  

  דמי ניהול ועמלות  )ב
  

  :דמי ניהול בגין חוזי ביטוח תלויי תשואה  )1
  

  :דמי הניהול כוללים את המרכיבים דלקמן
  .דמי ניהול קבועים בלבד - 2004, בינואר 1בגין פוליסות שנמכרות החל מיום 

  .דמי ניהול קבועים ומשתנים - 2003, בדצמבר 31בגין פוליסות שנמכרו עד ליום 
  

דמי הניהול מחושבים בהתאם להנחיות המפקח על בסיס התשואה וצבירת 
  .החיסכון של המבוטחים בתיק המשתתף ברווחים

  
ם מצבירת החסכון ונרשמים דמי הניהול הקבועים מחושבים בשיעורים קבועי

  . על בסיס צבירה
  

בינואר  1מיום (דמי הניהול המשתנים מחושבים כשיעור מהרווח הריאלי השנתי 
שנזקף לפוליסה בניכוי דמי הניהול הקבועים שנגבו ) בדצמבר 31ועד ליום 

ניתן לגבות רק דמי ניהול משתנים חיוביים ובניכוי סכומים . מאותה הפוליסה
  .ברו בשנים הקודמותשליליים שנצ
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במהלך השנה נרשמים דמי הניהול המשתנים על בסיס צבירה בהתאם לתשואה 
בחודשים בהם התשואה הריאלית . ככל שהיא חיובית, החודשית הריאלית

שלילית מוקטנים דמי הניהול המשתנים עד לגובה סך דמי הניהול המשתנים 
תשואה שלילית שלא בוצעה בגינה הקטנה של . שנגבו במצטבר מתחילת השנה

לצורך חישוב דמי הניהול מתשואה , תנוכה, דמי הניהול במהלך שנה שוטפת
  .חיובית בשנה העוקבת

  
  דמי ניהול של חברות מאוחדות שאינן חברות ביטוח  )2

  
יתרות הנכסים הכנסות מניהול קרנות פנסיה וקופות גמל נזקפות על בסיס 

  .המנוהלים ועל בסיס התקבולים מהעמיתים
  

והכנסות מניהול תיקי לקוחות נזקפות על , הכנסות מדמי ניהול מקרנות נאמנות
  .בסיס יתרות הנכסים המנוהלים

  
  .הכנסות מעמלות ביטוח כללי בסוכנויות ביטוח נזקפות בעת התהוותן

  
י הזכאות לתשלום העמלות הכנסות מעמלות ביטוח חיים נזקפות על בסיס מועד

בניכוי הפרשות להחזרי עמלות עקב , על פי ההסכמים עם חברות הביטוח
  .ביטולים צפויים של פוליסות ביטוח

  
  נטו והכנסות מימון אחרות, מהשקעות) הפסדים(רווחים   )3

  
הכנסות ריבית מוכרות על בסיס צבירה תוך שימוש בשיטת הריבית 

  . האפקטיבית
מוכרות , שאינן מטופלות לפי שיטת השווי המאזני, מהשקעות הכנסות מדיבידנד

  .במועד הקובע לזכאות לדיבידנד
הכנסה מהשקעות כוללת גם רווחים או הפסדים שמומשו בגין נכסים פיננסיים 

רווחים והפסדים ממימוש השקעות מחושבים כהפרש בין . זמינים למכירה
במועד חתת ומוכרים נטו לבין העלות המקורית או המופ, תמורת המימוש

  .המכירה
הכנסות מהשקעות כוללות רווחים או הפסדים משערוך נכסים פיננסיים 

  . הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  
  'הכרה בהכנסות מחיתום והפצה ומעמלות ברוקראז  )ג

  
עם ביצוע  מוכרותהכנסות מעמלות חיתום והפצה  -  הכנסות מחיתום והפצה  )1

או / לאחר שנתקיימו התנאים הקבועים בהסכם עם החברה ו, ההנפקה וההפצה
  .המנפיק

  
הכנסות מעמלות ביצוע פעולות בניירות ערך  - 'הכנסות מעמלות ברוקראז  )2

  .מוכרות עם השלמת ביצוע הפעולות
  

  הכנסות והוצאות מימון  .10
  

ים זמינים לרבות נכסים פיננסי(הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו 
, רווחים ממכירת נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה, הכנסות מדיבידנדים, )למכירה

רווחים ושינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
  .מהפרשי שער

  
הפסד כוללים גם שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 

  .הכנסות מדיבידנדים וריביות
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שינויים , התחייבויות הנמדדות בעלות מופחתתהוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על 
הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או  והתחייבויות פיננסיות בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים

שאינן מהוונות על נכסים , עלויות אשראי. הפסדים מירידת ערך של נכסים פיננסייםוהפסד 
  . נזקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית, כשירים

  
 .רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו

  
  הנחות ללקוחות  .11

  
  .סעיף מכירותהנחות שוטפות ללקוחות נכללות בדוחות הכספיים עם הענקתן ונזקפות ל

  
הנחות הניתנות ללקוחות בתום השנה אשר לגביהן לא מחויב הלקוח לעמוד ביעדים 

נכללות בדוחות הכספיים עם ביצוע המכירות היחסיות המזכות את הלקוח בהנחות , מסוימים
  .האמורות

כגון עמידה , הנחות ללקוחות שהזכות בקבלתן מותנית בעמידת הלקוח ביעדים מסוימים
  גידול בהיקף הרכישות לעומת תקופות , מינימלי) כמותי או כספי(ישות שנתי בהיקף רכ

  
בהתאם להיקף הרכישות שביצע הלקוח , באופן יחסי, נכללות בדוחות הכספיים, קודמות ועוד

וזאת רק כאשר צפוי שהיעדים , בתקופה המדווחת המקדמות אותו לקראת העמידה ביעדים
  . ות באופן סביריושגו וניתן לאמוד את סכומי ההנח

  
  עלות ההכנסות והנחות מספקים  .כז
  

כמו . איחסון ושינוע מלאי עד לנקודת המכירה הסופית, בעלות המכירות נכללות הוצאות בגין אובדן
  .מחיקת מלאי והפרשות בגין מלאי איטי, נכללים בעלות המכירות הפסדים בגין ירידת ערך מלאי, כן
  

חלק . במועדים בהם מתקיימים התנאים המזכים באותן הנחותהנחות מנוכות מעלות הקניות 
מההנחות בגין אותו חלק מהקניות המתווסף למלאי הסגירה מיוחס למלאי והחלק הנותר מקטין את 

  .עלות המכירות
 

, הנחות המתקבלות מספקים בתום השנה אשר לגביהן לא מחויבת הקבוצה לעמוד ביעדים מסוימים
  .ם ביצוע הרכישות היחסיות המזכות את החברה בהנחות האמורותנכללות בדוחות הכספיים ע

  
כגון עמידה בהיקף , הנחות מספקים שהזכות לקבלתן מותנית בעמידת החברה ביעדים מסוימים

, גידול בהיקף הרכישות לעומת תקופות קודמות ועוד, מינימלי) כמותי או כספי(רכישות שנתי 
התאם להיקף הרכישות שביצעה הקבוצה מהספקים ב, באופן יחסי, נכללות בדוחות הכספיים

וזאת רק כאשר צפוי שהיעדים , בתקופה המדווחת המקדמות את החברה לקראת העמידה ביעדים
  . יושגו וניתן לאמוד את סכומי ההנחות באופן סביר

  
  למניה) הפסד(רווח   .כח

  
עלי המניות של החברה המיוחס לב) הפסד(למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח הנקי ) הפסד(הרווח 

ברווח הבסיסי למניה נכללות רק מניות . במספר המניות הרגילות המשוקלל שקיים במהלך התקופה
אשר קיימות בפועל במהלך התקופה ומניות רגילות פוטנציאליות נכללות רק בחישוב הרווח המדולל 

ות רגילות מני, בנוסף. למניה במידה שהשפעתן מדללת את הרווח למניה מפעילות נמשכת
ומאותו , פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה

חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה . מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה
  .ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות שבידי הקבוצה

  
    



  מ"קבוצת דלק בע
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

-  44  - 

  
  

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  הפרשות  .כט

  
הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה 

צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות , מאירוע שהתרחש בעבר
שות נמדדות תוך היוון תזרימי הפר, במידה וההשפעה מהותית. וניתן לאמוד אותה באופן מהימן

תוך שימוש בשיעור ריבית לפני מס המשקף את הערכות השוק בנוגע , המזומנים העתידיים הצפויים
  . אף את הסיכונים הספציפיים הקשורים להתחייבות, ובמקרים מסויימים, לערך הזמן של הכסף

  
  איכות סביבה  .1

  
צפויות הקשורות בטיהור ותיקון מפגעים הקבוצה כוללת בחשבונותיה הפרשה בגין עלויות 

כי נוצרה התחייבות ) Probable(ההפרשה נרשמת כאשר להערכת ההנהלה צפוי . סביבתיים
ההתחייבויות בגין איכות הסביבה מייצגות הערכה של . וניתן לאמוד בצורה סבירה את סכומה

  .העלויות הכרוכות בבדיקה ותיקון הזיהומים שנוצרו
  

הטכנולוגיה , וססת על אומדנים פנימיים וחיצוניים אודות הזיהומיםהערכת ההנהלה מב
התחייבויות בגין איכות . הקיימת לטיפול בהם וסקירת תקנות איכות הסביבה המתייחסות

ההפרשה בגין . הסביבה נצברות לרוב לא יאוחר ממועד השלמת הסקר בדבר אופן הטיפול
עלויות לרכישת . או בעת שינוי בנסיבות ,התחייבויות אלו מותאמת בעת שמתקבל מידע נוסף

  .ציוד הנדרש לצורך טיפול שוטף במפגעים סביבתיים נזקפות לרכוש קבוע
  

  תביעות משפטיות  .2
  

כתוצאה ) משפטית או משתמעת(קיימת  מחויבותהפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה 
יה הכלכליים יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש למשאב, מאירוע שהתרחש בעבר

  . ן מהימןפבאו המחויבותוניתן לאמוד את  המחויבותלסילוק 
  

  חוזים מכבידים  .3
  

הפרשה לחוזה מכביד מוכרת כאשר ההטבות הצפויות להתקבל בידי הקבוצה כתוצאה מקיום 
ההפרשה . חוזה נמוכות ביחס לעלויות הבלתי נמנעות כתוצאה מעמידה במחוייבויות חוזיות

ך מבין הערך הנוכחי של העלות החזויה לביטול החוזה והערך הנוכחי של נמדדת על פי הנמו
חברה מאוחדת , להלן 14כמפורט בבאור . העלות החזויה נטו שתיגרם כתוצאה מקיום החוזה

לרכישת חברה מוחזקת  CALLואופצית  PUTהכירה בהפרשה בגין חוזה מכביד בגין אופציות 
כפופה  לא הייתה, טה בחברה כלולה ובהתאםהמהוות במשולב עסקת אקדמה לרכישת השלי

  .39לכללי המדידה של תקן חשבונאות בינלאומי מספר 
  

  שינוי מבני  .4
  

כי  נדרש בנוסף. בהפרשה ההכרה תנאי מתקיימיםלשינוי מבני מוכרת רק כאשר  הפרשה
 לשינוילעסק או לחלק מהעסק שרלוונטי  בקשרומפורטת  פורמאלית וכניתת אישרה החברה
 של מפורט מהימןאומדן  וקיים, מהשינוי כתוצאה שיושפעו העובדים ולמספר למיקום, המבני

יש ציפייה תקפה  המבני מהשינוי המושפעים לאלה. ולוח זמנים מתוכנן הקשורות העלויות
  .שהשינוי אכן ייצא לפועל או שיישום השינוי כבר החל

  
  הוצאות פרסום  .ל

  
  .עם התהוותןהוצאות פרסום נזקפות לדוח רווח והפסד 

    



  מ"קבוצת דלק בע
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

-  45  - 

  
  

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  שהופסקונכסים מיועדים למימוש ופעילויות   .לא
  

כאשר יישובם ייעשה בעיקר , נכס או קבוצת נכסים בלתי שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה
ים האמור מתקיים כאשר הנכסים זמינ. באמצעות עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך

קיימת תוכנית לאיתור קונה , קיימת מחויבות של החברה למכירה, למכירה מיידית במצבם הנוכחי
. להסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג) highly probable(והמימוש צפוי ברמת ודאות גבוהה ביותר 

בתקופת הסיווג , בדוח על המצב הכספינכסים אלה אינם מופחתים ממועד הסיווג ומוצגים בנפרד 
כאשר . לפי הנמוך מבין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות מכירה, לראשונה בלבד

מוכר הפסד מירידת ערך , היתרה בדוחות הכספיים גבוהה מהשווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה
 ההתחייבויות המתייחסות לנכסים אלה, במקביל. בגובה ההפרש) או לקבוצת הנכסים(המיוחס לנכס 

כולל אחר ) הפסד(יתרות בגין רווח , כמו כן. מוצגות בנפרד בדוח על המצב הכספי באופן דומה
  .מוצגות בנפרד בדוח על השינויים בהון

  
כאשר החברה האם מחליטה לממש חלק מהחזקתה בחברה מאוחדת כך , IFRS 5-בהתאם לתיקון ל

גמה זכויות המקנות השפעה לדו, שלאחר המימוש תישאר לחברה האם החזקה שאינה מקנה שליטה
כל הנכסים וההתחייבויות המיוחסים לחברה המאוחדת יסווגו כמוחזקים למכירה ויחולו , מהותית
  .לרבות הצגה כפעילות שהופסקה, הרלוונטיות IFRS 5הוראות 

    
פעילות שהופסקה הינה פעילות שמומשה או שמסווגת כמוחזקת למכירה כאמור לעיל והיא מייצגת   

בדוח על בנוסף לסיווגה . לות עסקית או אזור גיאוגרפי של פעילות שהוא עיקרי ונפרדתחום פעי
תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים המתייחסים לפעילות שהופסקה , כאמור לעיל המצב הכספי

מוצגים בנפרד בדוח רווח והפסד ובדוח על תזרימי המזומנים וזאת גם עבור מספרי השוואה שסווגו 
  .לרבות אלה המתייחסים לבאור המגזרי, כךמחדש לצורך 

  
  חוזי ביטוח  .לב

  
IFRS 4  בה נקט לפני מועד המעבר הדן בחוזי ביטוח מאפשר למבטח להמשיך במדיניות החשבונאית

לרבות עלויות רכישה קשורות ונכסים בלתי (לתקינה הבינלאומית לגבי חוזי ביטוח שהוא מנפיק 
  .משנה שהוא רוכשוכן חוזי ביטוח ) מוחשיים קשורים

  
בהקשר זה יצויין כי המדיניות החשבונאית בעסקי ביטוח כללי המיושמת על ידי חברות ביטוח 

זהה בעיקרה לזו המיושמת על ידי ) אשר בחלקה נקבעה בעבר על ידי המפקח(מאוחדות בישראל 
  .'ה30להלן ובבאור  )2('ו)2(ל פרט למצויין בסעיף "חברות ביטוח מאוחדות בחו

  
  יטוח חייםב  .1

  
  .לעיל) 10('ראה סעיף כו - הכרה בהכנסות  )א

  
  ביטוח חיים התחייבויות בגין חוזי  )ב

  
, )תקנות וחוזרים(עתודות הביטוח חיים בישראל מחושבות בהתאם להוראות המפקח 

העתודות מחושבות בהתאם לנתוני . כללים חשבונאיים ושיטות אקטואריות מקובלות
סכום הביטוח , סוג הביטוח, ותק הכיסויים, גיל המבוטח: כגון, הכיסויים הרלוונטיים

  . 'וכו
חי המשנה בהן נקבעות על בסיס הערכה עתודות ביטוח חיים וחלקם של מבט

  .ידי האקטואר הממונה בחברות מאוחדות-המבוצעת על, אקטוארית שנתית
  

וההשקעות הצמודות למדד התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים הצמודות למדד   )ג
נכללו בדוחות הכספיים לפי המדד שפורסם , המשמשות כיסוי להתחייבויות אלה

אזן לרבות התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים בקשר לפוליסות לאחרונה לפני תאריך המ
   .שלפי תנאיהן ההצמדה הינה חצי שנתית
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  בדבר עתודות לתשלום קיצבה) המפקח -להלן (הנחיות המפקח על עסקי הביטוח   )ד
  

חישוב עתודות לתשלום קיצבה בדבר , 2007, בחוזר שפרסם המפקח בחודש פברואר
בפוליסות ביטוח חיים נקבעו הוראות עדכניות לחישוב ההפרשות וזאת עקב קצב 
השיפור בתוחלת החיים המצריך מעקב אחר הלימות העתודות בגין פוליסות ביטוח 

  .המאפשרות קבלת קיצבה והשלמתן באופן ראוי
בגין פוליסות , שנדרשככל , החברה מבצעת השלמה מיידית של העתודה, בהתאם לכך

או קבוצת פוליסות  לגביהן הקיצבה בתשלום או כאשר המבוטח הגיע לגיל פרישה
, מתבצעת השלמת העתודה, בהן צפויה רווחיות, לגבי פוליסות אחרות. שאינה רווחית

    .לאורך חיי הפוליסה, תוך הקבלה להכנסות הצפויות
  
  הוצאות רכישה נדחות  )ה

 
הנמכרות החל ) DAC-ה -להלן (של פוליסות ביטוח חיים הוצאות הרכישה הנדחות 

כוללות עמלות לסוכנים ומפקחי רכישה והוצאות אחרות  1999, בינואר 1מיום 
 DAC -ה. לרבות חלק מהוצאות הנהלה וכלליות, הקשורות לרכישת פוליסות חדשות

 - ה. שנה 15-אך לא יותר מ, מופחת בשיעורים שנתיים שווים על פני תקופת הפוליסה
DAC המתייחס לפוליסות שבוטלו נמחק במועד הביטול .  

מחושבות על  1998, בדצמבר 31הוצאות רכישה נדחות בגין פוליסות שהופקו עד ליום 
לפי שיעורים מהפרמיה או " ניכוי הצילמר"על בסיס שיטת , הפניקסידי אקטואר 

  . מהסכום בסיכון בהתאם לתוכניות הביטוח השונות
  

בודק מידי תקופת דיווח  ביטוח הפניקסהמפקח על הביטוח אקטואר  בהתאם להוראות
יבויות בגין חוזי יהבדיקה נערכת על מנת לוודא שההתח.  DAC-את ברות השבת ה

ושהפוליסות , מספיקה 1999בגין הפוליסות שנמכרו מאז שנת  DAC-ביטוח בניכוי ה
ואת ההתחייבויות  DAC-צפויות ליצור הכנסות עתידיות שתכסנה את הפחתת ה

כל  ברמת מבוצעת הבדיקה. הוצאות התפעול והעמלות בגין אותן פוליסות, הביטוחיות
  .בנפרד מוצר

 
תשואה , הוצאות תפעול, כוללות הנחות בגין ביטולים, ההנחות המשמשות לבדיקה זו

פי בדיקות - מדי שנה על, הפניקסידי אקטואר -הנקבעות על, תמותה ותחלואה, מנכסים
  . ן העבר ומחקרים רלוונטיים עדכנייםניסיו

  
  פנסיה תוכניות מכירות בגין נדחות רכישה הוצאות

  
) מפקחי רכישה וסוכני שיווק פנסיוני, עמלות לסוכנים(הוצאות רכישה ישירות 

נרשמות כהוצאות רכישה נדחות אם ניתן , המיוחסות במישירים להשגת חוזי פנסיה
מייצג את זכותה  DAC -ה, ימן ואם השבתן צפויהלזהותן בנפרד ולמדוד אותן באופן מה

הוצאות אלו מופחתות בשיעורים . של החברה לקבלת דמי ניהול מקרנות פנסיה
  .שנה 15שנתיים שווים על פני תקופה של 

  
  ): Liability Adequacy(בדיקת נאותות ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים 

  
. עורכת בדיקה לגבי הלימות של ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים הפניקס ביטוח

במידה והבדיקה מעלה כי הפרמיות המתקבלות אינן מספיקות לכיסוי התביעות 
הבדיקה נעשית בנפרד עבור פוליסות . נרשמת הפרשה מיוחדת בגין החוסר, הצפויות

הבדיקה נעשית , טבמקרה של פוליסות פר. פרט ובנפרד עבור פוליסות קולקטיביות
הבדיקה נעשית ברמת הקולקטיב , של פוליסות קולקטיביות ברמת המוצר ובמקרה

 .הבודד
  

, הוצאות תפעול, ל כוללות הנחות בגין ביטולים"ההנחות המשמשות לבדיקות הנ
תמותה ותחלואה והן נקבעות על ידי אקטואר הפניקס ביטוח מדי , תשואה מנכסים

עבור פוליסות . העבר ומחקרים רלוונטיים אחריםניסיון , שנה על פי בדיקות
קולקטיביות הבדיקה נעשית בהתאם לניסיון התביעות של הקולקטיב הבודד ובפוף 

  . למהימנות הסטטיסטית של נסיון זה
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  תביעות תלויות  )ו
 

בהתאם , מחושבות באופן פרטניתביעות תלויות בניכוי חלק מבטחי המשנה בהן 
  .להערכת מומחי החברה הבת על בסיס ההודעות בגין אירועי הביטוח וסכומי הביטוח

ההפרשות לתביעות מתמשכות בתשלום בביטוח אי כושר , הפרשות לתשלומי גמלאות
וכן הפרשות לתביעות שאירעו אך , ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מהן, עבודה

  .נכללו במסגרת עתודות הביטוח, )IBNR(לא דווחו 
  

  חוזי השקעה  )ז
 
תקבולים בגין חוזי השקעה לא נכללים בסעיף פרמיות שהורווחו אלא נזקפים ישירות 

פדיונות ותום תקופה בגין חוזים אלה לא . להתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה
ן חוזי ביטוח וחוזי נזקפים לדוח רווח והפסד אלא נגרעים ישירות מהתחייבויות בגי

  .השקעה
  

דמי הניהול הנגבים , בדוח רווח והפסד נזקפים בגין חוזים אלה ההכנסות מהשקעות
עמלות , שינוי בעתודה בגין חלקם של המבוטחים בהכנסות מהשקעות, מהמבוטחים

  .לסוכנים והוצאות הנהלה וכלליות
  

  הפרשה בגין השתתפות ברווחים של מבוטחים בביטוח קבוצתי  )ח
 

השינוי בהפרשה קוזז , כמו כן". זכאים ויתרות זכות"ההפרשה נכללה בסעיף 
  . מההכנסות מפרמיה

  
  ביטוח כללי  .2

  
  .לעיל) 10('ראה סעיף כו - הכרה בהכנסה   )א

  
סילוק ועלויות , בין היתר, סעיף תשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח כולל  )ב

ותלויות שאירעו בשנת הדוח וכן עידכון ההפרשה טיפול ישירות בגין תביעות ששולמו 
  .לתביעות התלויות ועלויות הטיפול הישירות בגינן שנרשמה בשנים קודמות

  
  . ההפרשות לתביעות תלויות כוללות הפרשות להוצאות עקיפות ליישוב תביעות  )ג

  
  התחייבויות בגין חוזי ביטוח והוצאות רכישה נדחות  )ד

  
פו והתביעות התלויות בגין ביטוח בישראל הכלולים העתודה לסיכונים שטרם חל

וחלקם של מבטחי משנה בעתודה ובתביעות , בסעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח
, והוצאות הרכישה הנדחות בביטוח כללי, הכלול בסעיף נכסי ביטוח משנה, התלויות

דרכי חישוב הפרשות לתביעות (חושבו בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 
הנחיות המפקח ושיטות , על תיקוניהן, 1984- ה"התשמ, )עתידיות בביטוח כללי

המיושמות בהתאם לשיקול דעתם של , אקטואריות מקובלות לחישוב תביעות תלויות
  .האקטוארים

  
  :כלהלן, התחייבויות בגין חוזי ביטוחמורכב מ, סעיף התחייבויות בגין חוזי ביטוח  ) ה

  
משקפת את דמי , )Unearned Premium Reserve(, הורווחההפרשה לפרמיה שטרם   )1

  . הביטוח המתייחסים לתקופת ביטוח שלאחר תאריך המאזן
  

הפרשה זו נרשמת במידה ). Premium Deficiency(, הפרשה לפרמיה בחסר  )2
אינה מכסה את ) בניכוי ההוצאות הרכישה הנדחות(והפרמיה שטרם הורווחה 

מקיף דירות ובתי עסק , בענפי רכב רכוש. העלות הצפויה בגין חוזי הביטוח
שנקבע בתקנות הפיקוח על עסקי , ההפרשה מבוססת בין היתר על מודל

 1984 -ה"התשמ, )ת בביטוח כללידרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיו(הביטוח 
  ).תקנות חישוב עתודות - להלן(
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  תביעות תלויות  )ו
  

  :כמפורט להלן, התביעות התלויות בדוחות הכספיים מחושבות לפי השיטות
  

, תביעות תלויות וחלקם של מבטחי המשנה בהן נכללו לפי הערכה אקטוארית  )1
הוצאות עקיפות ליישוב תביעות  .להלן 2למעט לגבי הענפים המפורטים בסעיף 

  .נכללות לפי הערכה אקטוארית
  

קבע האקטואר כי לא ניתן ליישם מודל אקטוארי עקב העדר  הבאיםבענפים   )2
וכן , כלי טיס, כלי שייט, מטענים והובלה, ביטוח הנדסי, :מובהקות סטטיסטית
נכללו התביעות התלויות בהתבסס על  ים אלובענפ. בענף עסקים נכנסים

ה פרטנית לכל תביעה לפי חוות דעת שנתקבלה מעורכי דין ומומחי פניקס הערכ
ההערכות כוללות הפרשה מתאימה לסילוק . ביטוח שמטפלים בתביעות

דיווח וכן על פי  .והוצאות הטיפול אשר טרם שולמו לתאריך הדוחות הכספיים
  .ככל שנדרש IBNRוכן תוספת , סיםחברות מוסרות בעסקים נכנ

  
  עודף הכנסות על הוצאות  )3

  
לגבי כל העסקים עם זנב תביעות ארוך , בחברות ביטוח מאוחדות בישראל

או לקביעת הנזק /ענפים בהם הזמן הנדרש למתן הודעה על קרות הנזק ו(
 ,כגון ענפי חבויות ורכב חובה, )ארוך ועשוי להתמשך מספר שנים, והפיצוי בגינו

   .)העודף -להלן ( מחושב עודף הכנסות על הוצאות על בסיס תלת שנתי מצטבר
  

הוצאות רכישה ותביעות בתוספת תשואה ריאלית , העודף מורכב מדמי ביטוח
לפי ענפי הביטוח ושנת , בניכוי חלקם של מבטחי המשנה, לשנה 3%בשיעור 

העודף המצטבר עד למועד שחרורו ממועד שנת תחילת . החיתום המתייחסת
פי הביטוח בניכוי עתודה לסיכונים שטרם חלפו ובניכוי התביעות התלויות כ

התחייבויות בגין חוזי נכלל בסעיף , )הצבירה -להלן (שחושבו כמפורט לעיל 
  .אם יהיה  נזקף כהוצאה, והגירעון, ביטוח

  
. ל לא משתמשים בשיטת הצבירה כאמור לעיל"בחברות ביטוח מאוחדות בחו

  .עתודות הביטוח נקבעות על פי שיטות אקטואריות מקובלות
  

  הוצאות רכישה נדחות  )ז
  

רכישה נדחות בביטוח כללי כוללות עמלות לסוכנים וחלק מהוצאות הנהלה  הוצאות
. בשייר עצמי, המתייחס לדמי ביטוח שטרם הורווחו, וכלליות בקשר להפקת פוליסות

, הוצאות הרכישה מחושבות לפי שיעורי ההוצאות בפועל או לפי שיעורים תקניים
  . פי הנמוך שבהםל, לכל ענף בנפרד, כאחוז מדמי הביטוח שטרם הורווחו

  
ידי הלווים בקשר עם פוליסת ביטוח -בסעיף פרמיות נכללו כל הסכומים ששולמו על  )ח

הסכומים המשתלמים לבנק למשכנתאות בשל . נכס באמצעות בנק למשכנתאות
  .הוצאות נכללו בסעיף עמלות והוצאות רכישה אחרות

  
ושבות ההערכות שיבובים ושרידים נלקחים בחשבון בבסיס הנתונים לפיו מח  )ט

  . האקטואריות של התביעות התלויות
  

מנוכה , הנרשמת על בסיס ההסכמים שבתוקף, השתתפות ברווחים בביטוח קבוצתי  )י
  .מהפרמיות
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  ביטוח בריאות  .3
  

  .לעיל) 10('ראה סעיף כו - הכרה בהכנסה   )א
  

  עתודות ביטוח בריאות  )ב
  

כללים , )תקנות וחוזרים(עתודות הביטוח מחושבות בהתאם להוראות המפקח 
העתודות מחושבות בהתאם לנתוני . חשבונאיים ושיטות אקטואריות מקובלות

סכום הביטוח , סוג הביטוח, ותק הכיסויים, גיל המבוטח: כגון, הכיסויים הרלוונטיים
  . 'וכו

בהן נקבעות על בסיס הערכה עתודות ביטוח בריאות וחלקם של מבטחי המשנה 
  . אקטוארית שנתית

  
  תביעות תלויות  )ג

  
ההוצאות הישירות והעקיפות , ההפרשות לתביעות מתמשכות בתשלום בביטוח סיעודי

 נכללו במסגרת, )IBNR(וכן הפרשות לתביעות שאירעו אך לא דווחו , הנובעות מהן
  .עתודות הביטוח

  
  מבוטחים בביטוח קבוצתיהפרשה בגין השתתפות ברווחים של   )ד

  
השינוי בהפרשה קוזז , כמו כן". זכאים ויתרות זכות"ההפרשה נכללה בסעיף 

  . מההכנסות מפרמיה
  

הכלולה בסעיף התחייבויות  Unexpired Risk Reserve,, עתודה לסיכונים שטרם חלפו  )ה
) בחסר פרמיה(הפרשה בגין הפסד צפוי בשייר , במידת הצורך, כוללת, בגין חוזי ביטוח

 Premium,כאומדן תזרים מזומנים בגין החוזה, על בסיס הערכה אקטוארית, המחושבת
Deficiency   .    

  
  הוצאות רכישה נדחות  )ו

  
הוצאות רכישה נדחות בביטוח בריאות כוללות עמלות לסוכנים וחלק מהוצאות   )1

, המתייחס לדמי ביטוח שטרם הורווחו, הנהלה וכלליות בקשר להפקת פוליסות
  . בשייר עצמי

  
, הוצאות הרכישה הנדחות מופחתות בשיעורים שווים על פני תקופת הפוליסה  )2

ות המתייחסות לפוליסות הוצאות הרכישה הנדח. אך לא יותר משש שנים
  . שבוטלו נמחקות במועד הביטול

  
הבדיקה נערכת על . DAC - האקטואר הממונה בודק מדי שנה את ברות השבת ה  )3

ואשר  2005פוליסות שנמכרו משנת (מנת לוודא שההתחייבות בגין חוזי ביטוח 
מספיקה ושהפוליסות צפויות ליצור  DAC - בניכוי ה) DAC -בגינם מחושב ה

, ואת ההתחייבויות הביטוחיות DAC - סה עתידית שתכסה את הפחתת ההכנ
  .הבדיקה מבוצעת ברמת מוצר. הוצאות התפעול והעמלות בגין אותם פוליסות

, הוצאות תפעול, כוללות הנחות בגין ביטולים, ההנחות המשמשות לבדיקה זו
 נקבעות על ידי האקטואר מדי שנה על פי, תמותה ותחלואה, תשואה מנכסים

  .בדיקות ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים עדכניים
  
  שערי החליפין וההצמדה  .לג

  
נכללו לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על , או הצמודים לו, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ  .1

  .ידי בנק ישראל והיו תקפים ליום המאזןיוסי 
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נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל נכס   .2

  .או התחייבות צמודים
  

  :להלן נתונים על שערי החליפין של מטבעות עיקריים בהם פועלת החברה ומדד המחירים לצרכן
  

 

שער החליפין 
היציג של 
 האירו

שער החליפין 
היציג של הדולר 

  ב"של ארה
חודש מדד 

 דצמבר
 *)בנקודות  ח"בש ח"בשליום

    
31.12.20104.738 3.549  211.7 
31.12.20095.442 3.775  206.2 
31.12.20085.297 3.802  198.4 
31.12.20075.659 3.846  191.1 

    
 % % %שיעור השינוי בשנה

    
31.12.2010)12.9( )5.9(  2.7  
31.12.20092.7 )0.7(  3.9 
31.12.2008)6.4( )1.1(  3.8 

 
  .100=  1993המדד לפי בסיס ממוצע   *) 

  
  הכולל הרווח על דוח הצגת  .לד
  

, ודוח על הרווח הכולל, דוח רווח והפסד: החברה בחרה להציג דוח על הרווח הכולל בשני דוחות  
כל הפריטים אשר הוכרו , הנלקח מדוח רווח והפסדמלבד סכום הרווח הנקי , במסגרתו מוצגים
  .ברווח כולל אחר

  
  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .הל

  
IAS 34  - דיווח כספי לתקופות ביניים  

  
נקבעו דרישות גילוי נוספות בדוחות הכספיים ביניים בדבר הנסיבות  IAS 34 -בהתאם לתיקון ל

העברות של מכשירים , שסביר כי ישפיעו על השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים ועל סיווגם
שינויים בסיווג נכסים פיננסיים וכן שינויים , פיננסיים בין רמות שונות במדרג השווי ההוגן

התיקון ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות . וייםבהתחייבויות תלויות ונכסים תל
  .יישום מוקדם אפשרי. 2011, בינואר 1המתחילות ביום 

  
  .הגילויים הנדרשים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה

  
7 IFRS - גילוי: מכשירים פיננסיים  

  
 :עוסקים במספר נושאים IFRS 7 - ל התיקונים

  
מודגש הקשר בין הגילויים הכמותיים  זו במסגרת. הבהרת דרישות הגילוי המובאות בתקן . 1

כמו כן . והגילויים האיכותיים וכן האופי וההיקף של הסיכונים הנובעים ממכשירים פיננסיים
דרישות  ותוקנובמסגרת התיקון צומצמו דרישות הגילוי בדבר בטוחות שהחברה מחזיקה 

התיקון ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות . סיכון האשראי אודותהגילוי 
 . יישום מוקדם אפשרי. 2011, בינואר 1המתחילות ביום 
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ודרישת גילוי במקרים בהם  פיננסיים נכסים גריעת לגבי ונרחבות חדשות גילוי דרישות . 2

מטרת התיקון לסייע למשתמשים . מתבצעות העברות חריגות סביב בסמוך למועד הדיווח
בדוחות הכספיים להעריך את החשיפות לסיכונים בגין העברות של נכסים פיננסיים והשפעת 

התיקון יגביר את שקיפות הדיווח של עסקאות . סיכונים אלה על המצב הכספי של החברה
התיקון ייושם באופן של מכאן ולהבא . ובפרט של עסקאות איגוח נכסים פיננסיים, ברההע

  . יישום מוקדם אפשרי. 2012, בינואר 1החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 
  

  .הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה  
  
9 IFRS - מכשירים פיננסיים 
  
מכשירים  - IFRS 9של ) phase 1(פורסם החלק הראשון בשלב הראשון  2009בחודש נובמבר  . 1

 IFRS 9. הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים - IAS 39כחלק מפרוייקט החלפת , פיננסיים
מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים 

  .IAS 39שבתחולת 
  

כולל מכשירים משולבים שבהם (שונה כל הנכסים הפיננסיים התקן קובע כי בעת ההכרה לרא
בתקופות עוקבות יש למדוד מכשירי חוב . יימדדו בשווי הוגן) החוזה המארח הוא נכס פיננסי

  :בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים
  

ת את הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבו  -
 .תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מהם

  
לקבל , במועדים מסויימים, החברה זכאית, על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי  -

 .תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת הקרן
  

ל פי שווי המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה ע
  .הוגן

  
וההפרשים , נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן

על פי בחירת המדיניות החשבונאית לגבי , כולל אחר) הפסד(ייזקפו לרווח והפסד או לרווח 
חובה למדוד , אם מדובר במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר. כל מכשיר ומכשיר

כאשר , עם זאת. הבחירה הינה סופית ואין לשנותה. בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אותם
עליה לסווג מחדש את כל , חברה משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסיה הפיננסיים

בכל יתר . המכשירים הפיננסיים המושפעים משינוי המודל העסקי על מנת לשקף שינוי זה
  .ל המכשירים הפיננסייםאין לבצע סיווג מחדש ש, הנסיבות

  
אימוץ לראשונה ייעשה . אימוץ מוקדם אפשרי. 2013, בינואר 1תאריך התחילה של התקן הוא 

  .בכפוף להקלות המצויינות בתקן, למפרע תוך הצגה מחדש של מספרי ההשוואה
  

ובנושא התחייבויות  גריעהבנושא  IFRS 9-פורסמו תיקונים ל 2010בחודש אוקטובר  .2
לגבי גריעה ולגבי  IAS 39יש להמשיך וליישם את הוראות , לפי הוראות התיקונים. פיננסיות

ייעוד לשווי הוגן דרך רווח או (התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן 
ת פיננסיות ימשיכו לחול על התחייבויו IAS 39הוראות הסיווג והמדידה של , כלומר). הפסד

  .שמוחזקות למסחר ועל התחייבויות פיננסיות שנמדדות בעלות מופחתת
  

השינויים הנובעים מהתיקונים כאמור משפיעים על מדידת התחייבויות שנבחרה לגביהן 
שמיוחס  - סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות , לפי התיקונים. חלופת השווי ההוגן

כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו . ף לרווח כולל אחרייזק -לשינויים בסיכון האשראי 
שנגרם כתוצאה משינויים , אם זקיפת השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות. לדוח רווח והפסד
אזי גם , לרווח כולל אחר ייצור חוסר סימטריה חשבונאית בדוח רווח והפסד, בסיכון האשראי

  .ווח כולל אחרולא לר. אותו שינוי ייזקף לדוח רווח והפסד
  

התחייבויות בגין נגזרים מסוימים על מכשירים הוניים לא מצוטטים , לפי התיקונים, כמו כן
  .אלא אך ורק לפי שווי הוגן, כבר לא יהיה ניתן למדוד לפי עלות
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בתנאי שהחברה , קדם אפשריאימוץ מו. 2013, בינואר 1תאריך התחילה של התיקונים הוא 
). שלב הנכסים(בנוגע לסיווג ומדידה של נכסים פיננסים  IFRS 9מיישמת גם את הוראות 

בכפוף , אימוץ לראשונה של התיקונים ייעשה למפרע תוך הצגה מחדש של מספרי ההשוואה
  . להקלות המצויינות בתיקונים

  
ותה בשלב זה להעריך את אך אין באפשר, החברה בוחנת את השפעת התקנים האמורים

  .ההשפעה
  

IAS 12  - מסים על ההכנסה  
  

למדוד את  שיש קובעהתיקון . ההוגן השווישנמדד לפי מודל  להשקעהן "נדל על חל IAS 12-ל התיקון
 הבסיס נכס של בספרים שהערך ההנחה על בהתבסס כאמור נכסים בגיןהתחייבות המס הנדחה /נכס

 בר הוא להשקעהן "הנדל אם, עם זאת). שימוש באמצעותולא ( מימוש באמצעות במלואו ייושב
) substantially all( מרבית את להשיב במטרה, בהתאם למודל העסקי של החברה, ומוחזק הפחתה
 ההוראות את ליישם יש, ולא בדרך של מכירה שימושבדרך של  בו הגלומות הכלכליות ההטבות

  . IAS 12של " הרגילות"
 לפצל, הוגן בשווי שנמדד להשקעהן "נדל של במקרה, הדורשות SIC 21מבטל את הוראות  התיקון

  .את המס הנדחה למדודבין רכיב הקרקע לבין רכיב המבנה על מנת 
. 2012, בינואר 1 ביום המתחילות שנתיותייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות  התיקון
  .אפשרי מוקדם יישום

  
  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא לתקנים, החברה להערכת

  
IAS 24  - גילויים בהקשר לצד קשור  

  
מבהיר את הגדרת צד קשור על מנת לפשט את זיהוי היחסים עם צד קשור ולמנוע  IAS 24 - התיקון ל

לה הק, במסגרת התיקון, ניתנת לממשלה הקשורותלחברות , בנוסף. חוסר עקביות ביישום הגדרה זו
התיקון ייושם למפרע  .כאמורועם חברות אחרות  הממשלהגילוי בדבר עסקאות עם  במתן חלקית

  . יישום מוקדם אפשרי. 2011, בינואר 1החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
  

 .הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה
  

IAS 32  - סיווג של הנפקת זכויות -הצגה : מכשירים פיננסיים  
  

אופציות או כתבי אופציה לרכישת מספר קבוע של מכשירים , קובע כי זכויות IAS 32 -התיקון ל
יסווגו כמכשירים הוניים אם החברה מציעה , תמורת סכום קבוע במטבע כלשהו, הוניים של החברה

לכל המחזיקים הקיימים באותו סוג  (pro rata)באופן יחסי האופציות או כתבי האופציה , את הזכויות
  .של מכשיריה ההוניים שאינם נגזרים

. 2011, בינואר 1התיקון ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
  .יישום מוקדם אפשרי

  
  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא לתקן, החברה להערכת

  
14IFRIC  - דרישות הפקדה מזעריות ויחסי הגומלין ביניהן, המגבלה על נכס הטבה מוגדרת  

  
. מנחה כיצד להעריך את הסכום בר ההשבה של נכס תכנית להטבה מוגדרת IFRIC 14 - התיקון ל
התיקון . כנכס מזעריתהפקדה בתשלומים מראש במסגרת דרישת מאפשר לחברה לטפל  התיקון

יישום מוקדם . 2011, בינואר 1ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 
  . אפשרי

  
  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא להבהרה, החברה להערכת
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  מזומנים ושווי מזומנים  -: 3באור 
  

  בדצמבר 31     
     2010   2009  
  ח"ש מליוני     
          
        מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית  .א
          
  675   395   במטבע ישראלי  
  1,482   1,231   במטבע חוץ  
          
     1,626   2,157  
          
        פקדונות לזמן קצר  .ב
          
  1,526   1,427   במטבע ישראלי  
  314   390   במטבע חוץ  
          
     1,817   1,840  
          
     3,443   3,997  
  

המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה  במטבע ישראלי פקדונות לזמן קצר
  .2.07% שנתי משוקלל של הפקדונות נושאים ריבית בשיעור 2010, בדצמבר 31ליום . חודשים

  
לשלושה  פקדונות לזמן קצר במטבע חוץ המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע

  .1.37% שנתי משוקלל של הפקדונות נושאים ריבית בשיעור 2010, בדצמבר 31ליום . חודשים
  
  

  מזומנים ושווי מזומנים תלויי תשואה בחברת ביטוח  -: 4באור 
  

  בדצמבר 31   
   2010   2009  
  ח"ש מליוני   
        

  123   214   מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית
  980   393   פקדונות לזמן קצר

        
  1,103   607   מזומנים ושווי מזומנים

  
ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית  2010, בדצמבר 31המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים ליום 

  .1.72% שנתי משוקלל של בגין הפקדות בנקאיות יומיות בשיעור
  

ליום . פקדונות לזמן קצר המופקדים בתאגידים הבנקאיים הינם לתקופות של בין שבוע לשלושה חודשים
  .2.0% שנתי משוקלל של הפקדונות נושאים ריבית בשיעור 2010, בדצמבר 31
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  )בעיקר בגין תעודות סל ופקדון(השקעות לזמן קצר בתחום הפיננסים   -: 5באור 
  

  בדצמבר 31     
     2010   2009  
  ח"ש מליוני     
        ):1(נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   .א
          
  73   99   ניירות ערך סחירים  
          
        :ניירות ערך לא סחירים  
  267   148   אגרות חוב  
נכסים המשמשים כנכסים מגבים בחברות ייעודיות הפועלות   

  בתחום הנפקת תעודות סל ופקדון
 

13,380   12,580  
          
     13,627   12,920  
        :אשראי לרכישת ניירות ערך  .ב
          
  143   97   חובות פתוחים  
  )4(   )5(   הפרשה לחובות מסופקים - בניכוי  
          
  139   92   נטו, יתרת חובות  
          
        :פקדונות מיועדים  .ג

          
  932   1,993   ח"בש  
  1,014   1,446   בדולר  
  1,151   1,088   אחר  
          
     4,527   3,097  
          
     18,246   16,156  

  
למעט הנכסים המשמשים כנכסים מגבים בחברות ייעודיות הפועלות בתחום , הנכסים הפיננסיים  )1(

  .מסווגים כמוחזקים למסחר ועל כן מוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, הנפקת תעודות סל ופקדון
הנכסים המשמשים כנכסים מגבים בחברות ייעודיות הפועלות בתחום הנפקת תעודות סל ופיקדון 

  .יועדו על ידי הקבוצה במועד ההכרה לראשונה כשווי הוגן דרך רווח או הפסד
  
  
  

    



  מ"קבוצת דלק בע
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

-  55  - 

  
  

  השקעות אחרות לזמן קצר  -: 6באור 
  בדצמבר 31     
     2010   2009  
  ח"ש מליוני     
        הנמדדים בשווי הוגן בדוח רווח והפסדפיננסיים  נכסים  .א
          
  69   72   מניות  
  452   551   ומלוות ממשלתיים יותוקונצרנ ותממשלתיאגרות חוב   
          
     623   521  
          
        יננסיים זמינים למכירהפ נכסים  .ב
          
  -   45   מניות  
  180   127   חוב אגרות  
          
     172   180  
          
  141   213   )1(בתאגידים בנקאיים  פקדונות  .ג

          
     1,008   842  

  
 .0.58%נושאים ריבית בשיעור שנתי משוקלל של נקובים בדולר ו 2010, בדצמבר 31הפקדונות ליום   )1(

אשר ) ח"מליוני ש 68 -  2009(ח ''מליוני ש 110כוללת פקדונות בסך של  2010, בדצמבר 31היתרה ליום 
באשר . ולא ניתן להשתמש בהם אלא עם התקיימות תנאים מסויימים התאגיד הבנקאיהוגבלו על ידי 

  . 28לתנאי ההצמדה ראה באור 
  
  

  לקוחות  -: 7באור 
  

  בדצמבר 31   
   2010   2009  
  ח"ש מליוני   
        

  2,971   3,077   חובות פתוחים 
  789   67   המחאות לגבייה 

        
   3,144   3,760  

  100   108   הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי 
        

  3,660   3,036   נטו, לקוחות
  

  .28ראה באור , באשר לתנאי הצמדה של לקוחות
  

, ממוצע ימי אשראי לקוחות בישראל 2010, בדצמבר 31נכון ליום . חובות הלקוחות אינם נושאים ריבית
  .בהתאמה, ימים 11- ו 21, 53ב הינו "באירופה ובארה
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  )המשך( לקוחות  -: 7באור 
  

  :להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים
 ח"מליוני ש   
     

  106   2009, בינואר 1יתרה ליום 
     

  5   הפרשה במשך השנה
  )10(   הכרה בחובות אבודים שנמחקו

  )1(   הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץהתאמות 
     

  100   2009, בדצמבר 31יתרה ליום 
     

  20   הפרשה במשך השנה
  )7(   הכרה בחובות אבודים שנמחקו

  )5(   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
     

  108   2010, בדצמבר 31יתרה ליום 
  

  :יתרת הלקוחות ברוטו לפי תקופת הפיגור בגבייה ביחס לתאריך המאזן להלן ניתוח
  

לקוחות     
שטרם הגיע 

מועד פרעונם 

                  

  לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו   ללא(    
     מעל    271-365    181-270    91-180   עד   פיגור    
  כ"סה   שנה   יום   יום   יום   יום 90   )בגבייה    
  ח"מליוני ש    
                              
  3,144   102   2   3   44   142   2,851    2010, בדצמבר 31
                        

  בניכוי הפרשה לחובות 
  מסופקים  

  
                  108  

                        
  3,036                      2010, בדצמבר 31

                        
  3,760   119   5   5   52   146   3,433    2009, בדצמבר 31
                        

בניכוי הפרשה לחובות 
  מסופקים

  
                  100  

                        
  3,660                      2009, בדצמבר 31

  
  

  פרמיות ביטוח לגבייה   -: 8באור 
  
  :ההרכב  .א

  בדצמבר 31   
   2010   2009  
  ח"מליוני ש   
        

  999   938   )ב(פרמיות לגביה 
  5   6   הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי 

        
  994   932   כ פרמיות לגביה"סה

  
  .28ראה באור , באשר לתנאי ההצמדה של פרמיות לגבייה  
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  )המשך( פרמיות ביטוח לגבייה   -: 8באור 
  

  :גיול  .ב
  בדצמבר 31   
   2010   2009  
  ח"מליוני ש   

        פרמיות לגביה שערכן לא נפגם
  849   744   ללא פיגור

        *):בפיגור 
  108   113   ימים 90 -מתחת ל 
  12   16   ימים 180 -ל 90בין  
  18   51   ימים 180מעל  

        
  138   180   כ פרמיות לגביה בפיגור שערכן לא נפגם"סה

  12   14   פרמיות לגביה שערכן נפגם
  5   6   הפרשה לחובות מסופקים  -בניכוי 

        
  994   932   כ פרמיה לגביה"סה
  
חובות אלה מגובים בעיקרם בערך הפדיון של . חייםכולל בעיקר חובות בפיגור בעסקי ביטוח   *)

  .הפוליסה
  
  

  חייבים ויתרות חובה  -: 9באור 
  

 בדצמבר 31 
 2010  2009 
 ח "מליוני ש 
   

 244  215הוצאות מראש ומקדמות לספקים
 37  33)1(חלויות שוטפות של הלוואות ויתרות לזמן ארוך 

 66  39יתרה שוטפת -צדדים קשורים 
 48  59 מוסדות

 -  51 דיבידנד לקבל
 105  47חברות ביטוח וסוכני ביטוח

 133  66עודף הפקדות בנאמנות לקוחות
  18   77  חייבים בקשר עם עסקאות משותפות

  -   99  חייבים בגין רכישת פעילות
 241  202 חייבים אחרים

    
 888  892 
  
  .ח חלות שוטפת של הלוואה לבעל עניין"מליוני ש 3-כולל סך של כ 2010, בדצמבר 31ליום   )1(

  
  

  מלאי  -: 10באור 
  

 בדצמבר 31 
 2010  2009 
 ח "מליוני ש 
   

  470   615  מוצרי דלק בתחנות ובמתקנים
  152   163  מלאי מוצרי צריכה בתחנות
  322   354  נפט ותזקיקים בבית זיקוק

  619   -  כלי רכב וחלקי חילוף
  120   141  אחרים

       
  1,273   1,683  
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  השקעות פיננסיות של חברות ביטוח   -: 11אור ב
  

  :ההרכב  .א
  
 בדצמבר 31 
 2010  2009 
 ח "מליוני ש 
   

  16,155   19,986  )1(השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה 
  14,078   15,242  )2(השקעות פיננסיות אחרות 

       
  35,228   30,234  

  
  השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה  )1(

  
 בדצמבר 31 
 2010  2009 
 ח "מליוני ש 
   

  6,452   7,332  נכסי חוב סחירים
  3,769   3,936  נכסי חוב שאינם סחירים

  2,889   4,683  מניות
  3,045   4,035  השקעות פיננסיות אחרות

       
  19,986   16,155  

  
   IFRS 7-המוגדר ב שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לפי

  
  2010בדצמבר  31ליום    
  כ"סה   3רמה    2רמה    1רמה    
  ח"ש מליוני   
              

  7,332   -   -   7,332   נכסי חוב סחירים
  3,936   110   3,826   -   נכסי חוב שאינם סחירים

  4,683   89   -   4,594   מניות
  4,035   909   458   2,668   אחרות

              
  19,986   1,108   4,284   14,594   כ"סה

  
  2009בדצמבר  31ליום    
  כ"סה   3רמה    2רמה    1רמה    
  ח"מליוני ש   
              

  6,452   -   -   6,452   נכסי חוב סחירים
  3,769   157   3,612   -   נכסי חוב שאינם סחירים

  2,889   77   -   2,812   מניות
  3,045   794   457   1,794   אחרות

              
  16,155   1,028   4,069   11,058   כ"סה
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  )המשך( השקעות פיננסיות של חברות ביטוח   -: 11באור 
  

  :3התנועה בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים לרמה 
  

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   

   

חוב נכסי 
שאינם 
   מניות   סחירים

השקעות 
פיננסיות 
  כ"סה   אחרות

  ח"ש מליוני   
              

  1,028   794   77   157   2010, בינואר 1יתרה ליום 
              

  85   46   7   32   סך הרווחים שהוכרו
  251   199   22   30   רכישות
  )17(   -   )17(   -   מכירות
  )204(   )130(   -   )74(   פדיונות

  16   -   -   16   3העברות אל רמה 
  )51(   -   -   )51(   3העברות מתוך רמה 

              
  1,108   909   89   110   2010, בדצמבר 31יתרה ליום 

              
סך הרווחים לתקופה שנכללו 

ברווח והפסד בגין נכסים 
 31המוחזקים נכון ליום 

  69   44   9   16   2010, בדצמבר
  
  אחרותהשקעות פיננסיות   )2(

  
  2010בדצמבר  31   

   

מוצגות 
בשווי הוגן 
דרך רווח 
   והפסד

זמינים 
   למכירה

הלוואות 
  כ"סה   וחייבים

  ח"ש מליוני   
              

  4,493   -   4,443   50   )'ג(נכסי חוב סחירים 
  9,529   8,112   1,417   -   )'ד(נכסי חוב שאינם סחירים 

  583   -   569   14   )'ה(מניות 
  637   -   367   270   )'ו(אחרות 

              
  15,242   8,112   6,796   334   כ"סה

  
  2009בדצמבר  31   

   

מוצגות 
בשווי הוגן 
דרך רווח 
   והפסד

זמינים 
   למכירה

הלוואות 
  כ"סה   וחייבים

  ח"ש מליוני   
              

  5,641   -   5,598   43   )'ג(נכסי חוב סחירים 
  7,762   7,762   -   -   )'ד(נכסי חוב שאינם סחירים 

  193   -   193   -   )'ה(מניות 
  483   -   123   360   )'ו(אחרות 

              
  14,078   7,762   6,094   403   כ"סה
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  )המשך( השקעות פיננסיות של חברות ביטוח   -: 11באור 
  

  :ההשקעות הפיננסיות בחברות ביטוח מוצגות במאזן כדלקמן  .ב
  

 בדצמבר 31 
 2010  2009 
 ח "מליוני ש 
   

  1,917   1,660  נכסים שוטפים
  28,317   33,568  נכסים לא שוטפים

       
  35,228   30,234  

  
  נכסי חוב סחירים בהשקעות פיננסיות אחרות  .ג

  
 בדצמבר 31 
 2010  2009 
 ח "מליוני ש 
   

  3,494   3,092  אגרות חוב ממשלתיות או בערבות ממשלה
  2,144   1,399  נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים להמרה

  3   2  נכסי חוב אחרים הניתנים להמרה
       

  5,641   4,493  סך הכל נכסי חוב סחירים
       

  32   17  )במצטבר(ירידת ערך שנזקפה לרווח והפסד 
  

  נכסי חוב שאינם סחירים בהשקעות פיננסיות אחרות  .ד
  

  שווי הוגן   ערך בדוחות הכספיים   
   2010   2009   2010   2009  
  ח"ש מליוני   
              

  אגרות חוב ממשלתיות או בערבות 
  5,482   6,379   4,888   5,260   ממשלה  

  נכסי חוב אחרים שאינם ניתנים 
  3,156   4,473   2,874   4,269   להמרה  
              

  8,638   10,852   7,762   9,529   סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים
              

ירידות ערך שנזקפו לדוח רווח והפסד 
        72   43   )במצטבר(

  
  מניות  .ה

 בדצמבר 31 
 2010  2009 
 ח "מליוני ש 
   

  151   553  מניות סחירות
  42   30  מניות שאינן סחירות

       
  193   583  סך הכל מניות

       
  24   24  )במצטבר(ירידת ערך שנזקפה לרווח והפסד 
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  )המשך( השקעות פיננסיות של חברות ביטוח   -: 11באור 
  

  השקעות פיננסיות אחרות  .ו
 בדצמבר 31 
 2010  2009 
 ח "מליוני ש 
   

  372   470  השקעות פיננסיות סחירות
       

  111   167  השקעות פיננסיות שאינן סחירות
       

  79   66  )במצטבר(ירידת ערך שנזקפה לרווח והפסד 
  

תעודות השתתפות בקרנות , השקעות פיננסיות אחרות כוללות בעיקר השקעות בתעודות סל
  .מוצרים מובניםואופציות , חוזים עתידיים, נגזרים פיננסיים, קרנות השקעה, נאמנות

  
  גילוי בגין השקעות פיננסיות אחרות שנמדדו בשווי הוגן  .ז

  
  2010בדצמבר  31   
  כ"סה   3רמה    2רמה    1רמה    
  ח"ש מליוני   
              

  4,493   -   -   4,493   נכסי חוב סחירים
  1,417   -   1,347   70   נכסי חוב שאינם סחירים

  583   27   -   556   מניות
  637   118   64   455   אחרות

              
  7,130   145   1,411   5,574   כ"סה

  
  

  2009בדצמבר  31   
  כ"סה   3 רמה   2רמה    1רמה    
  ח"מליוני ש   
              

  5,821   -   -   5,821   נכסי חוב סחירים
  193   42   -   151   מניות
  483   144   60   279   אחרות

              
  6,497   186   60   6,251   כ"סה
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  )המשך( השקעות פיננסיות של חברות ביטוח   -: 11באור 
  

  2010 שנת   

   מניות   

השקעות 
פיננסיות 
  כ"סה   אחרות

  ח"מליוני ש   
           

  186   144   42   2010בינואר  1יתרה ליום 
           

           :סך רווחים והפסדים
           

  13   13   -   בדוח רווח והפסד
  5   4   1   אחר ברווח כולל

           
   1   17   18  

           :תנועה
           

  26   20   6   רכישות
  )28(   )6(   )22(   מכירות
  )57(   )57(   -   פידיונות

           
   )16(   )43(   )59(  
           
   27   118   145  

שנכללו ברווח והפסד בגין ) הפסדים(סך רווחים 
  -   )3(   3   2010, בדצמבר 31-נכסים המוחזקים ב  
           

  
 

  2009 שנת   

   מניות   

השקעות 
פיננסיות 
  כ"סה   אחרות

  ח"מליוני ש   
           

  296   251   45   2009בינואר  1ליום יתרה 
           

           :סך רווחים והפסדים
           

  7   8   )1(   בדוח רווח והפסד
           
   )1(   8   7  

           :תנועה
           

  105   105   -   רכישות
  )3(   -   )3(   מכירות
  )217(   )217(   -   פידיונות

  1   -   1   3העברה לרמה 
  )3(   )3(   -   3העברה מרמה 

           
   )2(   )115(   )117(  
           
   42   144   186  
           

שנכללו ברווח והפסד בגין ) הפסדים(סך רווחים 
  )2(   )5(   3   2009, בדצמבר 31-נכסים המוחזקים ב  
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  )המשך( השקעות פיננסיות של חברות ביטוח   -: 11באור 
  
  בישראל ההוגןשיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי   .ח

  
השווי ההוגן של נכסים שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד וכן של נכסים 
פיננסיים שאינם סחירים אשר מידע לגבי השווי ההוגן ניתן לצרכי באור בלבד נקבעים באמצעות 

אגרות חוב שערי ההיוון מתבססים על התשואות של . היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינם
אביב - ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרניות כפי שנמדדו בבורסה לניירות ערך בתל

שיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה המספקת . בתוספת פרמיה בגין אי סחירות
  .ציטוט ריביות ביחס לדירוגי סיכון שונים

  
  

  ארוךפקדונות וחייבים לזמן , הלוואות  -: 12באור 
  

  :ההרכב  .א
  

   

שיעור 
ריבית 
  בדצמבר 31   שנתית

   
משוקללת 

)1(   2010   2009  
  ח"מליוני ש   %   

           הלוואות
           

  81   79   6.5   )2(צמודות למדד המחירים לצרכן 
  14   9   5.5   צמודות לדולר 

  128   82   6.4   )5(ללא הצמדה 
           
      177   223  

  30   30      שוטפותחלויות  -בניכוי 
           
      147   193  

  249   235      )3(הלוואה למינהל הדלק 
  342   43      חובות לקוחות לזמן ארוך

  77   51      )4(פקדונות מוגבלים 
  121   113      אחרים

           
      589   982  
  
  .2010, בדצמבר 31ליום   )1(

  
מליוני  24סך של  - 2009(ח לבעלי עניין "מליוני ש 11-ככולל סך של  2010, בדצמבר 31ליום   )2(

  .45ראה גם באור , )ח"ש
  
בשל . היתרה הינה בעיקר בגין מלאי דלקים אותו רכשה דלק ישראל עבור מינהל הדלק  )3(

התכונות והסממנים הכספיים של ההתקשרות עם מינהל הדלק בקשר עם יתרות המלאי 
יתרת החוב . מוצג חוב מינהל הדלק בקשר למלאי זה כחוב ולא במסגרת סעיף המלאי, האמור

לשער החליפין של הדולר ונשאה ריבית בשיעור ליבור  של מינהל הדלק בגין מלאי זה צמודה
בעקבות הסכמות עם מינהל , 2008, בינואר 1החל מיום . 2007, בדצמבר 31עד ליום  0.75%+ 

טרם נקבע מועד פרעון קרן החוב . 3.3%-1.5%עודכן שיעור הריבית לליבור בתוספת , הדלק
שיעור  2010, בדצמבר 31ליום . ))ח()2('א32ראה גם באור (הריבית משולמת באופן שוטף (

  .3.5%הריבית הינו 
  
   .צמודים לדולרהפקדונות בעיקר . השימוש בפקדונות הוגבל להבטחת פרעונות לנותני אשראי  )4(
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  )המשך( פקדונות וחייבים לזמן ארוך, הלוואות  -: 12באור 
  
מדה על ידי הלוואה שהוע ח בגין"מליוני ש 34- כוללת סך של כ 2009, בדצמבר 31היתרה ליום   )5(

בקשר עם מיזם משותף לקניית בית ) ויתניה(ן "של דלק נדל לשעבר דלק רכב לחברה מוחזקת
  ".פורד- מזדה"

  
  :מועדי הפרעון של יתרת ההלוואות  .ב

  
 בדצמבר 31   
   2010  
 ח"מליוני ש   
     

  30   חלויות שוטפות -שנה ראשונה 
  47   שנה שניה

  17   שנה שלישית
  12   רביעיתשנה 

  16   שנה חמישית
  28   שנה שישית ואילך

  20   טרם נקבע
     
   170  
  

  .33ראה באור , לגבי שעבודים  .ג
  
  

  השקעות בנכסים פיננסיים אחרים  -: 13באור 
  

 בדצמבר 31 
 2010  2009 
 ח "מליוני ש 
   

  4   -  נגזרים פיננסיים
       

       למכירההשקעה בנכסים פיננסים זמינים 
       

  643   2,172  )1(מניות סחירות 
  629   328  )2(מניות שאינן סחירות 

  1   -  יחידות השתתפות שאינן סחירות
       
  2,500   1,273  
       

  מניות  -השקעות בנכסים פיננסיים שיועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד 
  141   27  סחירות  
       
  2,527   1,418  

  
 218החליט דירקטוריון החברה על אישור מסגרת השקעה בסכום כולל של עד  2009בחודש אוגוסט   )1(

אשר נסחרת ) נובל -להלן ( Nobel Energy Incמיליוני דולר לשם רכישת מניות החברה האמריקנית 
החברה החלטה  דירקטוריון קיבל 2010בחודש יולי . )מהון מניות נובל 2%-כ( בבורסה בניו יורק

בחודש . מהון המניות של נובל 1%-גדיל את ההשקעה במניות נובל בהיקף נוסף שלא יעלה על כלה
ההשקעה בנובל עד מסגרת את החליט דירקטוריון החברה החלטה להגדיל את  2010אוגוסט 

  . מהון המניות של נובל 4%-להחזקה כוללת של כ
  

ונמדדת לפי שוויה  נסי זמין למכירההשקעה פיננסית המסווגת כנכס פינ הינהההשקעה במניות נובל 
  .כאשר השינויים נזקפים לרווח כולל אחר, ההוגן
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  )המשך( השקעות בנכסים פיננסיים אחרים  -: 13באור 
  

הרווח לפני השפעת המס שנבע לקבוצה . ביצעה הקבוצה מכירות של מניות נובל 2010בשנת 
מיליוני  46-כ - 2009שנת ( ח"מליוני ש 38- כבסך של  2010הסתכם בשנת כתוצאה מימוש מניות נובל 

  . )ח"ש
  

אשראי  מסגרתעם בנק זר בהסכם  2009 בשנתהתקשרה הקבוצה מניות נובל  רכישתמימון  לצורך  
כבטוחה לאשראי שיעבדה הקבוצה לטובת הבנק . מיליוני דולר 120 -בסך של כ  Non Recourseמסוג 

 אשראי במסגרת והחולפהל "הנה מסגרת האשראי הוגדל 2010נובמבר  בחודש. הזר מניות נובל
 230- שלא יעלה על כ בהיקף, 3%- כ המהוות, נובל מניות 5,244,000 עד לרכוש ניתן לפיה, חדשה

 על, האשראי תקופת במהלך, לשמור התחייבה הקבוצה. 2013לפירעון עד לנובמבר , מיליוני דולר
בין שווי  66%של עליה מיחס של  במקרה. 55% של בשיעור החוב יתרת לבין בטוחה שווי בין יחס

לפעול מידית  הקבוצהתידרש , )כפוף לשינויים בנסיבות מסוימות(יתרת החוב לבין שווי הבטוחה 
חישוב שווי הבטוחה ויתרת החוב . בין שווי יתרת החוב לשווי הבטוחה 55%כדי לעמוד ביחס של 

בודקת את יתרת החוב ושווי  הקבוצה. מניהמדי יום לאחר סגירת המסחר ב הקבוצהמתבצע על ידי 
 בגין שיחולקו דיבידנדים למשוך רשאית תהא הקבוצה. האחזקות הכולל ונמדד היחס בין השניים

 בדבר הוראות כולל ההסכם, כן- כמו. האמור לחוב בטוחה ביחס לעמידה כפוף, המשועבדות המניות
 מסחר השעיות, נובל של המסחר בהיקפי ניקיצו שינוי של מקרים לרבות, כפוי מיידי פירעון אירועי

בגין האשראי המנוצל מהמסגרת היא ריבית  הריבית .נובל של המניה במחירי קיצוניות נפילות או
 2010, בדצמבר 31 ליום נכון. העומדת לפירעון על בסיס שנתי, 1.57%בתוספת  Liborשנתית בשיעור 

 נימיליו 365 - ח ו"מיליוני ש 563 -ובסמוך למועד פרסום הדוח נוצלה מסגרת אשראי בהיקף של כ
  .בהתאמה, ח"ש
  

 2.7%-המהווה כ, ח"מליוני ש 1,472- ההשקעה בנובל בסך של כמסתכמת  2010, בדצמבר 31ליום 
קפת רווחים מעליית ערך שטרם המש )לפני השפעת המס(החיובית יתרת קרן ההון . מהון מניות נובל

  .ח"מליוני ש 281- בכ מסתכמתמומשו 
  

מהון  1%- כ המהווה, ח"מליוני ש 440- ההשקעה בנובל בסך של כהסתכמה  2009, בדצמבר 31ליום 
   .ח"שמליוני  40-בכ הסתכמה )לפני השפעת המס( החיובית יתרת קרן ההון .מניות נובל

  
מניות של נובל חלק מהמכרה הקבוצה , 2011הראשון של שנת במהלך הרבעון , לאחר תאריך המאזן
כתוצאה ממכירה זו ) לפני השפעת המס( הרווח שנבע לקבוצה. ח"שמליוני  718-בתמורה לסך של כ

ההון החיובית  וקרן )נובל מניות מהון 1.5%- כ המהווה( יתרת ההשקעה .ח"מליוני ש 177 -מסתכם בכ
, ח"מיליוני ש 236-וכ ח"מיליוני ש 890- כמסתכמים בהכספיים בסמוך למועד אישור הדוחות 

   .בהתאמה
  

 Lion-יתרת המניות ב). Lion -להלן ( Lion Oilממניות חברת  34.6%-ב מחזיקה ב"דלק ארה  .א  )2(
ועד ) 2007יולי (ממועד הרכישה . מוחזקת בעיקר על ידי צד שלישי שהינו בעל השליטה בה

במהלך . על בסיס שיטת השווי המאזני Lion-הוצגה ההשקעה ב, 2008, בספטמבר 30ליום 
ב את הטיפול החשבונאי האמור והגיעה "בחנה דלק ארה 2008הרבעון הרביעי של שנת 

בין היתר לאור חוסר היכולת של דלק , אינה קיימת Lion-למסקנה כי השפעתה המהותית ב
US  להשפיע על ההחלטות המתקבלות בדירקטוריוןLion , והעדר מידע כספי זמין לגביLion .

מוצגת כנכס פיננסי זמין  Lion-ההשקעה ב 2008החל מהרבעון הרביעי של שנת , לפיכך
רה מראש של רשות ניירות הערך השינוי בטיפול החשבונאי האמור הינו לאחר אישו .למכירה
  ). SEC(ב "בארה

, מיליון דולר משווי ההשקעה 60-ב בירידת ערך בסך של כ"הכירה דלק ארה 2010במהלך שנת   
ליום . כמתואר להלן Lionנוספים ממניות  53.7%על עסקה שנחתמה לרכישת , וזאת בהסתמך

  .מיליון דולר 71.6-מסתכמת בסך של כ Lion -יתרת ההשקעה ב 2010, בדצמבר 31
  

 - להלן ( Ergon Incב בהסכם עם "ארההתקשרה דלק  2011, במרס 17ביום , המאזןלאחר תאריך   .ב
, בית זיקוק באל דוראדו, בין היתר, אשר בבעלותה Lion - במהון המניות  53.7%לרכישת ) המוכרים
  .Lionמהון המניות של  88.3% - ב בכ"ארהלאחר הרכישה תחזיק דלק . ארקנסו

  
   :להלן המתואר המתווה לפי  Lion - ב המוכרים אחזקות את תרכוש ב"ארה דלק

  
 ;ב"ארה דולר מיליון 50 של במזומן למוכרים תשלום  .1
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  )המשך( השקעות בנכסים פיננסיים אחרים  -: 13באור 
 

 ב"ארה דלק של ב"ארה דולר מיליון 45 של בשווי מניות, למוכרים תנפיק ב"ארה דלק  .2
 ימי בעשרת ב"ארה דלק מנית של הממוצע הסגירה לשער לפי תקבע המניות כמות(

 ב"ארה דלק מניית של הסגירה לשער בהתאם). העסקה השלמת מועד שלפני המסחר
 . ב"ארה דלק ממניות 6.5% -בכ מדובר, )למניה דולר 12.02( הדוח למועד בסמוך

 
3.  Lion דלק בערבות ב"ארה דולר מיליון 50 בסך חדש חוב שטר למוכרים תנפיק US .

 תשלומים 5 - ב יפרע) רבעונית משולמת( 4% של שנתית ריבית הנושא החוב שטר
 ;להנפקתו השנייה השנה מתום החל קרן של שווים שנתיים

 
4.  Lion מלאי כל את וכן) דולר מיליון 50 - כ של בשווי( נפט בצינור זכויותיה את תעביר 

 .למוכרים  Lion של חוב פרעון כנגדשבבעלותה  האספלט
  

 של בסיוע כיום הממומן  Lion של נטו החוזר ההון את מחדש לממן  Lion-ל תסייע US דלק, בנוסף  
 .המוכרים

 יתרת תשלום. ב"ארה דולר מיליון 5 בסך מקדמה למוכרים US דלק שילמה ההסכם חתימת במועד  
 .העסקה השלמת במעמד יתבצע, למוכרים החוב והסדרת התמורה

 אלא 2011 ,באפריל 29 ליום עד להתבצע וצריכה מתלים תנאים של לקיומם כפופה העסקה השלמת  
אישור  ביניהם רגולטורים אישורים הינם המהותיים המתלים התנאים. בהסכמה יוארך זה מועד אם

 יכול הרכישה הסכם. Defense Production Act -ה תחת ואישורים העסקיים ההגבלים על הממונה
 כל אם מהצדדים מי ידי על או, הדדית הסכמה ידי על לרבות מסוימים אירועים בקרות להתבטל
 הרכישה הסכם את לבטל הזכות US לדלק בנוסף. 2011 באפריל 29 עד יתקיימו לא המתלים התנאים

 .מוסכם פיצוי תהווה ב"ארה דולר מיליון 5 בסך והמקדמה הבלעדי דעתה שיקול לפי
  
בחברת שמנים בסיסיים חיפה ) 11.5%- כ(מכרה דלק ישראל את כל החזקותיה  2010בחודש פברואר   )3(

הרווח . ח"שמליוני  29-בתמורה לכ) מ"בתי זיקוק לנפט בע(מ לבעל המניות העיקרי בחברה זו "בע
זקיפת קרן ההון המצטברת עד למועד המכירה לרווח (שנבע לדלק ישראל בגין המכירה האמורה 

  ).לפני השפעת מס(ח "מליון ש 20-מסתכם בכ )והפסד
  
  

  צירופי עסקים והשקעות בחברות ושותפויות מוחזקות  -: 14באור 
  

  ההרכב  .א
  

 חברות כלולות 
 בדצמבר 31 
 2010  2009 
 ח"מליוני ש 
   

 1,452  2,886 מניות
 950  939)2(, )1(שטרי הון והלוואות 

    
 3,825  2,402 
    

 19  33הפרשה לירידת ערך  -בניכוי 
    
 3,792  2,383 
 
  .28באשר לתנאי הצמדה של הלוואות לחברות כלולות ראה באור   )1(

  
ח בגין הלוואות שהועמדו לדלק "מליוני ש 384- כוללת סך של כ 2010, בדצמבר 31היתרה ליום   )2(

  .להלן' ראה סעיף ז -  על ידי החברה ן"נדל
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  )המשך( צירופי עסקים והשקעות בחברות ושותפויות מוחזקות  -: 14 באור
  
  תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של החברות הכלולות  .ב
  

 בדצמבר 31  
  2010  2009 
 ח"מליוני ש  

חלק הקבוצה בנכסים נטו של החברות הכלולות בהתאם לשיעור 
   :ההחזקה בהן לתאריך המאזן

     
 3,737  4,643 נכסים שוטפים

 3,303  5,130 *)נכסים בלתי שוטפים 
 2,536  2,731 נכסים בתחום הביטוח והפיננסיים

 )3,734(  )4,735( התחייבויות שוטפות
 )2,294(  )2,659( התחייבויות לזמן ארוך

 )2,096(  )2,224( התחייבויות בתחום הביטוח והפיננסיים
     

 1,452  2,886 נכסים נטו
  

  .כולל יתרות עודפי עלות  *)
  

 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2010  2009  2008 
 ח"שמליוני  
     

חלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של החברות 
     :הכלולות בהתאם לשיעור ההחזקה בהן בשנה

      
 3,138  2,578  4,804 הכנסות

      
 )12(  91  156)  *)הפסד(רווח נקי 

  
  .כולל התאמות בגין עודפי עלות  *)
  

  צירוף מידע תמציתי של חברה כלולה  .ג
  

 הקבוצה השקעת). IDE -להלן (מ "אי טכנולוגיות בע.די.ממניות חברת איי 50%- מחזיקה בכ הקבוצה
 61-הסתכם בכ 2010בשנת   IDEחלק הקבוצה ברווחי. מטופלת לפי שיטת השווי המאזני IDE-ב

של הקבוצה המיוחס לבעלי מניות  נמשכת מפעילות )הפסד(מהרווח  20%העולה על , ח"ש מיליוני
לא צורפו לדוחות הכספיים של הקבוצה וזאת מכיוון שבתקופת  IDEהכספיים של  הדוחות. החברה

מהרווח המיוחס לבעלי מניות  20%לא עלה על  IDEהדיווח הקודמת חלק הקבוצה בתוצאות של 
- להלן מידע תמציתי ביחס ל. האמור הסף על יעלה לא גםפת הדיווח הבאה החברה וצפוי שבתקו

IDE ב"במליוני דולר ארה( בגין כל אחת מתקופות הדיווח:(  
  
 בדצמבר 31  
  2010 2009 
 ב "מליוני דולר ארה  
     

 212  181 נכסים שוטפים
 346  393 נכסים לא שוטפים

     
 138  98 התחייבויות שוטפות

 270  300 התחייבויות לא שוטפות
     

 150  177 הון שמיוחס לבעלי מניות החברה
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  )המשך( צירופי עסקים והשקעות בחברות ושותפויות מוחזקות  -: 14באור 
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2010  2009  2008 
 ב"מליוני דולר ארה  
      

 270  377  195  הכנסות
       

 55  96  53 רווח  גולמי
       

 36  68  26 רווח תפעולי
       

 )22(  12  20 נטו, מימון) הוצאות(הכנסות 
       

 11  71  32  רווח נקי 
  

 -ששימש לתרגום הדוחות הכספיים של החברה הכלולה הינו  2010, בדצמבר 31שער חליפין ליום 
   ).6%ירידה של  -2010שינוי בשנת ( 3.549

  
  יתרת ההפרש המקורי שטרם הופחתה  

  
   .ח"מליוני ש 42-הינה בסך של כ IDE-יתרת המוניטין המיוחסת להשקעה ב 2010, בדצמבר 31ליום   

  
  השקעות במניות הרשומות למסחר בבורסה  .ד
  

 2009בדצמבר  31 2010בדצמבר  31 

 
יתרה 
 במאזן

  שווי
 שוק

  יתרה
 במאזן

  שווי
 שוק

 ח"מליוני ש 
     

 13,539 5,826 15,978 5,479)1(חברות מאוחדות 
 2,924 729 6,743 2,253)2(חברות ושותפויות כלולות 

  
  :הרכב ההשקעה במניות חברות מאוחדות הרשומות למסחר בבורסה הינו כדלקמן  )1(

 
 2009בדצמבר  31 2010בדצמבר  31 

 
יתרה 
 במאזן

  שווי
 שוק

יתרה 
 במאזן

  שווי
 שוק

 ח"שמליוני  
    

Delek U.S. Holdings Inc1,086 1,027 1,424 1,022 
 1,349 1,760 1,731 1,964מ"הפניקס אחזקות בע

 1,411 810 1,180 810מ"חברת הדלק הישראלית בע -דלק 
 3,871 22 5,594 )52(מ"דלק מערכות אנרגיה בע
 2,113 367- -  *)  מ"דלק מערכות רכב בע

 106 149 79 119מ"גדות תעשיות ביוכימיה בע
 2,805 323 5,476 491שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

 862 971 891 1,061מ"אקסלנס השקעות בע
    
 5,479 15,978 5,826 13,539 
    

  ).להלן 'ראה יג( לפי שיטת השווי המאזנימוצגת  2010, בדצמבר 31ליום   *)  
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  )המשך( צירופי עסקים והשקעות בחברות ושותפויות מוחזקות  -: 14באור 
  

  :הרכב ההשקעה במניות חברות ושותפויות כלולות הרשומות למסחר בבורסה הינו כדלקמן  )2(
  

 2009בדצמבר  31 2010בדצמבר  31 

 
יתרה 
 במאזן

  שווי
 שוק

יתרה 
 במאזן

  שווי
 שוק

 ח"מליוני ש 
     

 2,739 605 5,000 828שותפות מוגבלת -אבנר חיפושי נפט 
 - - 1,551 1,316מ"דלק מערכות רכב בע

 156 172164 177מ"מהדרין בע
 29 )40(20 )68(מ"ן בע"דלק נדל

     
 2,253 6,743 729 2,924 

  
   מידע נוסף בדבר חברה כלולה המוחזקת במישרין על ידי החברה  .ה

  

 

זכויות 
החברה 
בהון 

ובזכויות 
סכומים שהעמידה 
החברה לחברה כלולה

היקף 
ההשקעה 
בחברה 

 כלולהערבויותהלוואותהצבעה מדינת  
 ח"מליוני ש %התאגדות 

2010     
        

 )68( 58 361 4.98%ישראל*)ן "דלק נדל
     

  
  

 

זכויות 
החברה 
בהון 

ובזכויות 
סכומים שהעמידה 
החברה לחברה כלולה

היקף 
ההשקעה 
בחברה 

 כלולהערבויותהלוואותהצבעה מדינת  
 ח"שמליוני  %התאגדות 

2009     
        

 )40( 60 353 4.98%ישראל*)ן "דלק נדל
  

  .להלן) 1('ראה ז  *)
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  )המשך( צירופי עסקים והשקעות בחברות ושותפויות מוחזקות  -: 14באור 
  

  חברות מאוחדות  .ו
  
   מידע נוסף בדבר חברות מאוחדות המוחזקות במישרין על ידי החברה  .1
  

 

זכויות 
החברה בהון 
 ובזכויות

סכומים שהעמידה החברה 
 לחברה מאוחדת

היקף 
ההשקעה 
בחברה 

המאוחדת 
לפי שיטת (

 השווי 
 )המאזני ערבויות הלוואות הצבעה מדינת  
 ח"שמליוני  %התאגדות 
     

2010    
     

 3,526 *) 12 3,561 100ישראלמ"דלק השקעות ונכסים בע
 1,311 - 1,384 100ישראלמ"דלק פטרוליום בע

    
  4,945 12 4,837 
         

2009   
    

 1,697 *) 189 3,053 100ישראלמ"דלק השקעות ונכסים בע
 1,766 - 925 100ישראלמ"דלק פטרוליום בע

         
  3,978 189 3,463 

  
  .ניתנה ערבות הדדית של דלק השקעותכנגד ערבות זו   *)

  
  סכומי דיבידנד מחברות מאוחדות  .2
  

  .ח"מליוני ש 300-דלק השקעות חילקה דיבידנד בסך של כ 2010בשנת   
  

  :על ידןהמוחזקות חברות המ בחברות המטהשהתקבלו סכומי דיבידנד להלן   
  
  לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
 2010 2009  2008 
 ח"שמליוני  
     

 399 92 245מ"דלק מערכות רכב בע
Delek U.S. Holdings Inc.21 22 15 

 44 21 21מ"חברת הדלק הישראלית בע -דלק 
 5 2 -שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

  10  4  -שותפות מוגבלת -אבנר חיפושי נפט 
  -  -  36ריפבליק

IDE 20 - - 
     
 343 141 473 
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  )המשך( צירופי עסקים והשקעות בחברות ושותפויות מוחזקות  -: 14באור 
  

  שינויים עיקריים בחברות מוחזקות  
  
   ן כדיבידנד בעין"חלוקת מניות של דלק נדל  .ז

  
קיבל דירקטוריון החברה החלטה לפיה החברה תחלק את כל או , 2008בחודש אוקטובר   .1

בכפוף לקבלת , ן המוחזקות על ידה לבעלי המניות של החברה"מניות דלק נדלמרבית 
ן כלפי "של החברה ודלק נדל) Covenants(האישורים הנדרשים מכח התחייבויות והסדרים 

  .צדדים שלישיים
  

החליט דירקטוריון החברה על חלוקה , לאחר קבלת האישורים כאמור, 2009, במרס 31ביום   
יום . ן המוחזקות על ידה כדיבידנד לבעלי המניות של החברה"של מרבית מניות דלק נדל

לאחר . 2009, במאי 3ומועד החלוקה בפועל היה ביום , 2009באפריל  20האקס נקבע ליום 
, זאת לאור. ן"מהונה המונפק והנפרע של דלק נדל 5%- וצה בכביצוע החלוקה מחזיקה הקב

יתרת ההשקעה בדלק . ן בדוחותיה הכספיים"הפסיקה החברה לאחד את פעילותה של דלק נדל
 - בכ 2010, בדצמבר 31השווי המאזני ומסתכמת ליום ן מוצגת בדוחות הכספיים על פי שיטת "נדל
  ).ן"די החברה לדלק נדלכולל הלוואות שניתנו על י(ח "מיליוני ש 294

  
הוצגו בנפרד בדוח רווח והפסד במסגרת  עד למועד החלוקה ן"תוצאות הפעולות של דלק נדל  

   ."מפעילות שהופסקה) הפסד(רווח "הסעיף 
  

  :להלן הנתונים על תוצאות הפעולות המתייחסים לפעילות שהופסקה  
  

 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2009  (* 2008 
 ח"שמליוני  
   

 1,654  406 הכנסות
 389  118 עלות ההכנסות

     
 1,265  288 רווח גולמי

     
 )746(  3 נטו, ן להשקעה"ערך נדל) ירידת(עליית 

 16  2 הוצאות מכירה ושיווק 
 302  45 הוצאות הנהלה וכלליות

 23  2 נטו, הכנסות אחרות
     

 224  246 רווח מפעולות רגילות
     

 155  54 הכנסות מימון
 2,244  251 הוצאות מימון

     
  49  )1,865( 
     

, חברות ושותפויות כלולות) בהפסדי(חלק הקבוצה ברווחי 
 )363(  3 נטו

     
 )2,228(  52 לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

 )336(  35 )הטבת מס(מסים על ההכנסה 
     

 )1,892(  17 )הפסד(רווח נקי 
  

ן עד מועד הפסקת "מתייחסים לתוצאות פעילותה של דלק נדל 2009הנתונים בגין שנת   *)
  .איחודה
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  :להלן הנתונים על הרווח הכולל האחר המתייחסים לפעילות שהופסקה

  

 
  שהסתיימה ביוםלשנה 

 בדצמבר 31
 2009  (* 2008 
 ח"שמליוני  
   

 )50(  1  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה ) הפסד(רווח 
     

 )136(  )63( בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים הפסד
     

 )1,009(  268 של פעילות חוץ התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
     

 )87(  )8(  חלק החברה בהפסד כולל אחר של חברות כלולות
     

 20  -  שערוך של השקעה קיימת בעת העלייה לשליטה
     

 )1,262(  198  כולל אחר מפעילות מופסקת) הפסד(כ רווח "סה
  
ן עד מועד הפסקת "ים לתוצאות פעילותה של דלק נדלסמתייח 2009הנתונים בגין שנת   *)

  .איחודה
  

יצויין כי בדוח רווח והפסד ובדוח על רווח כולל נתוני הרווח מפעילויות שהופסקו ורווח כולל 
כוללים גם את נתוני דלק רכב שהוצגה  2009-ו 2008אחר מפעילויות שהופסקו לשנים 

  .'יג14ראה גם באור , כפעילות שהופסקה בתקופות האמורות
  

כדיבידנד בעין התקשרה החברה עם תאגיד  ן"יצויין כי לצורך ביצוע חלוקת מניות דלק נדל
כי התאגיד הבנקאי ביטל את השעבוד שהיה קיים , בין היתר, בנקאי בהסכם במסגרתו נקבע
ן "התחייבה החברה כי בכל מועד בו תפרע דלק נדל, בנוסף. ן"לטובתו על מניות דלק נדל

מליון  280קרן של (ן בגין רודשף "לחברה סכום על חשבון ההלוואות שנתנה החברה לדלק נדל
תרכוש החברה מהתאגיד הבנקאי בכספי כל סכום נפרע חלק מהזכויות בחוב שיש לדלק ) ח"ש
. ח"מליון ש 150עד לסך מצטבר של , ן כלפי התאגיד הבנקאי בגובה אותו סכום נפרע"נדל

מכירת החוב על ידי התאגיד הבנקאי לחברה תיעשה ללא העברת כל זכות מזכויות התאגיד 
החברה תהא רשאית לרשום . או יינתנו לטובתו להבטחת החוב/י בבטוחות שניתנו והבנקא

להבטחת . בכפוף להתקיימות מספר תנאים, שעבוד נחות כל כנסים המבטיחים את החוב
, קיום התחייבויות החברה כלפי התאגיד הבנקאי המחתה החברה בהמחאה על דרך השעבוד

כל זכויותיה על פי הסכמי הלוואות של דלק  את, לטובת התאגיד הבנקאי, ראשונה בדרגה
  .ן בגין רודשף"נדל

  
קטן הונה של הקבוצה המיוחס לבעלי מניות  ,ן כאמור"מחלוקת מניות דלק נדלכתוצאה   

 171-הסכום הכולל הינו כ(החברה בסכום ההשקעה שחולקה והשלכות המס המתייחסות 
ן "עמידו הלוואות וערבויות לדלק נדליצויין כי החברה וחברות מאוחדות שלה ה). ח"מליוני ש

לא כולל השקעות של פוליסות ( ח"מליוני ש 451-מסתכמת בכ 2010, בדצמבר 31שיתרתן ליום 
  ).ן"משתתפות ברווחים ושל תעודות סל במכשירי חוב של דלק נדל

  
 2010, בדצמבר 31ן אשר יתרתן ליום "יצויין כי הלוואות שהעמידה החברה לדלק נדל עוד  
 הוצמדו ח ואשר נכללות בסכום שצויין לעיל"ש מליוני 362-הינה כ) ריבית שנצברה כולל(

החברה כללה הפרשה לירידת . 10.7%בשיעור של שנתית ריבית  ונשאולמדד המחירים לצרכן 
אומדן השווי ח בהתבסס על "ש נימליו 22-ן בסך של כ"ערך הלוואות שהועמדו לדלק נדל

 קיטון ביתרהבקשר עם . ן עם השלמת העסקה האמורה"ההוגן של יתרת ההלוואות לדלק נדל
  .להלן 2ראה  -עסקת רודשף לאור  ,לאחר תאריך המאזן, ל"ההלוואות הנ ושינוי תנאי

  
 Delekממניות 25%- הקבוצה מחזיקה באמצעות דלק פטרוליום ב 2010, בדצמבר 31ליום   .2

Motorway Services ) להלן- DMS( ויתרת המניות ב-DMS ן "על ידי דלק נדל בעקיפין מוחזקת
מחזיקה במלוא המניות של  DMS). שהינה חברה בבעלות ובשליטת בעל השליטה בחברה(

מרכזי שירות  19- המחזיקה ב RoadChef Limitedהמחזיקה בחברת ) MSA -להלן (חברה אנגלית 
קבוצת החברות כולה ( Roadchefבצידי כבישים מהירים בבריטניה הפועלות תחת המותג 

  ).רודשף - תקרא להלן 
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ת השקעתן ן להעמיד למימוש א"החליטו דלק פטרוליום ודלק נדל, 2008בחודש נובמבר   
במסגרת נכסים המיועדים  ברודשף ההשקעה הוצגההחל מאותו מועד , לפיכך. ברודשף
  . למימוש

  
נוהל תהליך מכירה אשר במסגרתו התקיימו  2010ועד לחודש פברואר  2009במהלך שנת   

 2009במהלך שנת . בדיקות על ידי רוכשים פוטנציאליים והתקבלו הצעות לרכישת ההשקעה
על הצעות שהתקבלו במסגרת הליך מכירת ההשקעה ועל הפחתות , שארבין ה, בהסתמך

לירידת ערך נכסים שנכללו בדוחות רודשף הפחיתה הקבוצה את השקעתה ברודשף בסך של 
 31יתרת ההשקעה ליום . נטו, אחרות) הוצאות(ח אשר נכללו בסעיף הכנסות "מליוני ש 74-כ

מליוני  177-בכ הסתכמהבמסגרת נכסים המיועדים למימוש  אשר הוצגה בעבר 2009 ,בדצמבר
   .ח"ש

  
בעקבות אי התקדמות במשא ומתן עם רוכש , 2010בחודש פברואר , בהמשך לאמור לעיל  

כי הסיכויים למימוש הנכס במחיר , ן ודלק פטרוליום"פוטנציאלי החליטו הנהלות דלק נדל
הנדרשים כבר אינה צפויה ברמה גבוהה  הנדרש פחתו באופן משמעותי והמכירה בתנאים 

השקעות בחברות  ,)IAS 28( 28ובהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר , לפיכך
ההשקעה ברודשף למפרע בהתאם  טופלה 2010החל מהרבעון הראשון של שנת  ,כלולות

  .לשיטת השווי המאזני
  

 177-בסך של כ 2009, בדצמבר 31כתוצאה מהאמור לעיל סווגה ההשקעה ברודשף ליום 
, ח מסעיף נכסים המיועדים למימוש לסעיף השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות"מיליוני ש

אחרות ) הוצאות(מהכנסות  2009ח לשנת "מליון ש 75-וכן סווגו הוצאות אחרות בסך של כ
 של האמור  ההשפעה. נטו, להכנסות מימון ולחלק החברה ברווחי חברות ושותפויות מוחזקות

  .הסתכמה בסכומים לא מהותיים כתוצאה מהאמור על יתרת ההון של הקבוצה
  

ן החליטו "ובהמשך למשא ומתן שהתקיים בין החברה לבין דלק נדל 2010, בנובמבר 24ביום 
 )75%( ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה לאשר את ההתקשרות לרכישת החזקותיה

) דלק בלרון - להלן (ן "בעלות מלאה של דלק נדלחברה בת ב, מ"של דלק בלרון בינלאומי בע
  . בחברות המחזיקות ברודשף

- תמורת העסקה נקבעה לסכום בשקלים חדשים שיהיה שווה במועד הסגירה לסכום של כ
התמורה שולמה על ידי . ט"מליון ליש 115-ט המשקף שווי לרודשף של כ"מיליון ליש 86.25

   .ן לחברה ותשלום במזומן"חוב דלק נדלחלק מהחברה באמצעות קיזוז 
נרשם לטובת התאגיד , ן לתאגיד בנקאי"בגין התחייבויות דלק נדל, נכון למועד ההתקשרות

ממניות רודשף בגין החוב  24%- לחברה שעבוד על כ(ממניות רודשף  51%- הבנקאי שעבוד על כ
אגיד תרכוש החברה מהת, עם הסרת השעבוד הבנקאי כאמורסוכם כי ). ן כלפיה"של דלק נדל

מליון שקלים אשר ישא ריבית שנתית בשיעור  77-ן כלפיו בסך של כ"הבנקאי חוב של דלק נדל
  . 2018והקרן תעמוד לפרעון בשנת , מעל עלות הגיוס של החברה 1%של 

  
בהתאם להתחייבות החברה כלפי התאגיד הבנקאי שניתנה בקשר עם חלוקת מניות , בנוסף

ן כלפי התאגיד "תרכוש החברה חוב נוסף של דלק נדל ,כאמור לעיל ,ן כדיבידנד בעין"דלק נדל
החברה תהא זכאית לקבל מהתאגיד הבנקאי הלוואה . ח"מליון ש 150הבנקאי בסכום נוסף של 

 2018אשר תעמוד לפרעון בשנת , 0.25%בריבית פריים מינוס , מליון שקלים 150- על סך של כ
  ).אגיד הבנקאי ערב רכישת החובן כלפי הת"בזהה לתנאי החוב של דלק נדל(

  
 10ביום , ן"לאחר תאריך המאזן ולאחר אישור האסיפות הכלליות של החברה ודלק נדל

- התמורה הסופית בעסקה הסתכמה בכ. הושלמה העסקה לרכישת מניות רודשף 2011, בינואר
 עלשהועמדו  )לפני ירידת ערך( לאחר השלמת העסקה מסתכמות ההלוואות. ח"מליון ש 497

 31-וזאת בנוסף להלוואות בסך של כ( ח"מליוני ש 226- ן בסך של כ"לדלק נדלידי הקבוצה 
  .)2012 אוגוסטואשר עומדות לפרעון בחודש  )נוסטרו( ח שהועמדו על ידי הפניקס"מליוני ש

  
  .רודשףמהון המניות של  100% פטרוליוםדלק העסקה מחזיקה השלמת  לאחר

  
ן בקשר עם נכסים "רשות ניירות ערך חיפוש במשרדי דלק נדלערכה  2009, בדצמבר 3ביום   .3

  .ל"ן בחו"השייכים לחברות בת של דלק נדל
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ן כי למיטב ידיעתה הנושאים הנבדקים על ידי רשות "דיווחה דלק נדל 2010בינואר  2ביום   
  :בקשר עם הנושאים הבאים ניירות ערך הינם

  
" הילטון"ן בפורטפוליו המלונות "בחינת דרך ההצגה החשבונאית של השקעות דלק נדל -

  ".מריוט" -ו
כפי  NCPבחינת שווי חברה זרה המחזיקה בחניונים באנגליה המושכרים לחברת   -

 .2007-2009ן בשנים "שהוצג בדוחות הכספיים של דלק נדל
ן עם צד שלישי בנוגע לתפעול נכסי "ת זרה של דלק נדלבחינת התקשרות חברה ב  -

 .רודשף
  

פרסמה רשות ניירות ערך הודעה לפיה היא סיימה את החקירה  2010, באוגוסט 31ביום 
כדי שזו תחליט לגבי המשך , ן והעבירה את תיק החקירה לידי הפרקליטות"בפרשת דלק נדל

כי ממצאי החקירה כוללים חשדות , בין היתר, במסגרת ההודעה האמורה נרשם. הטיפול בו
שעיקרם בנאותות הסיווג והשווי של רודשף בספרי , לעיל 3- ו 2בנושאים האמורים בסעיפים 

ן המחזיקה "ן של שוויה של חברה נכדה של דלק נדל"החברה ונאותות ההצגה בספרי דלק נדל
  .בחניונים באנגליה

  
מיסוי (אביב - מאת פרקליטות מחוז תלן הודעה "התקבלה בדלק נדל 2010, בספטמבר 16ביום 

בדבר העברת , 1982-ב"תשמ, ]נוסח משולב[לחוק סדר הדין הפלילי ' א60לפי סעיף , )וכלכלה
  .תיק החקירה לפרקליטות

  
אין באמור כדי , בהתבסס על ידיעותיה בשלב זה, ן"להערכת הנהלות החברה ודלק נדל

שרותן להעריך מה תהיה החלטת אין באפ, יחד עם זאת. להשפיע על הדוחות הכספיים
להחלטות הפרקליטות ) ככל שיהיו(הפרקליטות בתיק החקירה האמור ומה ההשלכות שיהיו 

או שיערכו /כמו כן אין באפשרותן להעריך מה תהיינה התוצאות של בדיקות שנערכו ו. ל"הנ
נאי בכל הקשור לטיפול החשבו) אם וככל שהיו או יהיו כאלו(על ידי רשות ניירות ערך 

  .ל"על הדוחות הכספיים בנושאים הנ, )ככל שתהיה(בנושאים האמורים ומה תהא ההשלכה 
  

מועד (ן חברה בת של הקבוצה והחל ממועד זה "היתה דלק נדל 2009יצויין כי עד לחודש מאי 
הליך . ן"ממניות דלק נדל 5%- מחזיקה הקבוצה בכ) ן כדיבידנד בעין"חלוקת מניות דלק נדל

יכול שישפיע על דוחותיה , ן"על דוחותיה הכספיים של דלק נדל, ככל שישפיע, הבדיקה כאמור
  . הכספיים של הקבוצה לתקופות המדווחות

  
במסגרתה מומשו זכויות לרכישת , ן הנפקת זכויות"השלימה דלק נדל 2010בחודש מאי   .4

הזכויות מלוא הקבוצה ניצלה את . ח"מליון ש 126-מניות בתמורה לסך של כ 114,698,115
שיעור ההחזקה של . ח"מליון ש 6-ן בתמורה לכ"שהוצעו לה ורכשה מניות של דלק נדל

    .ן לאחר הרכישה נותר ללא שינוי"הקבוצה בדלק נדל
 
ן הנפקת זכויות לרכישת "השלימה דלק נדל 2011פברואר בחודש , לאחר תאריך המאזן  .5

בוצה ניצלה את מלוא הזכויות הק. ח"שמליוני  60- מניות בתמורה לסך של כ 86,154,310
 לאחרן "נדל בדלק הקבוצה של ההחזקה שיעור .ח"שמליון  3- בתמורה לסך של כ, שהוצעו לה
  .שינוי ללא נותר הרכישה

  
  פעילות בתחום הביטוח והפיננסים  .ח

  
  אקסלנסרכישת מניות   .1
  

ח על "מליון ש 322.5-ממניות אקסלנס בתמורה לכ 40%הושלמה רכישת  2006בחודש אפריל   
  ").הפניקס השקעות" - להלן (חברת בת בבעלות מלאה של החברה , ידי הפניקס השקעות

 1הניתנת למימוש החל מיום  CALLלפניקס השקעות אופציית , בהסכם הרכישה נקבע כי  
 2009, בפברואר 1למימוש החל מיום  הניתנת PUTולמורכים קיימת אופציית  2009, לינואר

כן נקבעו בהסכם התאמות לרווח ולהון - כמו. ניות נוספות לפניקס השקעותמ 40.88%למכירת 
  .העצמי שיש לקחת בחשבון בחישוב התמורה
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בהתאם להסכם החדש נקבע כי , )ההסכם החדש - להלן (תוקן ההסכם  2009בחודש יוני   

עד  2009בחמש מנות בשנים , מההון המונפק של אקסלנס 40.88%השקעות תרכוש הפניקס 
 5.11% - מנה שניה עד חמישית , מההון המונפק של אקסלנס 20.44% -מנה ראשונה . 2013

ח "מליון ש 620התמורה הכוללת שתשולם בין המנות תהיה בין . מההון המונפק של אקסלנס
  .2009ודים למדד חודש מרס צמ, ח"מליון ש 730ועד למקסימום של 

  
בהתאם להסכם החדש רכשה הפניקס עד למועד הדוח את המנה הראשונה ואת המנה השניה   

  . בהתאמה, ח"מליוני ש 105-ח וכ"מליוני ש 342.7בסך כולל של 
יום לאחר  35עד החמישית יהיה עד  השלישיתמועד רכישת המניות נשוא כל אחת מהמנה   

פניקס השקעות הל .2012עד  2010אקסלנס לכל אחת מן השנים  שלאישור הדוחות הכספיים 
זכות להאיץ את רכישת מניות אקסלנס בכל עת ולמוכרים זכות להאיץ רכישתן של המנות 

יצויין כי בגין המנות השלישית   . שטרם נרכשו במועד ההאצה בתנאים הקבועים בהסכם
צמוד למדד חודש מרס , ח"יוני שמל 90ועד החמישית נקבע כי התמורה לא תעלה על סך של 

2009.  
  

לפניקס השקעות זכות להאיץ את רכישת מניות אקסלנס בכל עת ולמוכרים זכות להאיץ   
  .רכישתן של המנות שטרם נרכשו במועד ההאצה בתנאים הקבועים בהסכם

, החברה ערבה ללא הגבלה בסכום להבטחת קיום מלוא התחייבויות הפניקס השקעות  
  .הסכם החדשבהתאם לתנאי ה

  
ביצעה הפניקס השקעות מספר עסקאות לרכישת מניות אקסלנס , 2010-ו 2009במהלך השנים   

ח "מליוני ש 28-ח וכ"מליוני ש 47.3- בתמורה כוללת של כ, בעסקאות בבורסה ומחוץ לבורסה
  .בהתאמה

  
ק מהון המניות המונפ 73.32%מחזיקה הפניקס בשיעור של , 2010, בדצמבר 31נכון ליום   

אך , חלקה של הפניקס בהון אקסלנס בהתחשב במניות שטרם נרכשו. והנפרע של אקסלנס
  .88.65%-מסתכם ליום המאזן ב, קיימת בגינן זכות האצה

    
 להשקעתה המיוחס מוניטין ערך לירידת התקופתית הבחינה את ביצעה השקעות הפניקס  

. ח"מליוני ש 680 -אשר יתרתו לתאריך זה הסתכמה לכ, 2010, בדצמבר 31 ליום באקסלנס
 מניבות היחידות של ההשבה בר הסכום נבחן, המוניטין של ההשבה ברות בחינתלצורך 

בר ההשבה של יחידת  הסכום .)גמל ושירותים פיננסיים(המוניטין  הוקצה להן המזומנים
מעריך שווי  ידי על שנערכה השווי ערכתהעל בסיס  נקבע, הפיננסיים והשירותים הגמל
שהנה שיטת קירוב , והמתבססת על שיטת מכפיל התזרים התפעולי המייצג הצפוי חיצוני

 יש כי קבעה זו הערכה. שווי כל אחת מהיחידות הוערך בנפרד. יםלשיטת היוון תזרימי המזומנ
השירותים הפיננסיים נקבע לגבי יחידת . הגמל ביחידתח "ש מליון 50-כ של בסך הפחתה לבצע

  .על בסיס הערכת השווי שסכום בר ההשבה של היחידה עולה על ערכה בספרים
  

ח "ש 1 בנות נוספות מניות 528,438במסגרת המסחר בבורסה  החברהרכשה , תאריך המאזן לאחר  .2
 55.55%-בכ הקבוצהכאמור מחזיקה  הלאחר הרכיש. ח"ש נימליו 7-לכ בתמורה הפניקס שלא "כ. נ.ע

  .מהפניקס
  
בהסכם ) ברק קפיטל - להלן (מ "התקשרה ברק קפיטל בע, 2011בחודש פברואר , לאחר תאריך המאזן  .3

תמכור את כל מניותיה בחברה הכלולה אינדקס תעודות , בכפוף להתקיימות התנאים המתלים, לפיו
פוי לנבוע לברק הרווח שצ. ח"מיליוני ש 35-מ בתמורה לכ"מ לחברת דש איפקס הולדינגס בע"סל בע

  ).ח"מיליוני ש 15 -ל הינו כ"חלק הקבוצה ברווח הנ(ח "מיליוני ש 32-קפיטל לפני מס מוערך בכ
  

הקבוצה מבטלת את השערוך לשווי שוק של ניירות הערך של חברות הקבוצה  ',ג2כאמור בבאור   .4
ול של תעודות סל המוחזקים על ידי חברות ייעודיות העוסקות בהנפקות וניה) מניות ואגרות חוב(

מטופלות החזקות אלו , מאידך. וכן המוחקים עבור פוליסות משתתפות ברווחים בחברות ביטוח
מניות ) מכירת(רכישת , מניות אוצר) מכירת(בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים באשר לרכישת 

  .נוספות של חברות מאוחדות והחזקה הדדית של אגרות חוב
  

 2010המיוחס לבעלי מניות החברה בשנת השפעה של הטיפול החשבונאי האמור על הרווח הנקי   
  .)ח"מיליוני ש 25-כ -  2009( ח"מליוני ש 7-הסתכמה בהפסד של כ
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  ב"פעילות בתחום הדלקים בארה  .ט

  
כתוצאה . טקסס, בטיילר USהתרחשה שריפה בבית הזיקוק של דלק  2008 ,בנובמבר 20ביום   )1

פעילות בית הזיקוק הופסקה לצורך בדיקה מקיפה . מהשריפה נפטרו מפצעיהם שני עובדים
. השריפה גרמה לנזק בשתי יחידות פעילות של בית הזיקוק. של נסיבות האירוע והיקף הנזקים

  . שיפוץ תקופתי וכן עבודות לשיפור מתקניםבנוסף לתיקון הנזקים הוחלט על ביצוע 
  .בית הזיקוק חידש את פעילותו 2009בחודש מאי 

  
מחברת ) ח"מליוני ש 465-כ(מליוני דולר  116-סך של כ USקיבלה דלק  2009מהלך שנת ב

 51.9- בגין אובדן רווחים וכ) ח"מיליוני ש 257 - כ(מליוני דולר  64.1-הביטוח הכולל סך של כ
בגין נזקי רכוש אשר נרשמו בדוחות הכספיים בניכוי עלויות ) ח"מליוני ש 208-כ(מליוני דולר 

מיליוני  419 -ההכנסה נטו בסך של כ). ח"מליוני ש 46-כ(מליוני דולר  11.6-שהוצאו בסך של כ
  . נטו, אחרות) הוצאות(במסגרת סעיף הכנסות  2009ח נרשמה בדוח רווח והפסד לשנת "ש
  

מליוני  64-כ(מליוני דולר  17-סך של כ USקיבלה דלק , 2010במהלך הרבעון השני של שנת 
בגין אובדן רווחים ) ח"מליוני ש 49- כ( מליוני דולר 12.8-הכולל סך של כ, מחברת הביטוח) ח"ש
בגין נזקי רכוש אשר נרשמו בדוחות הכספיים בניכוי ) ח"מליוני ש 15-כ(מליוני דולר  4.2-וכ

ההכנסה נטו נרשמה בדוח ). ח"מליוני ש 0.8- כ(מליוני דולר  0.2-עלויות שהוצאו בסך של כ
 2010עון השני של שנת התקבולים ברב. רווח והפסד במסגרת סעיף פיצוי מחברת ביטוח

התקבולים מחברת הביטוח . מהווים סיום התחשבנות עם חברת הביטוח בגין נזקי השריפה
  ).ח"מליוני ש 562-כ(מליוני דולר  141.4מסתכמים לסך של  2009-2010במהלך השנים 

  
  ).2(13ראה באור , Lion Oilבאשר להסכם לרכישת מניות   )2
  

  באירופהפעילות בתחום הדלקים   .י
  

על ידי  80%חברה המוחזקת בשיעור של ( Delek Europe BVהשלימה , 2010, באוקטובר 1ביום 
 BP עסקה לרכישת פעילות שיווק הדלקים של ) להלן דלק אירופה, על ידי דלק ישראל 20%-החברה ו

France SA ) להלן- BP (חזקות בחנויות נוחות וה 300-כ, תחנות תדלוק 410הכוללת רכישת , בצרפת -
   .טרמינלים והבעלות בנכסים עברה לחברה בת 3
  

במסגרת הסכם . מיליוני אירו לפני התאמות הון חוזר 170 -התמורה בעסקה נקבעה לסך של כ
התאמות . הרכישה נקבע מנגנון של סכום ההתאמות בגין ההון חוזר אשר יתווסף לתמורת הרכישה

מיליון אירו והתמורה שהועברה  60 -הסתכמו בכ BPההון החוזר במועד העסקה כפי שנמסרו על ידי 
כי התאמות  BP -דלק אירופה ולאחר תאריך המאזן נקבע בהסכם בין . מיליון אירו 230 -הסתכמה בכ

מיליון  209 -מיליון אירו באופן המשקף תמורה כוללת לעסקה בסך של כ 39 -ההון החוזר יוקטנו לכ
  ).חייבים אחרים לתאריך הדוח מיליון אירו הוצגו במסגרת 21 -כ( אירו

  
לנכסים ) מיליון אירו 209-כ(את תמורת הרכישה המוסכמת באופן זמני דלק אירופה יחסה 

  :והתחייבויות של החברות הנרכשות במועד הרכישה כדלקמן
  

  מליוני אירו    
      

  81    רכוש שוטף 
  134    רכוש קבוע

  9    השקעה בחברות מוחזקות ויתרות חובה לזמן ארוך    
  26    )בעיקר תוכנית נאמנות לקוחות(רכוש אחר 

  37    מוניטין
  )47(    התחייבויות שוטפות

  )31(    התחייבויות לזמן ארוך
      
    209  
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ההשפעה על ההכנסות היתה , במידה שדלק צרפת הייתה מאוחדת באופן מלא מתחילת השנה
ועל הרווח הנקי מסתכמת ) ח"מיליוני ש 4,006-כ(מיליוני אירו  811-בסך של כבגידול מסתכמת 
  ).ח"מיליוני ש 15-כ(מיליוני אירו  3-סך של כבגידול ב

  
באמצעות הלוואה מתאגיד בנקאי בישראל בסך מומנה התמורה לרכישת פעילות הדלקים בצרפת 

בריבית משתנה של ליבור לשלושה , ההלוואה הינה לתקופה של שבע שנים. מליוני אירו 80של 
חברות בנות של דלק אירופה להבטחת פרעון ההלוואה שועבדו מניות . חודשים בתוספת מרווח

, בנוסף. ויחסי כיסוי EBITDA - המבוססות בעיקר על יחסי חוב ל, ונקבעו אמות מידה פיננסיות
כל אחת לפי , ודלק ישראל יעמידו ערבויות נפרדותדלק פטרוליום כחלק מהביטחונות נקבע כי 

  .חלקה היחסי בהחזקות
  

ודלק ישראל בסך דלק פטרוליום שהועמדו על ידי , יתרת התמורה מומנה באמצעות הלוואות בעלים
הלוואות הבעלים צמודות למדד המחירים לצרכן . הבהתאמ, מליוני אירו 11- מליוני אירו ו 84של 

. 2012, בדצמבר 31ביום עומדות לפרעון בשלב זה ל "ההלוואות הנ. 5.5%ונושאות ריבית בשיעור של 
 .התאמות ההון החוזר ממונו בעיקרם מתוך כספי פעילות החברות הנרכשות

  
- העמידה החברה ערבויות נוספות לצדדים שלישיים בסך של כ 2010, בדצמבר 31נכון ליום , כמו כן

מ והבלו "לטובת הפעילות הנרכשת לצרכי מימון הון חוזר לטובת רשויות המע, מליוני אירו 97
ודלק ישראל התחייבו להעמיד לחברה כתבי שיפוי גב דלק פטרוליום . BP - ולצרכי רכישת דלקים מ

ודלק ישראל עמלת עמלת דלק פטרוליום בתמורה להעמדת הערבויות גובות . (back to back)גב  אל
ודלק ישראל תהיינה זכאיות לקבל דמי ניהול דלק פטרוליום , בנוסף. בשנה 1.5%ערבות בשיעור של 

  .לפי חלקן היחסי בעסקה, מליוני אירו 1.2שנתיים בסך של 
  

  פעילות בתחום הדלקים בישראל  .יא
  

מליוני  95-ממניות דלק ישראל בתמורה לסך של כ 6.51%מכרה דלק פטרוליום  2009בחודש יוני   
הרווח שנבע . 79.17%- כתוצאה מהמכירה ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה בדלק ישראל ל. ח"ש

  ).לפני השפעת המס(ח "מליוני ש 31- ל הסתכם בכ"מהמכירה הנ
  

  פעילות בתחום חיפושי והפקת נפט וגז  .יב
  
דוח ) א"דמ -להלן (מ "פרסמה חברה מאוחדת דלק מערכות אנרגיה בע 2009בחודש נובמבר   .1

צעת מדף בו היא פנתה למחזיקי יחידות ההשתתפות של אבנר חיפושי נפט שותפות ה
יחידות  325,899,000בהצעה לרכוש מהם עד ) אבנר - להלן , שותפות כלולה(מוגבלת 

א "נ של דמ.ח ע"ש 1מניות רגילות בנות  517,300ה לעד נ בתמור.ח ע"ש 0.01השתתפות בנות 
  ). מניה רגילה 1יחידות השתתפות תינתן  630דהיינו לכל (

יחידות השתתפות  247,926,781בעקבות הצעת הרכש האמורה התקבלו הודעות קיבול מבעלי 
 393,535א "תמורתן הנפיקה דמ) מסך יחידות ההשתתפות של אבנר 7.43%-המהוות כ(באבנר 

וירד  45.55%-א באבנר ל"כתוצאה מהאמור עלה שיעור ההחזקה של דמ. מניות רגילות שלה
  . 81.9%- א ל"דמשיעור ההחזקה של הקבוצה ב

  
א "הונה העצמי של דמ, כתוצאה מהנפקת המניות כאמור ורכישת יחידות השתתפות באבנר

בניכוי (א שהונפקו "וזאת לפי השווי ההוגן של מניות דמ, ח"מיליוני ש 350 -גדל בסך של כ
א נבע לקבוצה רווח "בעקבות הירידה בשיעור ההחזקה של הקבוצה בדמ). הוצאות הנפקה

ח וזאת בגין "מיליוני ש 150 -לאחר נטרול רווח בסך של כ(ח "מיליוני ש 200 -בסך של כ
התחשבות בשיעור האפקטיבי של יחידות ההשתפות באבנר שנרכשו מנקודת ראות הקבוצה 

  .הרווח האמור נכלל בסעיף רווח ממימוש השקעות בחברות מוחזקות). ל"במסגרת העסקה הנ
  
מהון  2.15%-א המהוות כ"מניות של דמ 107,750קעות מכרה דלק הש 2009בחודש נובמבר   .2

לצדדים שלישיים , )כמתואר לעיל, לאחר השלמת הצעת הרכש חליפין(א "המניות של דמ
הרווח שנבע לקבוצה בגין המכירה האמורה . ח"מיליוני ש 94- בתמורה כוללת של כ, שונים

רווח ממימוש השקעות  ונכלל במסגרת סעיף) לפני השפעת מס(ח "מיליוני ש 90-הסתכם בכ
 .א"מהון המניות של דמ 79.7%- מחזיקה הקבוצה ב 2009, בדצמבר 31ליום . בחברות מוחזקות
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מליון  33-א בתמורה כוללת של כ"מניות של דמ 31,696מכרה דלק השקעות  2010בחודש יוני   .3
- ההפרש בין התמורה שהתקבלה לבין הגידול בזכויות שאינן מקנות שליטה הסתכם לכ. ח"ש
ונכלל בדוחות מאוחדים על השינויים בהון בסעיף מימושים ) לפני השפעת מס(ח "מליון ש 32

מחזיקה דלק  2010, בדצמבר 31ליום . זכויות שאינן מקנות שליטה והנפקת מניות לבעלי
 .א"מהון מניות דמ 78.9%-השקעות בכ

  
א "בדמ נוספותמניות  37,634במסגרת המסחר בבורסה  הקבוצהרכשה , תאריך המאזן לאחר  

  .א"מדמ 79.67%-בכ הקבוצהלאחר הרכישות כאמור מחזיקה . ח"מליון ש 52-לכ בתמורה
  
יחידות  7,592,482א ודלק השקעות במסגרת המסחר בבורסה "הדוח רכשו דמ בתקופת  .4

ההפרש בין התמורה ששולמה לבין . ח"מליון ש 87-השתתפות בדלק קידוחים בתמורה לכ
ח ונזקף ישירות לקרן הון מעסקאות עם בעלי "מליון ש 78- השווי המאזני שנרכש הסתכם בכ

א ודלק "דמ שיעור ההחזקה של, 2010, ברבדצמ 31ליום . זכויות שאינן מקנות שליטה
  .בהתאמה, 7.78%-וכ 62.73%-כ השקעות בדלק קידוחים הינו

  
יחידות השתתפות  4,752,285רכשה הקבוצה במסגרת המסחר בבורסה , לאחר תאריך המאזן

 .ח"מליוני ש 65בתמורה לסך של  א"העצמי מהון דמ 0.87%-נוספות בדלק קידוחים המהוות כ
  .דלק קידוחיםמהון  8.65%שיעור ההחזקה של דלק השקעות בקידוחים הינו 

  
יחידות  50,237,819א ודלק השקעות במסגרת המסחר בבורסה "הדוח רכשו דמ בתקופת  .5

שיעור , 2010, בדצמבר 31ליום . ח"ש מליוני 94-השתתפות נוספות באבנר בתמורה לכ
עודפי העלות   .בהתאמה, 13.71%- וכ 47.42%-א ודלק השקעות באבנר הינו כ"ההחזקה של דמ

  .ונפט שנוצרו ברכישות האמורות יוחסו לנכסי גז
 

 השתתפות יחידות 17,480,015 במסגרת המסחר בבורסה הקבוצהרכשה , תאריך המאזן לאחר  
החברה ודלק  ותלאחר הרכישות כאמור מחזיק. ח"ש נימליו 43-לכ בתמורה באבנר נוספות

  .השותפות מהון 14.23%- השקעות ביחד בכ
  
 פעילות בתחום הרכב  .יג
  

המכהן , נחתם הסכם בין דלק השקעות לבין חברה בשליטת גיל אגמון 2010, בספטמבר 15ביום 
לפיו דלק השקעות תמכור , ובעל מניות בה) דלק רכב - להלן (מ "ל דלק מערכות רכב בע"כמנכ

. ח"מיליארד ש 1- בתמורה לכ, ת דלק רכב המוחזקים על ידהמהון מניו 22% - לגיל אגמון כ
קבלת אישור של : השלמת העסקה היתה כפופה להתקיימותם של התנאים המתלים הבאים

ערב . להעברת השליטה בדלק רכב לגיל אגמון וקבלת אישור הבנקים" פורד"ו" מאזדה"יצרניות 
  . ק רכבמהון מניות דל 55%- השלמת העסקה החזיקה דלק השקעות בכ

  
מהון  20%- כלפי דלק השקעות שכל עוד תחזיק דלק השקעות ביותר מ) חד צדדית(גיל אגמון התחייב 

המניות של דלק רכב הוא יפעל למינוי שני דירקטורים שיומלצו על ידי דלק השקעות וכל עוד תחזיק 
על פי . ותהוא יפעל למינוי דירקטור אחד שיומלץ על ידי דלק השקע 15%-דלק השקעות ביותר מ

  ).צים"כולל הדח(דירקטורים  10תקנון דלק רכב ניתן למנות בדלק רכב עד 
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מהון  38% - לאחר השלמת העסקה מחזיק גיל אגמון בכ. הושלמה העסקה 2010, באוקטובר 20ביום 

החל ממועד זה חדלה . מהון מניות דלק רכב 33% -מניות דלק רכב ודלק השקעות מחזיקה בכ
לאחד את  הפסיקהולפיכך דלק השקעות , להתקיים שליטתה הבלעדית של דלק השקעות בדלק רכב

דוחות  -) מתוקן( 27יצויין כי בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  .יה הכספייםדלק רכב בדוחות
ביתרת ההשקעה שנותרה בדלק רכב בהתאם  הדלק השקעות הכיר, כספים מאוחדים ונפרדים

יתרת ההשקעה בדלק רכב לפי שיטת מוצגת לשוויה ההוגן במועד איבוד השליטה והחל ממועד זה 
השקעות כתוצאה ממכירת המניות ומשערוך יתרת המניות  לדלקשנבע הרווח . השווי המאזני

כאשר סך ) לפני השפעת המס(ח "מיליארד ש 2- בכהסתכם הנותרות לשווי השוק שלהן כאמור לעיל 
והוא יוחס  ל מיוחס לשערוך יתרת המניות הנותרות"ח מתוך הסכום הנ"מיליארד ש 1.1-של כ

  :לנכסים והתחייבויות של דלק רכב כלהלן
  )שנים( הפחתה תקופת   ח"מליוני ש   
        

 0.3   27  מלאי
 45  33רכוש קבוע

 30  679 כיוןיז
   549 מוניטין

  )139(מסים נדחים
 יםבהתאם לנכס

התחייבות הרלבנטייםהו
   )14(תשלום מבוסס מניות

    
 1,135   
  

של דלק רכב הוצגו בדוח רווח והפסד  תוצאות הפעולות, כאמור לעיל, לאור מכירת מניות דלק רכב
  .כאשר מספרי ההשוואה סווגו מחדש, "רווח מפעילויות שהופסקו"במסגרת הסעיף 

  

  :שהופסקהדלק רכב להלן הנתונים על תוצאות הפעולות המתייחסים לפעילות 
  

 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2010 (*  2009  2008 
 ח"שמליוני  
    

 4,770  4,744  3,363 הכנסות
 3,832  4,218  2,865עלות ההכנסות

    
 938  526 498רווח גולמי

    
 39  41 30ושיווק  הוצאות מכירה

 31  28 22הוצאות הנהלה וכלליות
 43 - -הכנסות אחרות

     
 911  457 446  רגילות רווח מפעולות

     
 10  125 50  הכנסות מימון
 168  16 79  הוצאות מימון

     
 753  566 417  רווח לפני מסים על ההכנסה

 209  132 102  מסים על ההכנסה
     

 544  434 315  נקירווח 
 - -  1,824  נטו, רווח ממימוש השקעה

     
  2,139  434  544 
     

     :מיוחס ל
     

 332  250  1,995  מניות החברהבעלי 
 212  184 144  זכויות שאינן מקנות שליטה

          
  2,139   434   544  
  .מתייחסים לתוצאות דלק רכב עד מועד הפסקת איחודה 2010הנתונים בגין שנת   *)
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  .שהופסקה הסתכמו לסכומים שאינם מהותיים הפעילותהרווח הכולל האחר וקרנות ההון בגין 
  

ורווח כולל אחר  שהופסקויצויין כי בדוח רווח והפסד ובדוח על רווח כולל נתוני הרווח מפעילויות 
 ן שהוצגה כפעילות"כוללים גם את נתוני חברת דלק נדל 2009 - ו 2008לשנים  שהופסקומפעילויות 

  .)1(ז14ראה גם באור , שהופסקה בתקופות האמורות
  

  פעילות בתחומים אחרים
  

מניות  3,971,226מ הנפקת זכויות לרכישת "השלימה גדות תעשיות ביוכיומיה בע 2010בחודש אפריל 
, הקבוצה ניצלה את מלוא הזכויות שהוצעו לה. )ח"מליוני ש 40-כ( מליון דולר 10-בתמורה לסך של כ

  .)ח"מליוני ש 23- כ( מליון דולר 6-של כבתמורה לסך 
  

  תשלום מבוסס מניות בחברות  .יד
  
  הוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים  .1

  
ההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים בעבור שירותים שהתקבלו מעובדים מוצגת בטבלה 

  : שלהלן
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2010 2009  2008 
 ח"מליוני ש  

תשלום מבוסס מניות המסולקות תוכניות 
 52  31  28 במכשירים הוניים

תוכניות תשלום מבוסס מניות המסולקות 
 8  23  33 במזומן

       
סך ההוצאה שהוכרה מעסקאות תשלום 

 60  54  61 מבוסס מניות
  

  :מידע נוסף  .2
  

שם החברה

  כמות 
אופציות 
במחזור

כמות אופציות
 שהבשילו

מחיר מימוש 
 למניה

אופן מימוש 
 התוכנית

משך שנים 
ממוצע 
למימוש 

 )בשנים(
 2010בדצמבר  31ליום  
    

 3 מניותדולר 6.7 3,106,1251,456,118ב"ארהדלק 
 3.8מזומן/מניותדולר 1,850,040-12.1ב"ארהדלק 

 3.5 מניות ח"ש 708,263272,232131-198דלק ישראל
 0.1 מזומן ח"ש 134-155*) 75,00075,000דלק ישראל
 1.4מזומן/מניותאירו 750510860-1,045דלק אירופה
 0.7מזומן/מניות אירו  45,00039,37572-83דלק בנלוקס

302,561191,855דלק אנרגיה
349.96-468.99 

 4.3 מניות ח"ש
 2.12 מניותח"ש 7.98-20.8 9,567,4792,800,270הפניקס

  
  .)4('ח45ראה באור , באשר לתוכנית אופציות פנטום למנהלים ונושאי משרה בחברה
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במהלך פרטים בדבר תוכניות של תשלום מבוסס מניות עיקריות שהוענקו בחברות הקבוצה   .3
  :תקופת הדוח

  
את זכותו למימוש אופציות למניות  ב"ארהל דלק "מימש מנכ, 2010בחודש פברואר   )א

 72.6%- בעקבות מימוש זה מחזיקה הקבוצה בכ .מניות 638,909והונפקו לו  ב"דלק ארה
  .ב"מהון המניות של דלק ארה

  
  ישראל דלק  )ב

  
ודירקטוריון דלק ישראל את מינויו אישרו ועדת הביקורת  2009, במרס 19ביום   )1(

ל דלק ישראל ואת התקשרות דלק ישראל עם חברה "של מר דוד קמיניץ כמנכ
  .בהסכם למתן שירותים) חברת הניהול -להלן (בבעלותו המלאה של מר קמיניץ 

  
עם חברת הניהול בהסכם הקצאת אופציות לפיו דלק ישראל התקשרה , בנוסף

דלק אופציות לרכישת מניות  300,000ול לחברת הניהדלק ישראל העניקה 
- בדילול מלא כ(דלק ישראל מההון המונפק והנפרע של  2.7%- המהוות כישראל 
 75,000חלקים שווים של  4-בדלק ישראל הניתנות למימוש למניות ) 2.38%

האופציות . 2013, במרס 1עד ליום  2010, במרס 1אופציות כל אחת החל מיום 
תוספת . או במועדים אחרים כמפורט בהסכם 2014, במרס 1יפקעו ביום 

ח לכל כתב אופציה בכפוף "ש 155.4-ח ל"ש 134.24המימוש הנומינלית נעה בין 
 . להתאמות בגין דיבידנד

  
ר דירקטוריון דלק ישראל על החלטתו "הודיע מר קמניץ ליו 2010, במאי 16ביום 

ותר בתפקידו עד ל דלק ישראל נ"מנכ. ל דלק ישראל"לסיים את כהונתו כמנכ
  . 2010, באוגוסט 15ליום 

  
כתבי אופציות פאנטום  75,000מומשו  2011בחודש ינואר , לאחר תאריך המאזן  

סך ההטבה . ל לשעבר בגין תקופת עבודתו בחברה"אשר היה זכאי להם המנכ
. 2011, ח ושולמה בחודש ינואר"מליוני ש 0.9- נטו בגין המימוש הסתכמה בכ

. חולטו) כתבי אופציות 225,000- כ(ל לשעבר "האופציות של המנכיתרת כתבי 
ח נרשמה "מליוני ש 7.2- ל לשעבר המסתכמת בכ"יתרת ההפרשה בגין המנכ
  .כהכנסה בדוח רווח והפסד

  
מינויו  את דלק ישראל ודירקטוריון הביקורת ועדת אישרו 2010, באוגוסט 1 ביום  )2(

, באוגוסט 22החל מיום ) ל חדש"מנכ - הלן ל(ל דלק ישראל "למנכ, אבי בן אסייג של
2010 .  

 
ל החדש בהסכם לפיו דלק ישראל העניקה "המנכ דלק ישראל עם התקשרה ,בנוסף

 המונפק מההון 2.44%- כ דלק ישראל המהוות מניות לרכישת אופציות 283,099לו 
הניתנות למימוש למניות דלק ) 2.34%- בדילול מלא כ(דלק ישראל  של והנפרע

, באוגוסט 22אופציות כל אחת החל מיום  94,366חלקים שווים של  3- ישראל ב
. כל מנה תפקע חצי שנה לאחר מועד ההבשלה. 2015, באוגוסט 22עד ליום  2013

ח לכל כתב אופציה "ש 193.7- ח ל"ש 175.7תוספת המימוש הנומינלית נעה בין 
 . להתאמות בגין דיבידנד בכפוף

  
 (cashless exercise)נטו , מימוש האופציות למניות יעשה על בסיס שווי ההטבה

השווי . כאשר במקרה זה ישולם הערך הנקוב של המניות שתנבענה מהמימוש
למועד אישור התוכנית ובסמוך למועד תחילת העסקתו  האופציות כתבי של הכלכלי

   .ח"ש מליון 6.7- ס המודל הבינומי והסתכם לכבסי על ל החדש חושב"של המנכ
  

  : ההנחות והפרמטרים העיקריים ששימשו לחישוב השווי הכלכלי הינם
  .ח"ש 117.8מחיר מניה רגילה 

שיעור ההיוון הינו על בסיס עקום תשואות נומינלי חסר סיכון בישראל למשך 
  ).3.5%-2.3%(חיי האופציה 
  .35.95% - 37.99% -סטיית התקן 
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-בשנת הדוח כללה דלק ישראל הוצאות בגין כתבי האופציה האמורים בסך של כ
  .ח בהתאם לתנאי הבשלתם"מליוני ש 0.7

  
  הפניקס  )ג

  
נושאי  4 - להקצות ללא תמורה ל הפניקסהחליט דירקטוריון  2010 ,במאי 13ביום   

ובכפוף  ,)הניצעים - להלן(או בעקיפין /במישרין ו, או בחברות בשליטתה/משרה בה ו
כתבי  1,203,000, פניקסלהתקשרותו של כל אחד מהניצעים בהסכם אופציה עם ה

   .המתוך מאגר כתבי האופציה של) כתבי האופציה המוצעים -  להלן(אופציה 
  

אשר חושב  ,ל של כל כתבי האופציה המוצעים אשר יוקצו לניצעיםהערך הכלכלי הכול
   .ח"ש מליון 5-כהינו , למועד ההענקהנכון , על פי המודל הבינומי

  
  :הפרמטרים ששימשו בחישוב השווי הינם כלהלן

  
 11.22 )ח"ש( מחיר המניה

 9.15-9.70)ח"ש( מחיר המימוש
48.43-60.35(%) סטיית התקן

 2.23-3.86(%) ריבית חסרת הסיכוןשיעור 
  

  אנרגיה דלק  )ד
  

ר הדירקטוריון "א חלף יו"ר דירקטוריון חדש לדמ"מונה יו 2010, בינואר 17ביום   )1(
א חבילת יחידות "ועדת הביקורת ודירקטוריון דמ ואישרבאותו מועד . היוצא

המונפק מההון  2%ר הדירקטוריון החדש ללא תמורה בהיקף של "פאנטום ליו
. בארבע מנות שוות, יחידות פאנטום 100,108קרי , א הקיים"והנפרע של דמ

ח לכל יחידת פאנטום של המנה הראשונה שהינו "ש 1,007מחיר המימוש הינו 
בתוספת , א ביום המסחר בו אושר הסכם זה בדירקטוריון"מחיר המניה של דמ

להתאמות בעקבות מחיר המימוש יהיה כפוף . לכל מנה החל מהמנה השנייה 5%
  .חלוקת דיבידנד במזומן במהלך שנת המנה

  
הערכת השווי . ח"מיליון ש 40- הערך הכלכלי של האופציות נאמד בסך של כ
 Blackבנוסחת החישוב  Mertonההוגן של האופציות בוצעה על פי מתודולוגיית 

and Scholes .   א את תוכנית "אישרה האסיפה הכללית של דמ 2010במרץ  3ביום
  .האופציות כאמור לעיל

  
א כי לאור שינוי תפקידו של "אישרה האסיפה הכללית של דמ 2010בחודש מרס   )2(

ר דירקטוריון פעיל של "א לסגן יו"ר דירקטוריון דמ"ר דירקטוריון הקבוצה מיו"יו
א "א יחולו מספר שינויים בתוכניות האופציות שהוענקו לו בעבר למניות דמ"דמ

תבוטל והמנה הרביעית ) כתבי אופציה 11,069(מישית כך שמנת האופציות הח
  .שארו ללא שינוייתישאר בתוקף ויתר התנאים י

  
המנה (כתבי אופציה  11,069ר דירקטוריון הקבוצה "מימש יו 2010בחודש יוני 
ח לכתב "ש 349.96א במחיר מימוש של "מניות של דמ 11,069- ל) הראשונה
  .א"מהון המניות של דמ 78.92%-הקבוצה בלאחר מימוש זה מחזיקה . אופציה

  
לדלק השקעות ולדלק פטרוליום שעבודים על מניות חברות , אין לחברה 2010, בדצמבר 31ליום   .טו

שרשמה דלק ) מהון המניות שלה 3%-המהוות כ( א"דממניות  159,000למעט שיעבוד של , מוחזקות
  .השקעות לטובת תאגידים בנקאיים בישראל
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  ן להשקעה"נדל  - :15באור 
  
  הרכב ותנועה  .א

  
2010 2009 

 ח"מליוני ש
  

 13,354  451בינואר  1יתרה ליום 
     

 28  28 רכישות
  -   21  העברה מרכוש קבוע

 1,169  )15( התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
 )345(  - מימושים

 )13,752(  )34(יציאה מאיחוד
 )3(  28התאמת שווי הוגן 

     
 451  479בדצמבר 31יתרה ליום 

  
ן להשקעה מוצג על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכת שווי שבוצעה על ידי מעריכי שווי "נדל  .ב

חיצוניים בלתי תלויים שהינם בעלי כישורים מקצועיים מוכרים ונסיון רב בנוגע למיקום וסוג 
ן "השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל. ן שהוערך"הנדל

וכן בהתבסס על אומדן תזרימי , ן שבבעלות חברות הקבוצה"ובמיקום דומה לזה של הנדלדומה 
באמידת תזרימי המזומנים הובאו בחשבון חוזי שכירות . המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס

ודאות בקשר לסכומים -קיימים ונעשה שימוש בשיעורי היוון המשקפים הערכות שוק למצבי אי
 7%בחישוב השווי ההוגן השתמשו מעריכי השווי בשיעורי היוון שבין . מזומניםולעיתוי של תזרימי ה

לוקחים מעריכי השווי בחשבון עסקאות דומות לנכסים , ן להשקעה"בקביעת השווי של הנדל. 9% -
ח הינה בגין נכסים "מיליוני ש 212יתרה בסך של  2010, בדצמבר 31ליום (דומים במיקומים דומים 

  ). תלויי תשואה
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 השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 16באור 
  
  :הרכב ותנועה  .א

  
נכסי חיפוש 
 והערכה

נכסי הפקת 
 כ"סה  נפט

 ח"שמליוני   
        עלות

           
  1,819   1,748   71   2009בינואר  1יתרה ליום 

           
           :תוספות במהלך השנה

  323   195   128   השקעות
  -   168   )168(   העברות
  )331(   )331(   -   )בעיקר חברה שהופסק איחודה(גריעות 

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 
  )18(   )19(   1   פעילויות חוץ

           
  1,793   1,761   32   2009בדצמבר  31יתרה ליום 

           
           :תוספות במהלך השנה

  493   411   82   השקעות
  )8(   )2(   )6(   גריעות 

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 
  )123(   )118(   )5(   פעילויות חוץ

           
  2,155   2,052   103   2010בדצמבר  31יתרה ליום 

           
           אזילה והפחתות שנצברו, פחת

           
  339   339   -   2009בינואר  1יתרה ליום 

  128   128   -   במהלך השנהתוספות 
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 

  )6(   )6(   -   פעילויות חוץ
           

  461   461   -   2009בדצמבר  31יתרה ליום 
           

  138   130   8   במהלך השנהתוספות 
  65   57   8   *) ירידת ערך

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 
  )32(   )31(   )1(   פעילויות חוץ

           
  632   617   15   2010בדצמבר  31יתרה ליום 

           
  1,523   1,435   88   2010בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 

           
  1,331   1,299   32   2009בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 

  
 2-בסך של כ 4- ו 3לרבות הפרשה לירידת ערך על מלוא עלות ההשקעה בקידוח צוק תמרור   *)

 2011יצויין כי בחודש ינואר . 2010, בדצמבר 31מליון דולר בעקבות פקיעת הרישיון ביום 
בעיסקה ערעור בפני שר התשתיות הלאומיות על החלטת הגישו השותפויות המשתתפות 
נכון למועד פרסום הדוח טרם נתקבלה החלטת השר . הממונה בעקבותיה פקע הרישיון

  .הממונה
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  "ים תטיס"קידוחים ימיים במסגרת עסקת   .ב

  
במסגרת . נפט וגז במדף היבשת של חופי מדינת ישראל לחיפושיהינה מיזם " ים תטיס"עסקת   .1

והחל משנת  זו בוצעו מספר קידוחים ימיים אשר הסתיימו בחלקם בתגליות גז משמעותיות
  ).להלן 2סעיף (מתבצעת הפקה מהמיזם  2004

  
  :הינם כדלקמן" ים תטיס" בעסקתבעלי זכויות , הדוחות הכספייםאישור נכון למועד 

  
    %  
      

Noble Energy Mediterranean Ltd ) 47.059    *) )נובל - להלן  
  25.5    )שותפות מאוחדת(שותפות מוגבלת  -דלק קידוחים 

  23    )שותפות כלולה(שותפות מוגבלת , אבנר חיפושי נפט
  4.441    דלק השקעות 

      
    100  

  
  ").נובל"או " המפעיל" -להלן ( מפעיל הקידוחים במיזםינה ה חברת נובל  )*

  
  ":ים תטיס"פרטים נוספים לגבי פעילות עסקת   .2
  

" נועה"בחזקת . ביצעה העסקה המשותפת קידוחים ימיים 2001-1999במהלך השנים   )א
ובהם נתגלו ") 3מרי " - ו" 2מרי ", "1מרי " ("אשקלון"ובחזקה ") 1נועה דרום " -ו" נועה("

  "). מרי"ומאגר הגז " נועה"מאגר הגז (שני מאגרי גז 
  
והנחת הצנרת הימית " מרי"הושלמו הקמת מתקן הפקה מעל מאגר הגז  2003בשנת   )ב

יצויין כי למועד הדוח הכספי מאגר . להולכת הגז לתחנת קבלה זמנית בחוף אשדוד
  . טרם חובר למתקן ההפקה האמור וחיבורו כרוך בהשקעה כספית ניכרת" נועה"

  
לחברת החשמל , "מרי"החלה אספקת הגז הטבעי ממאגר הגז  2004 ,רבפברוא 18ביום   )ג

אספקת הגז לחברת החשמל . על פי ההסכם שנחתם עם חברת החשמל, מ"לישראל בע
פרטים נוספים בדבר ". צפית"ו" חגית", "גזר", "רידינג", "אשכול"מתבצעת לתחנות הכח 

  .ןלהל 'סעיף זראה , התקשרויות לאספקת גז עם לקוחות אחרים
  
ל לרכישת מערכת "השותפים בעסקה המשותפת אישרו לנובל להתקשר עם ספקים בחו  )ד

אשר נועדה ביחד עם הקידוחים שבוצעו בפרוייקט להגביר את  (Compression)דחיסה 
וזאת לאור הירידה ברמת הלחצים במאגר מרי ועל , "מרי"כושר ההפקה משדה הגז 

ים של פרוייקט ים תטיס וכן עשויים מנת לעמוד בדרישות האספקה ללקוחות השונ
  ). אם וככל שיוחלט על כך" (מרי"לשמש חלק ממערך החדרת גז טבעי לשדה 

. 2011התקנת מערכת הדחיסה והפעלתה צפויה להסתיים במחצית הראשונה של שנת 
 2010 ,בדצמבר 31עד ליום . מיליון דולר 80 - תקציב הפרוייקט מסתכם בסך של כ

  .מיליון דולר 64.3 -הסתכמה ההשקעה בסך כ
  
  "B10מרי "-ו" B9מרי "קידוחי הפקה   )ה

  
אשר " (B10מרי "ו" B9מרי "בוצעו שני קידוחי הפקה נוספים בשדה  2010במהלך שנת 

מרי "וקידוח  2010הסתיים בחודש יולי " B9מרי "קידוח "). B8מרי "החליף את קידוח 
B10 " 2010אוקטובר הסתיים בחודש.  
  

הקידוחים נועדו להגביר את . מיליון דולר 89-ל הסתכמה בסך כ"עלות הקידוחים הנ
וזאת על מנת לעמוד בדרישות האספקה ללקוחות , "מרי"כושר ההפקה משדה הגז 

השונים של פרויקט ים תטיס וכן עשויים לשמש חלק ממערך החדרת גז טבעי לשדה 
  ).אם וככל שיוחלט על כך" (מרי"
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לעניין אישור שר התשתיות הלאומיות שניתן לשותפים בפרויקט תמר לפתח את שדה 

, בו יוזרם הגז הטבעי מהשדה לפלטפורמת הפקה, במתווה של צינור כפול" תמר"הגז 
זרם בצנרת וממנה יו" ים תטיס"שתוקם בסמוך לפלטפורמה הקיימת של פרויקט 

  .להלן )ד2'סעיף גראה , הקיים באשדוד" ים תטיס"הקיימת למתקן הקבלה של פרויקט 
  
  "מרי"רזרבות הגז במאגרי כמות   )ו

  
) NSAI - להלן( Netherland Swell & Associates, Incעל פי דוחות שנתקבלו מחברת 

, שהינה חברת יעוץ הנדסית בתחום ביצוע הערכת עתודות ורזרבות של מאגרי נפט
  :הינם כמפורט להלן, "B  מרי"בשדה ) BCMבמונחי (רזרבות הגז הטבעי 

  
   BCM  

     ":מרי"במאגר  provedגז  רזרבות
     
  )* 16.4   31.12.08 ליוםכ "סה

  )2.9(   2009 שנת במהלך גז מכירות
  )3.3(   2010 שנת במהלך גז מכירות

     
  10.2    31.12.10ליום  יתרה

     
     ":מרי" במאגר proved + probableגז  רזרבות

     
  10.8    31.12.10ליום  יתרה

  
 2.1-בכ NSAI - שנתקבלו מ 2008-2010כמות זו עודכנה בדוחות רזרבות לשנים   *)

BCM.  
  

   "נועה" בחזקת מותנים משאבים  )ז
 

בחזקת ) BCMבמונחי (כמות המשאבים המותנים  NSAIעל פי דוח שנתקבל מחברת 
האומדן ( BCM 3.26נעה בין ") נועה דרום"ומאגר " נועה"הכוללת את מאגר (נועה 
המשאבים בחזקת נועה מסווגים כמותנים ). האומדן הגבוה( BCM 3.74לבין ) הנמוך

מאחר ועל פי כללי , 2001נת ולא כרזרבות כפי שסווגו בדוח הרזרבות שנערך בש
, NSAIשעל פיה נערך השנה הדוח של ) SPE-PRMS(המערכת לניהול משאבי פטרוליום 

הכמות מוגדרת כמשאבים מותנים היות שבשלב זה אין תוכניות פיתוח מאושרות 
נמוכה משמעותית מזו של דוח הרזרבות  NSAIהערכת המשאבים על ידי . לחזקת נועה

  .וזאת בעיקר בשל הנחות שונות בדבר עובי השכבות וגודל המאגר הכולל, הקודם
  

ובדבר המשאבים המותנים " מרי"ל בדבר רזרבות הגז הטבעי במאגר "ההערכות הנ
אשר לגביהם לא , NSAIהינם בגדר הערכות והשערות מקצועיות של " נועה"בחזקת 
או כתוצאה /להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו והן עשויות, מלאה וודאותקיימת 

לרבות , ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז
  . כתוצאה מהמשך ניתוח ממצאי הקידוחים

  
  )"דלית"ו" תמר"חזקות " (מיכל מתן"עסקה משותפת   .ג

  
" דלית"ו" תמר"לחיפושי נפט וגז בשטחי חזקות  הינה מיזם" מיכל מתן"עסקה משותפת   .1

הדוחות הכספיים בעלי  אישור נכון למועד. מ מערבית לחופי חיפה"ק 50-100הנמצאים 
  :הזכויות בעסקה הינם כדלקמן

    %  
      

  36    *)נובל  
  15.625    דלק קידוחים 

  15.625    אבנר חיפושי נפט
  28.75    שותפות מוגבלת 2ישראמקו נגב 

  4    שותפות מוגבלת -גז חיפושים דור 
      
    100  

  
  .חברת נובל הינה מפעילת העסקה המשותפת  *)
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  "2תמר " -ו" 1תמר "קידוחי   .2
  

  ."1תמר "החל ביצוע קידוח  2008 ,בנובמבר 18 ביום  )א
שבוצע בעומק מים , הודיעה נובל למשתתפים בעסקה כי הקידוח 2009 ,בינואר 16ביום 
מטר ועבר מטרות מגיל טרצייר מתחת  4,900 - הגיע לעומק של כ, מטר 1,680 - של כ

מאגרים באיכות  3זיהו , שבוצעו בקידוח, לוגים. באגן הלבנטיני, לשכבת מלח עבה
  . המכילות גז טבעי, רמט 140 -גבוהה הכוללים שכבות חול בעובי כולל נטו של כ

דיווחה נובל למשתתפים בעסקה כי מבחני הפקה שנערכו  2009 ,בפברואר 11ביום 
כי , בהסתמך על תוצאות המבחנים, נובל העריכה. הסתיימו בהצלחה" 1תמר "בקידוח 

ניתן יהיה להפיק באמצעותו גז טבעי , )completion(לאחר השלמת הקידוח להפקה 
  ).Mcf/D(יליון רגל מעוקב ביום מ 150 -בקצב של יותר מ

הודיע מפעיל העסקה המשותפת כי הממונה על ענייני הנפט  2009 ,באפריל 2ביום 
ביום . הינה תגלית מסחרית" תמר"אישר כי תגלית ) הממונה -  להלן(במשרד התשתיות 

 I/12שטר חזקה " מתן/"308העניק הממונה לבעלי הזכויות ברישיון  2009 ,בדצמבר 3
  . לחיפוש ולהפקה של נפט ושל גז טבעי בשטח הרישיון "תמר"

מיליון  136.9- הסתכמו בסך כ 2010 ,בדצמבר 31ליום " 1תמר "סך ההשקעות בגין קידוח 
  .דולר

  
, בין היתר, מטרת הקידוח הייתה". 2תמר "החל ביצוע קידוח  2009 ,באפריל 27ביום   )ב

ולגבש מידע " תמר"יות במבנה לאפשר הגדרה טובה יותר של רזרבות הגז הטבעי המצו
 . נוסף בדבר איכות המאגר וטיבו

תמר "הודיעה נובל לשותפים בפרויקט על תוצאות קידוח הערכה  2009 ,ביולי 8ביום 
קילומטר  5.5 - מטר וממוקם במרחק של כ 1,685-הקידוח שנקדח בעומק מים של כ". 2

הקידוח . מטר 5,145 -ל כהגיע לעומק סופי ש, "1תמר "צפון מזרחית לקידוח התגלית 
לאמת את הנתונים בדבר איכויות המאגרים , בין היתר, בוצע במורד מבנה תמר ונועד

  .והמשכיותם
  

והערכתה המעודכנת בדבר עתודות הגז " 2תמר "על פי הערכת נובל תוצאות קידוח 
  :המצויות במבנה תמר הן כדלקמן

  
ותם תואמים את הממצאים בדבר עובי המאגרים ואיכ" 2תמר "ממצאי קידוח   )1(

הממצאים בדבר הלחצים בקידוח מאשרים את המשכיות ". 1תמר "בקידוח 
  .שכבות שבמבנה ואת איכותם הגבוהההמאגרים ב

  
שגולמו , הפחיתו במידה ניכרת את אי הודאויות" 2תמר "תוצאות קידוח   )2(

  . בהערכות הקודמות בדבר עתודות הגז הטבעי המצויות במבנה תמר
  

מיליון  77 - הסתכמו בסך כ 2010 ,בדצמבר 31ליום " 2תמר "שקעות בגין קידוח סך הה
  .דולר

  
  "תמר"רזרבות הגז הטבעי בשדה הגז הערכת   )ג

  
 31 ליום נכון" תמר" בחזקת המותנים המשאבים כמות, NSAIפי דוח שנתקבל מחברת  על

). האומדן הגבוה( BCM 295- לבין כ) האומדן הנמוך( BCM 183- נעה בין כ 2010, בדצמבר
יסווגו , לאחר שתאושר תכנית הפיתוח על ידי השותפויות המוגבלות שאינן המפעיל

, )proved reserves(ל כרזרבות בקטגוריות של רזרבות מוכחות "המשאבים המותנים הנ
  ).possible reserves( אפשריות ורזרבות) probable reserves( צפויות רזרבות

  
הינם בגדר הערכות והשערות " תמר"ר המשאבים המותנים בחזקת ל בדב"ההערכות הנ

והן עשויות להתעדכן ככל , מלאה אשר לגביהם לא קיימת וודאות, NSAIמקצועיות של 
או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של /שיצטבר מידע נוסף ו

  . לרבות כתוצאה מהמשך ניתוח ממצאי הקידוחים, חיפושים והפקה של נפט וגז
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  "תמר"פיתוח שדה הגז הטבעי   )ד

  
הודיע משרד התשתיות הלאומיות  2010 ,באוגוסט 11ת השותפים מיום בהתאם להודע

כי שר התשתיות הלאומיות אישר לשותפים בפרויקט תמר  2010 ,באוגוסט 10ביום 
בו יוזרם הגז הטבעי מהשדה , במתווה של צינור כפול" תמר"לפתח את שדה הגז 

וממנה " ם תטיסי"שתוקם בסמוך לפלטפורמה הקיימת של פרויקט , לפלטפורמת הפקה
שיורחב  הקיים באשדוד" ים תטיס"יוזרם בצנרת הקיימת למתקן הקבלה של פרויקט 

  . לצורך קליטת הגז
, שהוערך על ידו, מפעיל העסקה מסר כי תקציב הפרויקט יהיה דומה לאומדן התקציב

בהתאם לתכנית הפיתוח המקורית לפיה צפוי היה הגז הטבעי לזרום למתקן קבלה 
  .בצפון הארץ

  
לרבות ההסדרים בין , בהודעת הממונה נתבקש המפעיל להציג תכנית לפיתוח המאגר

השותפים בחזקת תמר לבין בעלי הזכויות הרלוונטיים בחזקת אשקלון בצנרת ובמתקני 
 .לרבות ההסדרים לעניין אחסון, הקבלה והטיפול שבחוף

  
הודיעה נובל כי דירקטוריון נובל אישר את תכנית הפיתוח  2010 ,בספטמבר 26ביום 

, כוללת בעיקרה 2011, אשר עודכנה בחודש פברוארתכנית הפיתוח . של פרויקט תמר
קידוחים נוספים והשלמתם באופן שכל אחת  4וביצוע של  2השלמת קידוח תמר 

גל מעוקב של מיליון ר 200-250-תוכל להפיק כהמפיקות בשדה תמר מחמשת הבארות 
לפלטפורמת הפקה חדשה  16"גז טבעי ליום שיוזרם באמצעות שני צינורות בקוטר 

מפלטפורמה ". B-מרי"בצמוד לפלטפורמה הקיימת של מאגר , שתוקם מול חופי אשדוד
" ים תטיס"הקיימת למתקן הקבלה של פרויקט  30"זו יוזרם הגז הטבעי בצנרת 

ביצוע  .מיליארד רגל מעוקב ליום 1.2-ד כבקיבולת עיבוד התחלתית של ע, באשדוד
  ).ראה בהמשך" (1 לויתן"קידוחי הפיתוח מתוכנן להתחיל לאחר סיום העבודות בקידוח 

  
תכנית הפיתוח האמורה תאפשר גם אחסון גז טבעי ממאגר , בהתאם להודעת נובל

, הרחבה משמעותית בכושר אספקת הגז ,בנוסף לכך, ותאפשר B-תמר במאגר מרי
מוערכת בסכום ) 100%(עלות הפיתוח הכוללת . במידת הצורך ובהתאם לצרכי המשק

  . מיליארד דולר 3 -של כ
  

יצוין כי בשלב זה מדובר בהערכות בלבד של עלויות פיתוח שהתקבלו בעיקרן ממפעיל 
הדוחות הכספיים אישור למועד . מלאה העסקה אשר לגביהן לא קיימת עדיין ודאות

י נובל "טרם הובאה ע) לרבות התקציב ולוחות הזמנים(תכנית הפיתוח האמורה 
, כמו כן. השותפים בפרויקט ובהתאם גם טרם אושרה על ידםפורמלי של יתר לאישור 

היא לאפשר התחלת המטרה , בהתבסס על מידע שקיבלו מנובל, להערכת השותפים
  .2013אספקה של גז טבעי מהפרויקט בשנת 

  
ליום אישור  עדהשותפויות המוגבלות אישרו , ל"אומדן עלות הפיתוח הכוללת הנ מתוך

מיליארד דולר  2.2-כ של בסך, הדוחות הכספיים התקשרויות לרכישת ציוד ושירותים
   ).מהפרויקט 100%בגין (
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  )המשך( השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 16באור 

  
" תמר"ההערכות האמורות בדבר היקף עלויות תקציב הפיתוח של פרויקט  לאור

 בחודש. תידרשנה השותפויות המוגבלות לגיוס סכומים ניכרים למימון חלקן בפרויקט
 השותפויותבין ) הסכם המימון - להלן (נחתם הסכם הלוואה גישור  2010, יוני

 -ו HSBC BANK PIC לבין  יעודית חברהבאמצעות ) דלק קידוחים ואבנר( המוגבלות
BARCLAYS BANK PIC  ) לפיו תקבלנה השותפויות ) הבנקים המממנים - להלן ביחד

למימון חלקן של השותפויות בחלק מעלויות הפיתוח של  Non-Recourseהלוואה מסוג 
. עבור כל אחת מהשותפויות) ההלוואה - להלן (מליון דולר  190עד לסך של " תמר"שדה 

 Non-Recourseההלוואה הינה לתקופה של עד לחתימה על הסכם מימון פרוייקטלי 
Project Finance) (ויות הפיתוח של ארוך טווח למימון מלוא חלקן של השותפויות בעל

לפי המוקדם , חודשים 18או לתקופה של ) המימון הפרוייקטלי –להלן " (תמר"פרוייקט 
ההלוואה ). חודשים 24עם אפשרות הערכה בתנאים מסוימים לתקופה כוללת של (

בכוונת השותפויות לפעול לגיסו . תיפרע בתשלום אחד במועד סיום תקופה ההלוואה
ם תקופת הסכם המימון באופן שהמימון הפרוייקטלי יפרע המימון הפרוייקטלי לפני תו

לשותפויות הזכות לבצע פרעון מוקדם של ההלוואה בכפוף לתנאים . את ההלוואה
  .הקבועים בהסכם המימון

  
להבטחת פרעון ההלוואה משעבדת כל אחת מהשותפויות את זכויותיה בנכסים 

 (covenants)חויבויות הקשורים בפרוייקט תמר וכן השותפויות נטלו על עצמן מ
, הסכם המימון קובע מנגנון המאפשר לשותפויות. המקובלות בעסקאות מסוג זה

מליון דולר נוספים תוך  100- בהתקיים תנאים מסויימים לגיוס סכום נוסף של עד כ
  .שימוש באותן הבטוחות

  
ל בסך של "קיבלו השותפויות כספים על חשבון ההלוואה הנ 2010, בדצמבר 31ליום 

  .מליוני דולר 40- כ
  

 31ליום " תמר"סך ההשקעות בגין פיתוח כולל קידוחי פיתוח שדה הגז הטבעי 
  .מיליון דולר 469.8- הסכתמו בכ 2010, בדצמבר

  
  "דלית"קידוח   .3
  

מטר  1,390 -שבוצע בעומק מים של כ, הקידוח. הוחל בביצוע הקידוח 2009, במרס 6ביום 
  . מטר 3,660 -מ מחוף ישראל נקדח לעומק של כ"ק 50 -ובמרחק של כ

  
שבוצעו בקידוח ) לוגים(מסרה נובל לשותפים כי הבדיקות החשמליות  2009, במרס 30ביום 

מטר  33י כולל נטו של לפחות זיהו מאגר גז טבעי באיכות גבוהה הכולל שכבות חול בעוב
על בסיס המלצת , לאור התוצאות האמורות החליטו השותפים בקידוח. והמכילות גז טבעי

כי , בהסתמך על תוצאות המבחנים שבוצעו, נובל העריכה. לבצע בקידוח מבחני הפקה, נובל
-של כ ניתן יהיה להפיק באמצעותו גז טבעי בקצב) completion(לאחר השלמת הקידוח להפקה 

  ).Mmcf/D(מיליון רגל מעוקב ביום  200
  

הודיע מפעיל העסקה המשותפת כי הממונה על ענייני הנפט במשרד  2009, באפריל 2ביום 
העניק  2009, בדצמבר 3ביום . הינה תגלית מסחרית" דלית"התשתיות אישר כי תגלית 

חיפוש ולהפקה של נפט ל" דלית" I/13שטר חזקה " מיכל/"308הממונה לבעלי הזכויות ברישיון 
  .ושל גז טבעי בשטח הרשיון

  
 31נכון ליום " דלית"כמות המשאבים המותנים בחזקת , NSAIעל פי דוח שנתקבל מחברת 

  ). האומדן הגבוה( BCM 9.5-לבין כ) האומדן הנמוך( BCM 6.1-נעה בין כ 2010 ,בדצמבר
הערכות והשערות  הינם בגדר" דלית"ל בדבר המשאבים המותנים בחזקת "ההערכות הנ

והן עשויות להתעדכן ככל , מלאה אשר לגביהם לא קיימת וודאות, NSAIמקצועיות של 
או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים /שיצטבר מידע נוסף ו

  . לרבות כתוצאה מהמשך ניתוח ממצאי הקידוחים, והפקה של נפט וגז
  

  .מליון דולר 56.8 -הסתכמו בסך כ 2010 ,בדצמבר 31יום ל" דלית"סך ההשקעות בגין קידוח 
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 "רציו ים"עסקה משותפת   .ד

  
נכון בעלי הזכויות בעסקה , העסקה המשותפת רציו ים הינה עסקה משותפת לחיפושי נפט וגז  .1

  :הינם 2010 ,בדצמבר 31ליום 
    %  
      

  39.66    *)  נובל
  22.67     )שותפות כלולה(שותפות מוגבלת , אבנר חיפושי נפט

  22.67     )שותפות מאוחדת(שותפות מוגבלת  - דלק קידוחים
  15.00    חיפושי נפט וגז -רציו ים 

      
    100  
  .מפעיל העסקה  *)
  

, רחל(ים - מפעילת פרויקט החיפושים ברישיונות רציו, הודיעה נובל 2010 ,באוקטובר 18ביום   .2
להלן (" 1 לויתן"קידוח  החללשותפים ברשיונות כי ) הרישיונות -  להלן) (דוד וערן, חנה, עמית

  .רחל שברשיון) הקידוח -
  
 במים" תמר" לתגלית מערבית דרוםמ "ק 47 - וכקילומטר מערבית לחיפה  135-נערך כ קידוחה

 של סופי ולעומק) להלןראה ( מטרות 3-ל להיקדח מתוכנן הקידוח. מטר 1,634-כ של עמוקים
  .חודשים כחמישה ולהימשך) המים עומקכולל ( מטר 7,200-כ
  

, ישראל חופי מול בים זה באזור פעם אי שנקדח ביותר העמוק הקידוח להיות תוכנן זה קידוח
 המטרות בעומק שישררו, האחרים והתנאים הלחצים אודות נתונים כיום חסרים כן ועל

  .המשניות
  

לעבור לביצוע קידוחי הפיתוח , "1 לויתן"עם סיום הקדיחה בקידוח , אסדת הקידוח צפויה
  . בפרויקט תמר

המצוי בשכבות של חולות , 10NGהינה פרוספקט הגז " 1לויתן "המטרה העיקרית בקידוח 
שזוהו בקידוחי תמר בשכבה המכונה , המקבילות לחולות המאגר( וקןאוליגומי -מגיל טרצייר

10NG (מטר  5,095- בעומק כולל של כ)כולל עומק המים .(  
  

הקידוח . הודיעו השותפים על תגלית גז טבעי משמעותית בקידוח 2010 ,בדצמבר 29ביום 
) NG10פרוספקט (לתחתית המטרה העיקרית ) כולל עומק מים(מטר  5,170- הגיע לעומק של כ

משכבת ) (Coringוהוצאת גלעין ) לוגים(לרבות בדיקות חשמליות , ונערכו בו בדיקות שונות
  .המטרה וזאת לטובת בחינות נוספות

  
המכילים , י שמסרה נובל בקידוח נתגלו בשכבת המטרה חולות מאגר באיכות טובה מאודכפ

מטר במספר שכבות שונות מגיל טרצייר אוליגומיוקן  67של לפחות ) נטו(בעובי כולל , גז טבעי
  ). המקבילות גיאולוגית לחולות המאגר שזוהו בקידוחי תמר(

  
לייצוא של הגז הטבעי שנתגלה לרבות  בכוונת השותפים בקידוח לבחון אפשרויות שונות

להערכת השותפים התוצאות הראשוניות ). LNG(או גז טבעי נוזלי /באמצעות צנרת ו
בתנאים (מהקידוח עשויות לתמוך בביצוע פרויקט יצוא בלפחות אחת מהחלופות האמורות 

  ).הפיסקאליים הקיימים
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 31נכון ליום " לויתן"כמות המשאבים המותנים בתגלית , NSAIעל פי דוח שנתקבל מחברת 

לאחר ). האומדן הגבוה( BCM 597-לבין כ) האומדן הנמוך( BCM 322-נעה בין כ 2010בדצמבר 
יסווגו , הכוללת גם צפי סביר למכירת הגז הטבעי, שתאושר תכנית פיתוח על ידי השותפים

רזרבות , )proved reserves(ל כרזרבות בקטגוריות של רזרבות מוכחות "המשאבים המותנים הנ
  ).possible reserves(ורזרבות אפשריות ) probable reserves(צפויות 

  
הינם בגדר הערכות והשערות " לויתן"ל בדבר המשאבים המותנים בתגלית "כות הנההער

והן עשויות להתעדכן ככל , מלאה אשר לגביהם לא קיימת וודאות, NSAIמקצועיות של 
או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים /שיצטבר מידע נוסף ו

  .ניתוח ממצאי הקידוחיםלרבות כתוצאה מהמשך , והפקה של נפט וגז
  

מיליון  150- מוערך בכ" 1לויתן "לצורך ביצוע קידוח , שאושר על ידי השותפים, התקציב הכולל
תקציב זה אינו כולל עלות ביצוע מבחני ). כולל עלויות השינוע של אסדות הקידוח(דולר 
סך  .יאושרו על ידי השותפים במסגרת תקציב נפרד, אשר אם יוחלט על ביצועם, הפקה

סך . דולר מיליון 87.5-הסתכמו בסך כ 2010 ,בדצמבר 31ליום " 1לויתן "ההשקעות בגין קידוח 
מיליון  20.9-לתאריך המאזן הינה כ" רציו ים"כל ההשקעה על השותפות המאוחדת בעסקת 

  .דולר
  

את עדכון " 1לויתן "אישרו השותפים בקידוח  2011, במרס 9ביום , לאחר תאריך המאזן
וזאת לעומת התקציב , )100%(מליון דולר  190 - ל הקידוח לסך העשוי להגיע לכהתקציב ש

כי הגידול בתקציב , נובל מסרה לשותפים. מיליון דולר כאמור לעיל 150 -המקורי בסך של כ
נגרם מהתמשכותן של פעולות הקדיחה בכחודשיים מעבר למתוכנן וזאת בעיקר כתוצאה 

אותם , מחמירים) סביבה ובטיחות, בריאות(עבודה  מעיכובים טכניים וכן מיישום נוהלי
עבודות ה, נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים. מיישמים השותפים על העבודות בקידוח

  .מטר 7,200- בקידוח ממשיכות במטרה להגיע לעומק כולל של כ
  

וכן אישרו השותפים למפעיל העסקה " 2לויתן "אישרו השותפים ביצוע קידוח הערכה , בנוסף
בדבר ביצוע קידוח נוסף באמצעות האסדה לאחר סיום פעילותה , שניתנה לו, להפעיל אופציה

  . מיקומו ותקציבו, ל"טרם התקבלה החלטה בדבר זהות הקידוח הנוסף הנ". 2לויתן "בקידוח 
 

  "1לויתן "מטרות משניות בקידוח   .3
  

קידוחי המשך לעבר השכבות  Sedco Expressמבצעת אסדת הקידוח  2011חודש ינואר מהחל 
  :כלהלן, )מטרות משניות אוליגוקן תחתון וקרטיקון תחתון(התחתונות 

  
  )תחתוןאוליגוקן ( לויתן פרוספקט  )א
 

כולל (מטר  5,800 -פרוספקט זה מצוי בשכבות מגיל אוליגוקן תחתון בעומק כולל של כ
 לממוצע הפוטנציאכי , נובל מעריכה על בסיס המידע הסייסמי שבידיה). עומק המים

 Unrisked Mean Resourses( הכלכלי של עתודות הנפט והגז הטבעי הניתנות להפקה
Gross( מיליארד חביות נפט 3 -בפרוספקט זה שווה ערך לכ.  

הערכה זו אינה משקללת את ההסתברות הגיאולוגית להימצאות הידרוקרבונים 
 – PG( בונים בפרוספקט זהההסתברות הגיאולוגית להימצאות הידרוקר. בפרוספקט זה

Probability of Geological Success(  17%הינה.  
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  )תחתוןקרטיקון ( לויתן פרוספקט  )ב
 

בכוונת השותפים להמשיך ולהעמיק את הקידוח לצורך בחינת פרוספקט נוסף המצוי 
נובל ). כולל עומק המים(מטר  7,200 -בעומק כולל של כ, בשכבות מגי קרטיקון תחתון

כי ממוצע הפוטנציאל הכלכלי של עתודות , מעריכה על בסיס המידע הסייסמי שבידיה
בפרוספקט זה  (Gross Unrisked Mean Resourses)הנפט והגז הטבעי הניתנות להפקה 

הערכה זו אינה משקללת את ההסתברות . מיליארד חביות נפט 1.2 -שווה ערך לכ
ההסתברות הגיאולוגית . הגיאולוגית להימצאות הידרוקרבונים בפרוספקט זה

הינה ) PG - Probability of Geological Success(להימצאות הידרוקרבונים בפרוספקט זה 
8%.  

  
יימצא בעומק הגדול מהמוערך ) קרטיקון תחתון(יצוין כי במקרה שפרוספקט לויתן 

וזאת , ל"הנ האסדותלא ניתן יהיה להשלים את הקידוח לפרוספקט זה באמצעות , כעת
  .בשל מגבלות טכניות
לרבות בדבר ממוצע הפוטנציאל הכלכלי של עתודות הגז , ל"ההערכות והמידע הנ

הגיאולוגית להימצאות הידרוקרבונים בפרוספקט לויתן הטבעי ושל ההסתברות 
  .הן כפי שנמסרו על ידי נובל, )קרטיקון תחתון(ובפרוספקט לויתן ) אוליגוקן תחתון(

  
  "2לויתן "קידוח ההערכה   .4

  
כפי ". 2לויתן "אישרו השותפים את קידוח ההערכה  2011, במרס 9ביום , לאחר תאריך המאזן

ועל כן יהיה צורך לבצע , מ"ק 325-משתרע על שטח גדול מאוד של כ שדה לויתן, שצויין לעיל
שני קידוחי הערכה או יותר על מנת להמשיך ולהעריך את היקף עתודות הגז הטבעי בשכבת 

הוחלט לבצע את קידוח ההערכה , ל"לאור הנ. אשר בשדה לויתן) NG10(המטרה העיקרית 
לעומק כולל של " 1לויתן "מקידוח התגלית  מ"ק 14 -במרחק של כ" עמית"ברשיון , "2לויתן "
 2011, במרס 20ביצוע הקידוח החל ביום ). מטר 1,700-כולל עומק מים של כ(מטר  5,400 -כ

חודשים  3-צפוי להמשך כ, )האסדה - להלן" (Pride North America"באמצעות אסדת הקידוח 
שך הזמן המוערך לקידוח התקציב ומ. מיליון דולר 70- מוערכת בכ) 100%(ועלותו הכוללת 

מבחני ההפקה . אם וככל שיוחלט על ביצועם, ל אינם כוללים ביצוע של מבחני הפקה"הנ
יובהר בזאת כי ). 100%(מיליון דולר  34- שבועות בתקציב מוערך של כ 2-3- עשויים להימשך כ

א צפוי בלבד ועל כן ל NG-10 -קידוח הערכה לתגלית לויתן שבשכבות ה הינו" 2לויתן "קידוח 
  .למטרות המשניות העמוקות" 1לויתן "להיות מושפע מתוצאות הקדיחה של קידוח 

  
  פרוספקטים אחרים  .5
 

זוהו פרוספקטים , D2או /ו D3נובל מסרה לשותפויות המוגבלות כי על בסיס מידע סייסמי 
 יצוין כי היות שפרוספקטי רציו". רציו ים"נוספים המצויים בחולות הטרצייר שברשיונות 

טרם גובשה סופית ההסתברות הגיאולוגית להמצאות , האחרים בשלבי גיבוש ראשוניים
  .הידרוקרבונים בפרוספקטים אלה ויתכן כי תהיה נמוכה מזו של פרוספקט לויתן

  
  ב"חיפושי נפט והפקה בארה  .ה
  

מחזיקה , מ"דלק אנרגיה בינלאומית בע, אנרגיהמערכות של דלק  חברה בת בבעלות מלאה  .1
אשר הוקמה , )ב"א ארה"דמ - להלן ( Delek Energy Systems US. INCות מלאה בחברת בבעל

. ב"ב ואשר מרכזת את פעילות החיפושים וההפקה של נפט וגז בארה"בארה 2006בשנת 
ב בשם "ב זכויות בשותפות מוגבלת הרשומה בארה"א ארה"רכשה דמ 2006בספטמבר 

AriesOne Limited Partnership )להלן  - AriesOne (העוסקת בחיפושים והפקה של נפט וגז .  
  

מהזכויות  83.49% -ב הינן זכויות השותף המוגבל המהוות כ"א ארה"הזכויות אותן רכשה דמ
א "דמ. י השותף הכללי"מוחזקות ע 16.51%יתרת הזכויות בשותפות בשיעור של . AriesOne - ב

את אופן ניהול וקבלת , היתרבין , הכולל, והשותף הכללי חתמו על הסכם שותפות ב"ארה
זכות להחליף את השותף הכללי  ב"א ארה"דמל על פי הסכם השותפות .ההחלטות בשותפות

  .על פי התנאים שנקבעו בהסכם 2010 ,בדצמבר 30 יוםלאחר 
, קנזאס, קולורדו, לואיזיאנה, טקסס(ב "נכסי נפט הממוקמים בדרום ארה AriesOneבבעלות 

- אשר בהם מצויות כ, הכוללים שטחי אקספלורציה ונכסים מפיקים) מקסיקו- אוקלוהומה וניו
  . בארות מפיקות נפט וגז טבעי 200
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לשותפות הייתה , כן-כמו .ח"מיליון ש 34.3-כבהזכויות הסתכמו רכישת  התשלומים בגין

. פט והגז שבוצעו על ידי השותפות קודם לרכישהבגין עסקאות הגנה על מחיר הנהתחייבות 
   .ח"מיליון ש 80 - שוויין ההוגן של ההתחייבויות למועד הרכישה הסתכם לסך כ

והשותף הכללי בשותפות  Aries One, ב"א ארה"נחתם הסכם בין דמ 2010 ,בינואר 27ביום 
ב קיבלה לידה נכסי נפט וגז "א ארה"דמ, בהתאם להסכם. לפיו בוטלה השותפות בין הצדדים

בעקבות ההסכמה . ונשאה בהתחייבויות עסקאות ההגנה בהתאם לשיעור חלקה בשותפות
משווי  83.5%- ב נכסי נפט שהיו בבעלותה המהווים כ"א ארה"האמורה העבירה השותפות לדמ

. ב בשותפות"א ארה"ת הגז של נכסי השותפות וזאת בהתאם לשיעור זכויותיה של דמרזרבו
והחל  2010 ,בפברואר 25העסקה הושלמה בתאריך  .2010 ,בינואר 1תוקף ההסכם נקבע ליום 

בתאריך . AriesOne-מ ב את הנכסים שהועברו"א ארה"מפעילה דמ 2010 ,במרס 1מיום 
ל "לקה בהתחייבויות בגין עסקאות ההגנה הנב את ח"א ארה"השלמת העסקה פרעה דמ

  ).ח"מיליון ש 21 - כ(מיליון דולר  5.7 -בתמורה לסך כ
  
 Elk Resourcesהושלמה עסקה לרכישת מלוא הון המניות של חברת  2008 ,בפברואר 11ביום   .2

LLC )להלן - ELK( , רכישת המניות בוצעה . 2008 ,בינואר 14בהתאם להסכמים שנחתמו ביום
חברה בבעלות מלאה של , )חברת הבת - להלןLLC ,)Rockies (Delek Energy System )די על י
מיליון  95.5 - שילמה חברת הבת סכום כולל של כ ELKבתמורה לרכישת ). בשרשור(א "דמ

מיליון דולר עבור הון חוזר ליום  0.5 -כולל כ(מיליון דולר עבור המניות  17 -מהם כ, דולר
  .ב"מקרן גידור בארה ELKפירעון הלוואה שנטלה והיתרה עבור ) הקובע

  
 - להלן( Bank of Scotland - הרכישה מומנה במלואה באמצעות מימון שקבלה חברת הבת מ

B.O.S. ( מיליון דולר  100בסכום כולל של)ההלוואה הינה הלוואה מתחדשת ). ההלוואה -  להלן
)revolver (שועבדו , כבטחון לפירעון הלוואה. שנים 10לתקופה כוללת של עד , בריבית משתנה

עסקת הגנה שביצעה חברת הבת על מחירי נפט , מניות חברת הבת וכל נכסיה .B.O.Sלטובת 
בתנאים ( 2010 ,בפברואר 11מיליון דולר עד ליום  30בסכום כולל של א "דמוגז וכן ערבות של 

יצויין כי הערבות ). תוחלף בערבות פיננסיתא "דמם לדרוש כי ערבות מסוימים רשאים המלווי
  . פקעה

  
) ככל שיידרש(להעמיד לטובת חברת הבת את המימון שיידרש לה א "דמהתחייבה , כמו כן

במקרה  .B.O.Sולשיפוי  2010 -  2008לשנים  ELKלצורך מימון תכנית פיתוח הנכסים של 
הסכם . לתקופה של שנה, ELKנתנו במסגרת עסקת ויתגלו הפרות משמעותיות של מצגים ש

 , ההלוואה כולל תנאים רבים ובכלל זה דרישה מחברת הבת לעמידה ביחסים פיננסיים
, א"דמבמסגרת מימון העסקה ביצעה . ב"הצהרות ומצגים וכיו, אירועי הפרה ופירעון מיידי

רכישת אופציות  הכוללת, עסקת הגנה על מחיר הנפט והגז, הבנק המממןלדרישת בהתאם 
PUT  ומכירת אופציותCALL .שוויה ההוגן של . מיליון דולר 3.3 - עלות העסקה הסתכמה לכ

מיליון דולר והיא נכללת במסגרת הנכסים השוטפים  0.5 - העסקה לתאריך המאזן הינו בסך כ
  ".נגזרים פיננסיים"בסעיף 

  
3.  ELK בפיתוח נכסי , של נפט וגז ב העוסקת בהפקה ומכירה"הינה חברה פרטית הרשומה בארה

באמצעות  ELK -ל). low risk exporation(קיימים וכן בחיפושי נפט וגז בסיכון נמוך  נפט וגז
ר "קמ 215- מספר תאגידים שבבעלותה זכויות הפקה וחיפושים המשתרעות על פני שטח של כ

ות זכויות אלה מותנות כפעיל, כמקובל בענף .ב"מקסיקו בארה-יוטה וניו במדינות
הממוקם בחלק הצפוני של " רוזוולט"הינו שדה  ההנכס העיקרי של. אקספלורציה ובהפקה

ובו מתבצעת  ELKמדינת יוטה ואשר בו נמצאות מרבית הרזרבות המוכחות והמפותחות של 
 .מרבית פעילות הפקת הנפט שלה

  
ELK הינה המפעילה של מרבית הנכסים וביצוע הקידוחים נעשה על ידי קבלנים חיצוניים. 

בפיתוח משמעותי של בארות הנפט וביצעה עבודות השלמה  ELKעסקה  2008-2010בשנים 
מיליון דולר על מנת להגדיל באופן משמעותי  62 -בהשקעה של כ, ופיתוח של קידוחים קיימים

  .את תפוקת הנפט
ברזרבות  ELKחלקה של ,  NSAIשהוכן על ידי, 2010 ,בדצמבר 31רזרבות ליום על פי דוח 
מיליון  1.5 - כ(מיליון חביות נפט  8.5 -הן בהיקף של כ, בניכוי תמלוגים) proved(המוכחות 

  ).נכסי גז מפיקים BCF 0.4 -כ(גז טבעי  BCF 2.7 -וכן כ) חביות נפט בנכסי נפט  מפיקים
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 2010בשנת  ELKבוצעה על ידי , של נכסי הנפט והגז שבבעלותה בעקבות בחינת ירידת ערך

  .ח"מליוני ש 57-הפרשה לירידת ערך של נכסי נפט וגז בסך של כ
  
נחתמה והושלמה עסקה למכירת חלק מנכסי , 2011בפברואר  14ביום , לאחר תאריך המאזן  .4

, הכוללים בין היתר, )הנכסים - להלן(ב "הממוקמים בטקסס ארה, ב"א ארה"והגז של דמהנפט 
בניכוי (חביות נפט ביום נטו  100 -כ, )2010נכון לרבעון הרביעי לשנת ( בארות נפט המפיקות

תוצאות הפעילות של , על פי ההסכם. מיליון דולר במזומן 11וזאת תמורת סך של ) תמלוגים
 .יועברו לחברה הרוכשת 2011בינואר  1הנכסים החל מיום 

מיליון דולר יירשם  8.5 - כ הינו) לאחר הוצאות עסקה(ל "מהעסקה הנא "לדמהרווח הצפוי 
  .2011ברבעון הראשון של שנת 

  
נחתם הסכם למכירת חלק נוסף מנכסי הנפט , 2011 ,בפברואר 15ביום , לאחר תאריך המאזן

הנכסים נשוא ההסכם ממוקמים בעיקר ). כםההס - להלן(ב "והגז של דלק אנרגיה ארה
נכון (בארות נפט המפיקות , בין היתר, וכוללים, ב"מקסיקו ארה-אוקלהומה וניו, בטקסס

 ).הנכסים - להלן) (בניכוי תמלוגים(חביות נפט ביום נטו  250 - כ, )2010לרבעון הרביעי לשנת 
הועברו  2011 ,בינואר 1ום הנכסים וכן תוצאות הפעילות של הנכסים החל מי, על פי ההסכם

 31.3הושלמה העסקה האמורה בתמורה לסך כולל של  2011, במרס 25ביום  .לחברה הרוכשת
מיליון  16.7 -כהינו , )לאחר הוצאות עסקה(ל "מהעסקה הנ א"לדמהרווח הצפוי  .מליוני דולר

  .2011יירשם ברבעון הראשון לשנת ו, דולר
עשויה להימכר במסגרתו , ב"ת נכסי נפט וגז בארהב ממשיכה במשא ומתן למכיר"א ארה"דמ

ב ימכרו "לא קיימת וודאות כי נכסי הנפט והגז בארה. ב"בארהא "דמכלל פעילותה של 
  .במלואם

  
  2011- א"חוק מיסוי רווחי נפט התשעהצעת   .ו

  
  :)טרם פורסם ברשומות( 2011- א"חוק מיסוי רווחי נפט התשע

  
האוצר את הועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי מינה שר  2010, באפריל 12ביום 

על הוועדה הוטל לבחון את המערכת הפיסקאלית הנהוגה ). ועדת ששינסקי -להלן (נפט וגז בישראל 
  .בישראל בנוגע למשאבי נפט וגז ולהציע מדיניות פיסקאלית עדכנית

  
, בינואר 23ביום . הסופיות לשר האוצרהגישה ועדת ששניסקי את המלצותיה  2011, בינואר 3ביום 
  .אימצה הממשלה את דוח ועדת ששינסקי ואת מסקנותיה 2011

  
  :הן כדלקמן, )החוק -להלן ( 2011-א"התשע, עיקרי המלצות הועדה וחוק מיסוי רווחי נפט

  
  ;השארת שיעור התמלוגים למדינה ללא שינוי  )א(

  
  ;ביטול ניכוי האזילה  ) ב(

  
על פי היחס בין , פקטור Rההיטל יחושב לפי מנגנון מוצע מסוג : וגז היטל רווחי נפט  )ג(

. ההכנסות המצטברות נטו מהפרויקט לבין ההשקעות המצטברות  כפי שהוגדרו בהצעת החוק
 - וכשיעלה היחס , 1.5- פקטור יגיע ל Rייגבה החל בשלב שבו יחס  20%היטל מינימאלי של 

. 2.3-עד הגעת היחס ל 50%המקסימאלי של  יגדל ההיטל בצורה פרוגרסיבית עד לשיעור
ההיטל יוכר כהוצאה לצורך חישוב מס , בין היתר, בנוסף נקבעו הוראות נוספות לעניין ההיטל

ההיטל יחושב ויוטל ביחס לכל מאגר בנפרד ; גבולות ההיטל לא ייכללו מתקני יצוא; הכנסה
)ring fencing( ;יהיה חייב , מהנפט המופק תשלום על ידי בעל זכות נפט המחושב כשיעור

וסכום זה יופחת מסכום , מקבל התשלום בתשלום היטל בהתאם לגובה התשלום שקיבל
  .היטל שבו חב בעל זכות הנפט

  
עם אפשרות בחירה לפחת עד לגובה ההכנסה , 10%יינתן פחת מואץ על ההשקעות בשיעור   )ד(

  .החייבת באותה שנה
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בחוק נקבעו הוראות לגבי אופן חישוב ודיווח על רווחי השותפים  - מיסוי שותפות נפט   )ה(

  . לרבות אופן חישוב ותשלום המס הנובע מרווחים אלה, בשותפויות העוסקת בחיפושי נפט
  
  :נקבעו הוראות מעבר כדלקמן  )ו(

  
יחולו , גביו לפני יום התחילהעל מיזם נפט שמועד תחילת ההפקה המסחרית חל ל  )1(

  :הוראות חוק זה בשינויים אלה
 

, חלה לגבי מיזם כאמור חובת תשלום היטל בשנת המס שבה חל יום התחילה  .א
מחצית משיעור ההיטל שהיה מוטל על , יהיה שיעור ההיטל באותה שנת מס

 ;10% -רווחי הנפט אילולא הוראות פסקה זו ולא יותר מ 
נקבעו , 1.5דם ההיטל בשנת המס שבה חל יום התחילה על במקרה בו עלה מק  .ב

  .כללים לאופן חישוב מקדם ההיטל בכל שנת מס שלאחריה
עד  2012שיעור ההיטל שיוטל על רווחי הנפט של המיזם בכל אחת משנות המס   .ג

יהיה שווה למחצית משיעור ההיטל שהיה מוטל על רווחי הנפט כאמור  2015
 .אילולא הוראות פסקה זו

  
 1על מיזם שמועד תחילת ההפקה המסחרית חל לגביו בתקופה שמיום התחילה עד יום   )2(

  :הוראות אלה, בין היתר, יחולו 2014, בינואר
  

והמקסימאלי יהיה בשיעור  1.5במקום  2מקדם ההיטל המינימאלי יהיה בשיעור   .א
  ;2.3במקום  2.8

 
   .10%במקום  15%ה יהי 2011-2013שיעור הפחת לגבי נכס שנרכש בשנים   .ב
  

יצויין כי ניכוי האזילה בוטל במסגרת תיקון לתקנות מס הכנסה שאושר בועדת הכספים של 
  . הכנסת

  
אושרה בכנסת בקריאה ראשונה ובחודש מרס  2011בחודש פברואר , לאחר תאריך המאזן

דוח  נכון למועד פרסום. 2011-א"התשע, בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק מיסוי רווחי נפט
יישום החוק יגרום לשינוי בכללי המיסוי . זה הנוסח הסופי של החוק טרם פורסם ברשומות

  . החלים על הכנסות השותפויות כמפורט לעיל
  

דלק אנרגיה ועל , החוק יגדיל באופן משמעותי את נטל המס וישפיע לרעה על עסקי החברה
  . עסקי השותפויות המוגבלות המוחזקות על ידן

  
 התקשרויות לאספקת גז טבעי  .ז

 
  ם עם חברת החשמל לאספקת גז טבעימיהסכ  .1

  
נחתם הסכם בין השותפים בקבוצת ים תטיס לבין חברת החשמל בדבר  2002, ביוני 25ביום 

  ).ההסכם -להלן (אספקת גז טבעי לחברת החשמל 
  
 11-כ לחברת החשמל גז טבעי במשך תקופה של " ים תטיס"תספק קבוצת , פי ההסכם- על

לחברת חשמל גז טבעי בכמות כוללת של " ים תטיס"שנים או עד המועד שבו תספק קבוצת 
  .בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם BCM 18-כ
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ההכנסות בפועל  .מיליארד דולר 1.5-מוערך בכ) עבור כל השותפים(ההיקף הכספי של העסקה 

קצב הקמת מערכת ההולכה  לרבותממכלול של תנאים  מושפעים" ים תטיס"קבוצת  של
פי החוזה -מחיר הגז על .'הכמות שתילקח בפועל על ידי חברת חשמל וכו, הארצית לגז טבעי
והוא צמוד לסל של דלקים ולמדד היצרנים , )BTU(ב ליחידת אנרגיה "נקבע בדולר ארה

ראה (לפי מנגנון הקבוע בחוזה עם מחיר מקסימלי ומינימלי ) Producer Price Index(האמריקאי 
  ).להלן בדבר עסקה שנחתמה לקיבוע מחיר הגז 28גם באור 

החלה העסקה המשותפת באספקת גז טבעי למתקניה של חברת  2004, בפברואר 18ביום 
  .החשמל

  
החשמל  התקשרו השותפים בקבוצת ים תטיס בתוספת להסכם עם חברת 2006בחודש אוגוסט 

אופציה כאמור תעמוד . לפיה ניתנה לחברת החשמל אופציה לרכישת כמויות נוספות של גז טבעי
והיא מתייחסת לכמויות גז נוספות שנרכשו , 2009, במרס 31עד ליום ) לאחר ההארכה(בתוקפה 

, 30בפועל נהגו הצדדים על פי תנאי התוספת להסכם הארכה עד ליום ( 2006החל מחודש יולי 
מחיר רכישת הגז בהתאם לתנאי התוספת להסכם גבוה מהמחיר בו רוכשת חברת ). 2009י ביונ

  .החשמל גז טבעי בהתאם להסכם המקורי
  

ים תטיס  בעסקתנחתם מזכר עקרונות בין חברת החשמל לשותפים  2009בחודש אוגוסט   
למשך ) BCM 1(מיליארד מטר מעוקב  1לאספקה של כמויות נוספות של גז בהיקף שנתי של 

מוערך ) עבור כל השותפים(ההיקף הכספי של ההתקשרות ). BCM 5כ "סה(כחמש שנים 
ים תטיס ממכירת הכמויות  העסקה המשותפתההכנסות בפועל של . ב"במיליארד דולר ארה

, הנוספות לחברת החשמל תושפענה ממכלול של תנאים ובעיקרם מחירי הדלקים בעולם
  .'משטר האספקה וכו

  
ל גבוה מהמחיר בו רוכשת חברת החשמל גז "ז על פי מזכר העקרונות הנמחיר אספקת הג

הצדדים הגיעו להסכמה בדבר אופן חלוקת כמות הגז הנוספת . טבעי בהתאם להסכם המקורי
ל מתוך כלל כמות הגז המסופקת לחברת החשמל "המסופקת על פי מזכר העקרונות הנ

  .2009, ביולי 1בתקופה החל מיום 
  

להלן בדבר מכתבי כוונות שנחתם עם חברת חשמל לאספקת כמויות נוספות  )א3 סעיףראה 
  .של גז טבעי

  
  הסכמים נוספים  .2

  
לשותפים בקבוצת ים תטיס התקשרויות לאספקת גז טבעי למספר  2010, בדצמבר 31ליום 

מפעלי נייר חדרה ומפעלי ים , פז זיקוק אשדוד, )חברה מאוחדת(דלק אשקלון , בכללם(גורמים 
 580- ובהיקף כספי מוערך של כ BCM 5.5-שנים בהיקף כולל של כ 5-15לתקופות שבין ) המלח

  . ההכנסות בפועל תושפענה ממכלול של תנאים כפי שנקבע בהסכמים. מיליוני דולר 650עד 
  

  :התקשרויות במכתבי כוונות לאספקת גז טבעי  .3
  

  :התקשרויות במכתבי כוונות עם חברת החשמל   )א
  

נחתם בין חברת חשמל לבין השותפים בעסקת ים תטיס  2009 ,בדצמבר 24ביום 
שנה  15והשותפים בעסקת מיכל מתן מכתב כוונות לאספקת גז טבעי לתקופה של 

 750-עד כ 400-לשנה ובהיקף כספי מוערך של כ BCM 2.7-בהיקף כולל שלא תפחת מ
היקף ההכנסות ממכירה  .ההכנסות בפועל תושפענה ממכלול של תנאים. מליוני דולר

מיליארד  9.5-הוערך בכ, של כל כמות הגז לחברת החשמל על פי מכתב הכוונות כאמור
בהתאם למכתב כוונות נוסף שנחתם  ").תמר"מהזכויות בפרויקיט  100%-ביחס ל(דולר 

מ לרכישת "תנהל חברת חשמל מו, בין חברת חשמל לשותפים בפרוייקט ים תטיס
אחסנה והובלה של הגז שיירכש , בעי ולרכישת שירותי החדרהמלאי אסטרטגי של גז ט

  ".מרי"כאמור ממאגר 
  

כמו כן נחתם מכתב כוונות שלישי בין השותפים בפרוייקט ים תטיס לבין השותפים 
וזאת בכפוף  פרוייקט תמרי "על פיו המלאי האסטרטגי יסופק ע, בפרוייקט תמר

  .להסכמות בין השותפות בשני הפרויקטים
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  התקשרויות במכתבי כוונות נוספות  )ב
  

נחתם בין דליה אנרגיות ובין השותפים בעסקת מיכל מתן מכתב  2009בדצמבר   )1
שנה החל ממועד הפעלת תחנת הכוח  17כוונות לאספקת גז טבעי לתקופה של 

. מילארד דולר לפחות 1-י מוערך של כובהיקף כספ BCM 5.6-בהיקף כולל של כ
  .ההכנסות בפועל תושפענה ממכלול של תנאים

  
נחתם בין תחנת כח דרום ודימונה סליקה לבין השותפים , 2010בחודש פברואר   )2

שנה בהיקף  17בעסקת מיכל מתן מכתב כוונות לאספקת גז טבעי לתקופה של 
ההכנסות . ילארד דולרמ 0.5- ובהיקף כספי מוערך של כ BCM 2.8- כולל של כ

  .בפועל תושפענה ממכלול של תנאים
  

לעיל אין כל וודאות כי ייחתמו חוזים מחייבים ' ובסעיף ב' יצויין כי למרות האמור בסעיף א
ואין כל וודאות כי היקף האספקה וההיקף הכספי של , בתנאים האמורים או בתנאים אחרים

  .ייחתם חוזה מחייב ההתקשרות יהיה כפי המוערך לעיל גם במקרה שבו
  

  תמלוגים למדינה ולאחרים  .4
  

כי " ים תטיס"הממונה על עניני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות הודיע לעסקה המשותפת 
כי אם לקבל , להם היא זכאית מתגליות הגז, המדינה החליטה שלא לקבל בעין את התמלוגים

  .ב"ארהבדולרים של , את שווי השוק של התמלוגים על פי הבאר
וסיכום דיון שהתקיים עם  2004 ,ביולי 19בהתאם להודעת הממונה על ענייני הנפט מיום 

בהתאם למוסכם כאמור נכללו . הוסכם על אופן חישוב התמלוגים שיגיעו למדינה, הממונה
 10.9%- כ: 2009( 11.2%-בדוחות הכספיים הוצאות תמלוגים למדינה המהוות שיעור של כ

כמתואר , אופן חישוב התמלוגים. כירות ברוטו של העסקה המשותפתמהמ) 10.5%- כ: 2008
פי הבאר של תמלוגי העל המשולמים לחברות -משמש גם לחישוב שווי השוק על, לעיל

  .הקבוצה ולאחרים
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  רכוש קבוע  -: 17באור 
  

  ההרכב והתנועה  .א
  

  2010לשנת 
  ,קרקע

מבנים 
ושיפורים 
 במושכר

, מכונות
  מתקנים
וציוד 

  ,מחשבים
  ריהוט

וציוד משרדי

, משאבות
מיכלים וציוד 
בתחנות

  מתקני 
 זיקוק

יצירות 
 אומנות

  כלי
 כ"סהרכב

  ח"מליוני ש   
                          עלות

                          
  9,861   102   76   1,729   2,367   654   565   *)  4,368   2010 ,בינואר 1יתרה ליום 

  695   12   -   159   123   47   14   340  תוספות במשך השנה 
  )450(   -   -   )109(   )158(   )8(   )30(   )146(   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
  793   -   -   -   536   3   -   254   תוספות בגין חברות שאוחדו לראשונה

  )297(   )7(   -   -   -   )26(   -   )264(   יציאה מאיחוד
  )22(   -   -   -   -   -   -   )22(   ן להשקעה"לנדלהעברה 

  )20(            )14(   -   -   )6(   נכסים מיועדים למימוש
  )200(   )18(   )2(   )57(   )60(   )2(   -   )68(   גריעות במשך השנה

                          
  10,360   89   74   1,722   2,794   668   549   4,456   2010 ,בדצמבר 31יתרה ליום 

                          
                          פחת שנצבר

                          
  2,615   66   -   222   962   426   186   753   2010 ,בינואר 1יתרה ליום 

  520   9   -   131   176   55   24   125   תוספות במשך השנה
  )94(   )3(   -   )19(   )36(   )5(   )13(   )20(   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

  )42(   )5(   -   -   -   )18(   -   )38(   יציאה מאיחוד 
  )15(   -   -   -   )12(   -   -   )3(   ם מיועדים למימושינכס

  )2(   -   -   -   -      -   )2(   ן להשקעה"מיון לנדל
  )148(   )17(   -   )57(   )23(   )2(   -   )32(   גריעות במשך השנה

                          
  2,837   50   -   277   1,067   456   197   783   2010 ,בדצמבר 31יתרה ליום 

                          
  7,523   39   74   1,445   1,727   212   352   3,676   2010 ,בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

                          
  49   -   2   -   30   -   -   17   הפרשה לירידת ערך -בניכוי 

                          
  7,474   39   72   1,445   1,697   212   352   3,656   2010, בדצמבר 31יתרת עלות מופחתת ליום 

  
  .'א2ראה באור , סווג מחדש  *)
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  )המשך( רכוש קבוע  -: 17באור 
  

  2009לשנת 
  ,קרקע

מבנים 
ושיפורים 

*)במושכר 

, מכונות
  מתקנים
וציוד 

  ,מחשבים
  ריהוט

וציוד משרדי

, משאבות
מיכלים וציוד 
בתחנות

  מתקני 
 זיקוק

יצירות 
 אומנות

  כלי
 כ"סהרכב

  ח"מליוני ש   
                           עלות

                           
  8,796   103   80   1,155   2,177   578   540   4,163    2009בינואר  1יתרה ליום 

  1,335   9   -   607   90   61   29   539    תוספות במשך השנה 
  1   -   -   )14(   15   -   )3(   3    התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
  36   -   -   -   -   36   -   -    תוספות בגין חברות שאוחדו לראשונה

  )165(   )2(   -   -   -   )9(   )1(   )153(    יציאה מאיחוד
  -   -   -   -   111   -   -   )111(    העברה בין קבוצות

  15   -   -   -   15   -   -   -    התאמה לייחוס עודפי עלות
  )157(   )8(   )4(   )19(   )41(   )12(   -   )73(    גריעות במשך השנה

                           
  9,861   102   76   1,729   2,367   654   565   4,368    2009בדצמבר  31יתרה ליום 

                          
                          פחת שנצבר

                           
  2,231   62   -   126   828   372   170   673    2009בינואר  1יתרה ליום 

  464   11   -   102   153   54   17   127    תוספות במשך השנה
  )2(   -   -   )5(   1   -   -   2    התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
  18   -   -   -   -   18   -   -    תוספות בגין חברות שאוחדו לראשונה

  )48(   )1(   -   -   -   )7(   )1(   )39(    יציאה מאיחוד 
  )48(   )6(   -   )1(   )20(   )11(   -   )10(    גריעות במשך השנה

                           
  2,615   66   -   222   962   426   186   753    2009בדצמבר  31יתרה ליום 

                           
  7,246   36   76   1,507   1,405   228   454   3,540    2009בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 

                           
  50   -   3   -   30   -   -   17    הפרשה לירידת ערך -בניכוי 

                           
  7,196   36   73   1,507   1,375   228   454   3,523    2009בדצמבר  31יתרת עלות מופחתת ליום 

                           
  
  .'א2 באור ראה, מחדש סווג  *)
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  )המשך( רכוש קבוע  -: 17באור 
  

  עלויות אשראי שהוונו  .ב
 בדצמבר 31 
 2010 2009 
 ח"שמליוני  
    
 59  60 

  .33ראה באור , לגבי שעבודים  .ג
 
  
  הוצאות רכישה נדחות בחברות ביטוח   -: 18ור בא
  

  : ההרכב  .א
 בדצמבר 31  
  2010 2009 
 ח"מליוני ש  
     

  642   680   ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח 
  106   116   ביטוח בריאות 

  296   318   ביטוח כללי
        
   1,114   1,044  

  :מוצג במאזן כלהלן
     

  364   393   נכסים שוטפים
  680   721   נכסים לא שוטפים

        
   1,114   1,044  

  
  :ובביטוח בריאות התנועה בהוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח  .ב

  

  

ביטוח חיים 
וחסכון ארוך

  בריאות  טווח
  ח"מליוני ש  
      

  96   697  2009, בינואר 1ליום יתרה 
       

       :תוספות
  19   66  עמלות רכישה

  13   64  הוצאות רכישה אחרות
  32   130  כ תוספות"סה
       

  )11(   )68(  הפחתה שוטפת
  )11(   )117(  הפחתה בגין ביטולים

       
  106   642  2009, בדצמבר 31יתרה ליום 

       
       :תוספות
  20   118  רכישהעמלות 

  15   72  הוצאות רכישה אחרות
  35   190  כ תוספות"סה
       

  )19(   )75(  הפחתה שוטפת
  )6(   )77(  הפחתה בגין ביטולים

       
  116   680  2010, בדצמבר 31יתרה ליום 
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  אגרות חוב מובנות   -: 19באור 

  
ח "מליוני ש 148-כ(ח "מליוני ש 918-בכמסתכמת  2010בדצמבר  31יתרת אגרות החוב המובנות ליום 
  ).מוצגים במסגרת השקעות לזמן קצר

  
איגרות החוב המובנות הונפקו באמצעות חברות ייעודיות שעיסוקן הבלעדי הינו הנפקת איגרות חוב 

החברות המנפיקות הינן "). חברות ההרים("וטיפול בנכסים המשועבדים לטובת מחזיקי איגרות החוב 
אשר הוקמו לצורך ביצוע הנפקת איגרות חוב וכל פעילות עסקית אחרת אסורה ) SPC(ת ייעודיוחברות 
כאשר מתוך כספי תמורת ההנפקה רוכשת כל חברה ייעודית איגרות חוב מובנות לא סחירות  , עליהן

ההתחייבות מסוג (המהווים את מקור הפירעון היחיד של ההתחייבויות של חברות ההרים ) NOTES - להלן(
Non-Recourse .(  

  
מהן אחת רשומה למסחר בבורסה לניירות , סדרות של אגרות חוב מובנות 9קיימות  2010בדצמבר  31ליום 

 6-שתיים באירוע הפרה אשר בהן הסתיים המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ו, מ"א בע"ערך בת
בבורסה הנסחרות  )למעט קשת וחלק מסדרת מטבעות עולם(אגרות החוב . הונפקו בהנפקות פרטיות

-AAAבדרוגים שונים " מעלות("מ "מדורגות על ידי מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע
AA(.  

בהתבסס על , 2010, בדצמבר 31המגבים אגרות חוב מובנות סחירות ליום  NOTES -השווי ההוגן של ה
  .ח"שמיליון  462המחיר בבורסה של ההתחייבות הסחירה לתאריך המאזן הינו 

 
  

  מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים   -: 20באור 
  

  :ההרכב  .א

   מוניטין   

זכויות שיווק 
, מותגים

זכיונות 
ותיקי 
   לקוחות

תוכנות 
   מחשב

שווי תיקי 
  כ"סה   אחר  *)ביטוח 

  ח"מליוני ש   
                     

  4,538   54   510   386  715   2,873   2009בינואר  1יתרה ליום 
                   

  )764(   )15(   -   -  -   )749(   יציאה מאיחוד
  417   -   4   119  50   244   תוספות 

  1,107   -   -   -  207   900   חברות שאוחדו לראשונה 
  )53(   -   -   -  )16(   )37(   ירידת ערך

הפחתה שהוכרה במהלך 
  )283(   )8(   )63(   )51(  )161(   -   השנה

  )47(   -   -   -  -   )47(   עדכון עודפי עלות
התאמות הנובעות מתרגום 

דוחות כספיים של 
  77   6   -   -  13   58   פעילויות חוץ

                   
  4,992   37   451   454  808   3,242  2009בדצמבר  31יתרה ליום 

                   
  )15(   -   -   -  -   )15(   יציאה מאיחוד

  209   -   3   130  53   23   תוספות 
  334   -   -   -  138   196   חברות שאוחדו לראשונה 

  )111(   -   -   -  -   )111(   ירידת ערך
הפחתה שהוכרה במהלך 

  )223(   )8(   )41(   )88(  )86(   -   השנה
התאמות הנובעות מתרגום 

דוחות כספיים של 
  )221(   )3(   )7(   -  )81(   )130(   פעילויות חוץ

                   
  4,969   26   406   496  832   3,205  2010בדצמבר  31יתרה ליום 

                     
  

  .להלן) 1(ראה גם ב  *)
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  )המשך( מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים   -: 20באור 

  
  ירידת ערך מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר  .ב
  

מוגדר הוקצו המוניטין לצורך בחינת ירידת ערך של מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים 
  :כדלקמן, ושווי תיקי ביטוח למגזרי הפעילות

  
  שווי תיקי ביטוח   מוניטין   
  בדצמבר 31   
   2010   2009   2010   2009  
  ח"מליוני ש   
              

  350   311   1,523   1,481   )1(מגזר ביטוח ופיננסים בישראל 
  -   -   318   327   )2(פעילות דלקים בישראל 

  -   -   455   374   )3(ל "ביטוח בחומגזר 
  -   -   227   214   )4(ב "תחנות תדלוק וחנויות נוחות בארה

  -   -   633   727   )5(תחנות תדלוק וחנויות נוחות באירופה 
  -   -   86   80   מגזרים אחרים

              
  350   311   3,242   3,203   כ"סה

  
 2010, בדצמבר 31ח ושווי תיקי הביטוח אשר יתרתם ליום "מליוני ש 311מוניטין בסך של   )1(

בבחינת ירידת . 2006ח נוצרו ברכישת השליטה בפניקס בשנת "מיליוני ש 288- מסכמת בכ
על הערכת  ,בין היתר ,הערך של המוניטין כאמור ושל שווי תיקי הביטוח התבססה החברה

  .שווי של מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי
בהערכת השווי יוחס חלק מהמוניטין ושווי תיקי הביטוח לפעילות ביטוח חיים ולפעילות 

המוניטין שלא ניתן ליחוס ספציפי נבחן ברמת . ביטוח כללי המהוות יחידות מניבות מזומנים
  .המגזר כולו

  
 Embedded(סכום בר השבה של יחידת ביטוח חיים חושב בהתאם לעקרונות הערך הגלום 

Value( ,וך שימוש בשיעור ההיוון המשקף את רמת הסיכון בתזרימי המזומנים הרלוונטייםת .
חישוב הערך הגלום מתבסס על היוון תזרימי מזומנים עתידיים הנובעים מתיק ביטוח חיים 

כמו . קיים בניכוי עלות ההון הנדרש ובצירוף ההון של החברה לאחר ביצוע מספר התאמות
  ).VNB(ן שווי עסקים חדשים בהערכת השווי הובא בחשבו, כן

  
סכום בר השבה של ביטוח כללי נקבע על בסיס שווי השימוש המחושב על בסיס היוון תזרימי 

תוך שימוש בשיעורי ההיוון המשקפים את רמת הסיכון של , מזומנים עתידיים צפויים
  .הפעילות

  
גימה ביתרת לא חלה פ 2010בעקבות הבחינה כאמור הגיעה החברה למסקנה כי במהלך שנת 

  .המוניטין ושווי תיקי הביטוח כאמור
  

ל הינו לאחר הפרשה לירידת ערך "הנ. ח יוחס לרכישת אקסלנס"מליוני ש 680מוניטין בסך של 
  ).1('ח14ראה באור  -ח אשר יוחסה ליחידת הגמל "מליוני ש 50-של כ

  
פיננסי אשר סכום בר ח יוחס לפעילויות סוכנויות ביטוח ויעוץ "מליוני ש 138מוניטין בסך של 

במהלך ". מכפיל הרווח"ההשבה שלהם נקבע על בסיס היוון תזרימי מזומנים ועל בסיס שיטת 
  .ח בגין פעילויות אלו"מיליוני ש 2 -נכללה ירידת ערך מוניטין בסך של כ 2010שנת 

  

מ אשר "ח מיוחס למוניטין בגין רכישת פריזמה בית השקעות בע"מליוני ש 208- סך של כ
בהתאם לבחינה של מעריך שווי חיצוני עולה כי לא נדרשת הפרשה . 2009ה בשנת בוצע

  .לירידת ערך בגין המוניטין
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  )המשך( מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים   -: 20באור 
  
 2010, בדצמבר 31היתרה שמיוחסת לפעילות אחסון וניפוק דלקים בישראל מסתכמת ליום   )2(

סכום בר ההשבה של יחידת ). ח"מליוני ש 318 - 2009, בדצמבר 31(ח "שמליוני  318- לסך של כ
אחסון וניפוק דלקים נקבע על בסיס שיטת היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים 

ובתחזית  8.8%-בקביעת סכום בר ההשבה נאמד שיעור הנכיון לפני מס בכ. להתקבל ממנו
לאורך  1.5%- ובכ 2013-2011בשנים  2%-כ זרמי המזומנים הובאה בחשבון צמיחה שנתית של

  .המשך אופק ההיוון
  
שיטת בהתבסס על בריפבליק את סכום בר ההשבה של המוניטין  הקבוצהבחנה  2010בשנת   )3(

, תזרימי מזומנים עתידיים צפויים ובהתבסס על שיטת ההשוואה לחברות דומות בענף היוון
בעקבות . )13%-כ( יכון של הפעילותתוך שימוש בשיעורי ההיוון המשקפים את רמת הס

  .ח"מליוני ש 57-בשנת הדוח בירידת ערך של כ הכירה הקבוצהכאמור הבחינה 
  
, בדצמבר 31ב מסתכמת ליום "היתרה שמיוחסת לפעילות תחנות תדלוק וחנויות נוחות בארה  )4(

ההשבה -ברסכום ). ח"מליוני ש 227 - 2009, בדצמבר 31(ח "מליוני ש 214-לסך של כ 2010
נקבע תוך שימוש בטכניקות הערכה שונות הכוללות שימוש במכפילים שונים וכן היוון 

בביצוע ). WACC(תוך שימוש בשיעור ההיוון המשוקלל , תזרימי מזומנים עתידיים צפויים
הערכות אלו הובאו בחשבון שיעורי צמיחה ואומדנים שונים המבוססים על ניסיון העבר של 

  .לא הוכרה ירידת ערך בגין המוניטין 2010במהלך . הקבוצה
  
- לסך של כ 2010, בדצמבר 31מוניטין המיוחס לתחנות תדלוק ונוחות באירופה מסתכם ליום   )5(

 551-לגבי היתרה בסך של כ). ח"מליוני ש 633 -  2009, בדצמבר 31ליום (ח "מליוני ש 772
: שימוש בפרמטרים הבאיםח ירידת הערך נבחנה בהתבסס על שווי שימוש תוך "מיליוני ש

תחזית תזרים מזומנים מייצגת לחמש שנים , 1.5%שיעור אינפלציה של , 8.26%שיעור היוון 
 .לא הוכרה ירידת ערך בגין המוניטין 2010במהלך . 3%-ל 1%הכוללת צמיחה שנתית בין 

 2010הרביעי של שנת  ןח נובעת מצירופי עסקים שבוצעו ברבעו"מליוני ש 176היתרה בסך 
  ).14ראה באור (
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  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים  -: 21באור 

  
  :ההרכב  .א
  

     שיעור   
  בדצמבר 31   הריבית   
  2009   2010 )1(השנתית    
  ח"מליוני ש   %   

           מבנקים
           

           במטבע חוץ
           

  429   558   2.7   ב או בהצמדה אליו"דולר של ארה
  432   247   2.8   אירו

  145   47   5.4   אחרים
           
      852   1,006  
           

           במטבע ישראלי
           

  241   320   4   בהצמדה למדד המחירים לצרכן
  789   943   3.1   ללא הצמדה

           
      1,263   1,030  
           

           מאחרים
           

           :ניירות ערך מסחריים
  77   -      ללא הצמדה

  6   -      בהצמדה למדד המחירים לצרכן
  1   -      בהצמדה לאירו

           
      -   84  

  831   1,245      חלויות שוטפות של אגרות חוב אחרות
  790   698      חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 

           
      1,943   1,621  
           
      4,058   3,741  
  
השיעור המוצג הינו ממוצע משוקלל ליום . מרבית ההלוואות נושאות ריבית בשיעור משתנה  )1(

  .2010, בדצמבר 31
  
  .'ג25ראה באור , לגבי דרישות לעמידה באמות מידה פיננסיות  .ב
  
  .33ראה באור , לגבי בטחונות  .ג
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  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  -: 22באור 

  
 בדצמבר 31 
 2010 2009 
 ח"מליוני ש 

     - בעיקר חשבונות פתוחים 
       
  2,733   2,158  במטבע חוץ או צמודים לו   
  146   185  במטבע ישראלי  

       
  2,343   2,879  
  

  .יום 30-ממוצע ימי אשראי ספקים הינו נמוך מ. החובות לספקים אינם נושאים ריבית
  
  

  זכאים ויתרות זכות  -: 23באור 
  

 בדצמבר 31 
 2010 2009 
 ח"מליוני ש 
    

 1,118  1,276 מוסדות
 194  298והוצאות לשלםהכנסות מראש 

 139  10מקדמות מלקוחות
 218  197משכורות ונלוות 

 51  -דיבידנד ורווחים למיעוט בחברות ושותפויות מאוחדות
 75  220עסקאות בחיפושי גז נפט

 182  265 ריבית לשלם
 31  32הוצאות רכישה נדחות בגין ביטוח משנה

 274  336חברות ביטוח ותווכני ביטוח
 136  179התחייבויות לסוכנויות ביטוח

זכויות שאינן מקנות התחייבות לרכישת מניות חברה מאוחדת מבעלי 
 103  177 שליטה

 174  -זכאים בגין אגרות חוב מובנות
 240  422מדייריםפקדונות 

 85  - מסלקת בורסה 
  526   415  אחרים והוצאות שנצברו

    
 3,827  3,549 

  
  

  תעודות סל ופקדון   -: 24באור 
  

 בדצמבר 31
2010 2009 

 ח"מליוני ש
  

 15,181  17,256)1(תעודות סל ופקדון 
 258  359מובנות אגרות חובחלויות שוטפות של 

 200  312התחייבות בגין מכירה בחסר של ניירות ערך
   

17,927  15,639 
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  )המשך( תעודות סל ופקדון   -: 24באור 

  
  :להלן פרטים בדבר תעודות הסל  )1(

  
אקסלנס הינה הבעלים של חברות ייעודיות הפועלות בתחום הנפקת תעודות סל ותעודות  .א

מנפיקה במסגרת זו תעודות סל העוקבות אחרי  אקסלנס. פיקדון הרשומות למסחר בבורסה
תעודות בחסר על מדדי מניות ואופציות כיסוי על מדדים , סקטורים/ סחורות / מדדי מניות 

אשר  (SPC)כל אחת מהחברות המנפיקות הינה חברה ייעודית ). התעודות -להלן (וסחורות 
עודות בחסר וכן ניירות ערך תעודות סחורה ות, הוקמה לצורך ביצוע הנפקת תעודות סל

  .אחרים שהחברה תהיה רשאית להנפיק כפי שיחליט דירקטוריון הבורסה
  

תעודות הסל הונפקו באמצעות חברות שעיסוקן הבלעדי הינו הנפקת תעודות סל וטיפול 
התעודות הינן מכשיר העוקב במדויק אחר . בנכסים המשועבדים לטובת מחזיקי התעודות

מרה במניות או על פי שווי כספי בהתאם למדד הייחוס שנקבע לאותן מדד כלשהו וניתן לה
התעודות מגובות בנכסי בסיס שמניבים את תשואותיהם של מדדי מניות וסחורות . תעודות
בין בבנק ובין (מתוך כספי תמורת ההנפקה מפקידות החברות סכומים בחשבונות . שונים

פיננסיים ונגזרים שירכשו לצורך עמידה או מכשירים /וכן נכסי בסיס ו) במוסד כספי אחר
מימוש זכויות מחזיקי התעודות יבוצע מתוך . בהתחייבויותיהן כלפי מחזיקי התעודות

, בדצמבר 31עד ליום . התקבולים נטו שיתקבלו בפועל בידי החברות מהנכסים המשועבדים
  .תעודות 134הונפקו  2010

  
קן הבלעדי הינו הנפקת תעודות פיקדון תעודות פיקדון הונפקו באמצעות חברות שעיסו  .ב

קרן (תעודות הפיקדון צמודות . וטיפול בנכסים המשועבדים לטובת מחזיק תעודות הפיקדון
כל אחת מחברות . לשערי חליפין של מטבעות שונים מול השקל ונושאות ריבית) וריבית

תעודות אשר הוקמה לצורך ביצוע הנפקת  (SPC)תעודות הפיקדון הינה חברה ייעודית 
כאשר מתוך כספי תמורת ההנפקה מפקידות , הפיקדון וכל פעילות עסקית אחרת אסורה עליה

החברות פיקדונות בנקאיים אשר מגבים את התשלומים שהן מחויבות לשלם למחזיקי 
זכויות החברות בפיקדונות המגבים הם מקור הפירעון היחיד לגבי . תעודות הפיקדון

. +AAA-AAתעודות הפיקדון מדורגות בדרוגים שונים . הפיקדוןהתחייבויות למחזיקי תעודות 
 31עד ליום . על הדירוג של הבנקים בהם יופקדו הפיקדונות, בין היתר, דירוג זה נשען

  .תעודות פיקדון 9הונפקו  2010, בדצמבר
  

  :הרכב תעודות הסל הינו כדלקמן  .ג
 בדצמבר 31 
 2010 2009 
 ח "מליוני ש 
   

 12,803  14,057*)מארח חוזה 
 2,378  3,199**)נגזר משובץ 

    
 17,256  15,181 
  
  .נמדד בעלות מופחתת  *)

  .נמדד בשווי הוגן דרך רווח והפסד  **)
  
  :2010, בדצמבר 31פרטים נוספים על הרכב נכסים והתחייבויות של החברות הייעודיות ליום   .ד

  

  

  מדדי 
מניות 

   ישראלב

  ימדד
מניות  

  סקטורים
מדדי מניות
   זרים

מדדי 
   סחורות

שערי 
   חליפין

 ימדד
  אגרות 
  אחרים   חוב

  ח"מליוני ש   
                       

  28   4,541   283   499   4,089   160   8,038  *)נכסים מגבים נטו 
  27   4,522   273   496   4,067   158   7,988   תעודות

                       
   50   2   22   3   10   19   1  
  
  .בניכוי אשראי ויתרות זכות ובניכוי התחייבות בשל אופציות למכירה בחסר של ניירות ערך  *)
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  הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים   -: 25באור 

  
  :ההרכב והתנאים  .א
  

     שיעור   
  בדצמבר 31   הריבית   
  2009   2010 )1(השנתית    
  ח"מליוני ש   %   
           

           :הלוואות מבנקים
  3,141   2,434   4.5   ב או בהצמדה אליו"בדולר של ארה

  1,631   1,702   4   באירו או בהצמדה אליו
  511   565   5.2    צמודות למדד המחירים לצרכן

  249   128   4.1   ללא הצמדה
  102   182   6.1   מטבעות אחרים

           
      5,011   5,634  

  317   36   6   הלוואות מאחרים במטבע חוץ
           
      5,047   5,951  

  )790(   )698(      חלויות שוטפות -בניכוי 
           
      4,349   5,161  

  
השיעור המוצג הינו ממוצע משוקלל ליום . מרבית ההלוואות נושאות ריבית בשיעור משתנה  )1(

  .2010, בדצמבר 31
  
  :מועדי הפרעון  .ב
  

  בדצמבר 31    
    2010  
  ח"מליוני ש    
      

  698    חלויות שוטפות -שנה ראשונה 
  430    שנה שניה

  989    שנה שלישית
  191    שנה רביעית
  668    שנה חמישית

  2,070    שנה שישית ואילך
      
    5,046  

  
  פרטים נוספים  .ג

  
התקשרו החברה ודלק השקעות בהסכם עם תאגיד בנקאי בקשר עם  2009בחודש דצמבר   .1

בהתאם להסכם בוטלו . ח"מליוני ש 230-כהוא  2010, בדצמבר 31הלוואות שיתרתן ליום 
  :כדלקמן, התניות פיננסיות שנקבעו בהסכמים הקודמים עם הבנק ונקבעו התניות חדשות

  
, סכום הכולל של הערבויות שיועמדו על ידיהןהחברה ודלק השקעות התחייבו כי ה  -

  .ח"מיליארד ש 1.5לא יעלה על סך של , כהגדרתן בהסכם ההלוואה
  
על הקבוצה ועל דלק השקעות לעמוד ביחסים פיננסיים מסויימים הנגזרים משווי   -

  .נכסים ביחס לסך ההתחייבויות של החברות
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  )המשך( הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים   -: 25באור 

  
החברה התחייבה כי סך הדיבידנד שיוכרז לא יעלה על אחוז מסוים מהרווח הנקי המיוחס 

 .לבעלי מניות החברה
  

  .ל"החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות הנ 2010, בדצמבר 31נכון ליום 
  
ח "מיליארד ש 8- הינה כ 2010, בדצמבר 31בגין הלוואות מבנקים ומאחרים שיתרתן ליום   .2

התחייבו חברות מאוחדות מסוימות לקיים אמות מידה פיננסיות בעיקר בקשר לסכום ההון 
נכון . יחס של ההון לסך המאזן ולחוב פיננסי ויחס כיסוי חוב, ליחס אשראי לסך המאזן, שלהן

לתאריך המאזן ועומדות החברות המאוחדות באמות המידה הפיננסיות הנדרשות כאמור 
החברות , חלק מהחברות כלפי בנקים כי כל עוד לא יפרעו ההלוואות והתחייב, סףבנו. לעיל

  .לא תוכלנה לחלק דיבידנד מעל שיעור שנקבע מהרווח הנקי
  

   .)1(13 באור ראהמניות נובל  רכישתמימון  לצורך  .3
  
  .33ראה באור , לגבי בטחונות נוספים  .ד

  
  

  החברהאגרות חוב הניתנות להמרה במניות   -: 26באור 
  

אגרות  - להלן (' ערך נקוב אגרות חוב סדרה ל 255,378,000הנפיקה החברה סך של  2010, באפריל 26ביום 
ונושאות ריבית שנתית של  2012, באוקטובר 31אגרות החוב עומדות לפרעון בתשלום אחד ביום ). החוב
קרן (החוב אינן צמודות אגרות . באוקטובר 31באפריל וביום  30המשולמת פעמיים בשנה ביום  4.1%
א של החברה באופן שהחל "ח ערך נקוב כ"ש 1אגרות החוב ניתנות להמרה במניות רגילות בנות ). וריבית

ח ערך נקוב אגרות חוב יהיו ניתנות להמרה "ש 1,225כל  2012, באוקטובר 15מיום רישומן למסחר עד ליום 
בהתאם . 'להתאמות בגין חלוקת דיבידנד וכוח ערך נקוב של החברה בכפוף "ש 1במניה רגילה אחת בת 

התמורה בגין אגרות החוב להמרה פוצלה , הצגה: מכשירים פיננסיים - 32להוראות תקן בינלאומי מספר 
באופן בו נקבע תחילה שווי המרכיב ההתחייבותי וזאת בהתבסס על שווי התחייבויות דומות ללא זכות 

 253- תמורת ההנפקה הסתכמה לסך של כ .נקבעה כערך שיירכאשר התמורה שיוחסה למרכיב ההוני , המרה
נטו (ח "מליון ש 247-כאשר סך של כ, )ח"מליון ש 2 - לאחר קיזוז הוצאות הנפקה בסך של כ(ח "מליון ש

נטו (ח "מליון ש 7- יוחס למרכיב התחייבותי של אגרות החוב והיתרה בסך של כ) מהוצאות הנפקה
הריבית האפקטיבית בגין רכיב . המרה ונזקפה ישירות להון החברהיוחסה לאופציות ה) מהוצאות הנפקה

  .לשנה 5.8%החוב הינה 
  
  

  אגרות חוב אחרות   -: 27באור 
  
  :ההרכב  .א

        שיעור   
     שיעור   ריבית   
  בדצמבר 31   ריבית  אפקטיבית   
  2009   2010   משוקלל   משוקלל   
  ח"מליוני ש   %   

              :המחירים לצרכןאגרות חוב צמודות למדד 
  4,511   5,547   4   4.1   אגרות חוב שהונפקו על ידי החברה

  4,345   4,681   5.1   5.3   אגרות חוב שהונפקו על ידי חברות מאוחדות
              : אגרות חוב ללא הצמדה
  1,482   1,808   7.3   7.3   שהונפקו על ידי החברה

  439   810   7.4   7.6   הונפקו על ידי חברות מאוחדות
אגרות חוב בהצמדה לדולר שהונפקו על ידי 

  756   516   4.2   4.3   חברות מאוחדות
              
         13,362   11,533  

  )831(   )1,245(         חלויות שוטפות -בניכוי 
              
         12,117   10,702  
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  2010לגבי הנפקות שהיו בשנת  פרטים נוספים  .ב

  
 210-ח ו"מליון ש 190-סדרות אגרות חוב בהיקף של כ 2א "הנפיקה דמ 2010בחודש ינואר   .1

הסדרה הראשונה צמודה למדד המחירים לצרכן ). בהתאמה', ד-ו' סדרות ה(ח "מליון ש
 והסדרה השניה שקלית ונושאת ריבית שנתית 5.15%ונושאת ריבית שנתית בשיעור של 

כבטחון לפרעון אגרות . 2013-2019אגרות החוב יעמדו לפרעון בשנים . 7.19%בשיעור של 
א לטובת נאמן אגרות החוב יחידות השתתפות של דלק קידוחים ואבנר "החוב שיעבדה דמ

  .ביחס כפי שנקבע בשטרי הנאמנות של אגרות החוב
  
 :הנפיקה החברה 2010בחודש יוני   .2

 
בדרך של הרחבת סדרה ' נקוב אגרות חוב נוספות של סדרה יחח ערך "ש 500,000,000  )א

ח "מליון ש 519-תמורת ההנפקה הסתכמה בכ. ל רשומות למסחר"אגרות החוב הנ', יח
תנאי אגרות החוב הנוספות ). ח"מליון ש 5-לאחר קיזוז הוצאות ההנפקה בסך של כ(

 .לשנה 5.88%הריבית האפקטיבית הינה . זהים לתנאי אגרות החוב הקיימות
 

בדרך של הרחבת סדרה ' ח ערך נקוב אגרות חוב נוספות של סדרה יד"ש 300,000,000  )ב
ח "מליון ש 317-תמורת ההנפקה הסתכמה בכ. ל רשומות למסחר"אגרות החוב הנ', יד
תנאי אגרות החוב הנוספות ). ח"מליון ש 3-לאחר קיזוז הוצאות ההנפקה בסך של כ(

  .לשנה 8.02%הריבית האפקטיבית הינה . ותזהים לתנאי אגרות החוב הקיימ
  

באופק דירוג יציב לאגרות החוב  A1הודיעה מידרוג על מתן דירוג  2010, ביוני 8ביום 
  .האמורות

  
ח ערך "מליון ש 171.5-כ' א לציבור בדרך של הרחבת סדרה ד"הנפיקה דמ, 2010בחודש יולי   .3

 - כ' וכן בדרך של הרחבת סדרה ה) 0.1%בניכיון בשיעור של (נקוב אגרות חוב רשומות על שם 
  ). 1%בניכיון בשיעור של (ח ערך נקוב אגרות חוב רשומות על שם "מליון ש 241.8

  
וכן ' ח ערך נקוב סדרה ד"ש 20,712,000רכשה הקבוצה , 2010חודש יולי ב, בהמשך לאמור לעיל  

ל לא היתה השפעה מהותית על תוצאות "לרכישה הנ .'ח ערך נקוב סדרה ה"ש 22,318,000
  .הפעילות של הקבוצה

  
הנפיקה חברה בת בבעלות מלאה של הפניקס בהנפקה לציבור  2010במהלך חודש ספטמבר   .4

ח ערך נקוב אגרות חוב "ש 175,420,000-ו, )'סדרה ב(נקוב אגרות חוב  ח ערך"ש 200,000,000
  עם אפשרות פדיון מוקדם לאחר(שנים  12הן לתקופה של ) 'סדרה ב(אגרות החוב ). 'סדרה ג(
הן לתקופה של ) 'סדרה ג(אגרות חוב . 3.6%ונושאות ריבית בשיעור , צמודות למדד, )שנים 9  

אגרות החוב . 6%ונושאות ריבית בשיעור ) שנים 7דם לאחר עם אפשרות פדיון מוק(שנים  10
  .אינן צמודות למדד או למטבע כלשהו) 'סדרה ג(

  
) 'סדרה ג(ח ערך נקוב אגרות חוב "ש 24,580,000הונפק סך של , 2010בחודש אוקטובר , בנוסף

  . במסגרת הנפקה פרטית למשקיע מסווג, של החברה הבת
  

תמורת ההנפקות האמורות הופקדה בהפניקס ביטוח אשר התחייבה למלא אחר תנאי 
בכפוף , ותוכר כהון משני מורכב בהפניקס ביטוח, התשלום של אגרות החוב האמורות

כאמור בטיוטת החוזר לעניין הרכב הון עצמי של , למגבלות על שיעורו המירבי של הון משני
בין , ם מיוחדים בהתאם להוראות המפקח על הביטוחאגרות החוב הן בעלות מאפייני. מבטח

  . פדיון מוקדם ותוספת ריבית, היתר לעניין דחיית תשלומים
  

', ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה יט"ש 559,910,000הנפיקה החברה , 2010בחודש נובמבר   .5
אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ועומדות . ל רשומות למסחר"אגרות החוב הנ

 2019בנובמבר של כל אחת מהשנים  10המשולמים ביום , פרעון בארבעה תשלומים שוויםל
המשולמת פעמיים בשנה  4.65%אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של . 2022ועד 

תמורת ההנפקה . 2011, במאי 10בנובמבר של כל שנה החל מיום  10במאי וביום  10ביום 
הריבית ). ח"מליון ש 5-ר קיזוז הוצאות הנפקה בסך של כלאח(ח "מליון ש 554- הסתכמה בכ

  .4.8%-האפקטיבית של אגרות החוב הינה כ
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  :מועדי הפרעון לאחר תאריך המאזן הינם כדלקמן  .ג
  

  בדצמבר 31    
    2010  
  ח"מליוני ש    
      

  1,245    )חלויות שוטפות(שנה ראשונה 
  1,400    שנה שניה

  1,544    שנה שלישית
  1,336    שנה רביעית
  1,234    שנה חמישית

  6,603    שנה שישית ואילך
      
    13,362  

  
  מכשירים פיננסיים  -: 28באור 

  
  גורמי סיכון פיננסיים  .א

  
, סיכון מטבע חוץ(כגון סיכוני שוק , פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים

תוכנית ניהול . סיכון אשראי וסיכון נזילות, )סיכון ריבית וסיכון מחיר, מחירים לצרכןסיכון מדד 
הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות 

הקבוצה משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים לגדר חשיפות . על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה
  .וניםמסוימות לסיכ

  .להלן' ראה סעיף ו, באשר לסיכונים הפיננסיים של חברות הביטוח
  

  סיכון שער חליפין  .1
  

סיכון  .אירווכגון דולר , הקבוצה חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה למטבעות שונים
נכסים , )לרבות רכישת סחורות במטבע חוץ(שער חליפין נובע מעסקאות מסחריות עתידיות 

וכן של החברות השונות והתחייבויות שהוכרו הנקובים במטבע חוץ שאינו מטבע הפעילות 
  . מהשקעות נטו בפעילויות חוץ

  
עסקאות  נסיים נגזרים כגוןנחברות הקבוצה מתקשרות לעיתים בעסקאות במכשירים פי

  .בשערי החליפין לשינוייםשנועדו להגן על החשיפה  ואופציותאקדמה 
  

  :לתאריך המאזן היו לחברות מאוחדות התקשרויות פתוחות כמפורט להלן
היקף 

 העסקאות
 ח"במליוני ש

  התקשרויות בעסקאות פורוורד
   

 661 רכישת דולר תמורת שקל
   

  אופציות במטבע חוץ שנרכשו
   

 175 דולר תמורת אירו רכישת
   

  אופציות במטבע חוץ שנכתבו
   

 94 רכישת שקל תמורת דולר
 24 תמורת דולר אירורכישת 

   
 954 
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משקף התחייבות נטו  2010, בדצמבר 31ליום  בספריםל וערכן "השווי ההוגן של העסקאות הנ  

  .ח"מליוני ש 10של בסך 

 
  . מוכרות כעסקאות הגנה לצורכי חשבונאותאינן ומרבית העסקאות הן לתקופות של עד שנה 

  
 מהשינוי) הפסד(רווח  
 2010 2009 

 
עלייה של 

5% 
ירידה של 

5%
עלייה של 

5% 
ירידה של 

5% 
 ח"מליוני שגורם סיכון

    
 19  )20(  )63( 63דולר/שער חליפין שקל
 15  )16(  - -אירו/שער חליפין שקל
 48  )49(  - -יין יפני/שער חליפין שקל
 )1(  1  - -ט"ליש/שער חליפין שקל
 )1(  1  )2( 2ח אחר"מט/שער חליפין שקל
 )1(  2  27 )27(ח"מט/ח"שערי חליפין מט

  
  סיכון מדד המחירים לצרכן  .2
  

לקבוצה הלוואות מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב שהונפקו אשר צמודות לשינויים במדד 
לקבוצה הלוואות שניתנו אשר צמודות לשינויים במדד , כמו כן. המחירים לצרכן בישראל

  . המחירים לצרכן
  

מליוני  689- מליון יחידות מדד בתמורה לכ 650חברה מאוחדת התקשרה בעסקאות לרכישת 
  .ח"מליון ש 1ההוגן ליום המאזן משקף התחייבות בסך של  השווי. ח"ש
  

 148 -  2009(ח "מליוני ש 121תגרום להפסד של  2%עלייה במדד המחירים לצרכן בשיעור של 
  .במדד המחירים לצרכן תגרום לרווח בסכום זהה 2%וירידה של ) ח"מליוני ש

  
  סיכון אשראי  .3

  
קעות לזמן קצר ולזמן ארוך ומכשירים פיננסיים הש, הקבוצה מחזיקה מזומנים ושווי מזומנים

  . ל מהדרג הגבוה ביותר"אחרים במוסדות פיננסיים שונים בארץ ובחו
  

יתרת הלקוחות כוללת מספר מצומצם של . הכנסות הקבוצה מורכבת ממספר רב של לקוחות
ת בגין מרבית יתרות הלקוחות וההלוואו. לקוחות אשר להם בדרך כלל יתרת חוב משמעותית

  .שהועמדו כאמור לא הועמדו לקבוצה בטחונות
  
  

  .להלן' ראה סעיף ו -באשר לסיכון האשראי בתחום הביטוח 
 

החברות המאוחדות עוקבות . ההכנסות של חברות הקבוצה נובעות ממספר רב של לקוחות
ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות לחובות מסופקים , באופן שוטף אחר חובות הלקוחות

את ההפסד הגלום בחובות , לפי הערכת החברות המאוחדות, בצורה נאותההמשקפות 
  .שגבייתם מוטלת בספק
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  סיכון נזילות  .4

  
הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי 

  :התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים
  

  2010, בדצמבר 31ליום 
  

עד שנה 
 משנה עד
שנתיים

 משנתיים
 3עד 
 שנים

שנים  3- מ
 4עד 
שנים

שנים  4- מ
 5עד 
 שנים

  5מעל 
 כ"סה שנים

 ח"מליוני ש 
     

 1,710 - - ---1,710אשראי זמן קצר
הלוואות מתאגידים 

בנקאיים לזמן 
 5,337 2,015 744 301 847658772ארוך

התחייבויות לספקים 
 2,277 - - ---2,277ולנותני שירותים
 3,890 - - ---3,890זכאים ומסים לשלם
 14,561 6,217 1,530 1,648 1,4911,8931,782אגרות חוב אחרות

אגרות חוב להמרה 
  276  -  -  -  -  266  10  במניות החברה

 123 - - 13 362747נגזריםמכשירים 
     
 10,2612,8442,601 1,962 2,274 8,232 28,174 

  
  2009, בדצמבר 31ליום 

  

עד שנה 
 משנה עד
שנתיים

 משנתיים
 3עד 
 שנים

שנים  3- מ
 4עד 
שנים

שנים  4- מ
 5עד 
 שנים

  5מעל 
 כ"סה שנים

 ח"ש מליוני 
     

 1,678 - - ---1,678אשראי זמן קצר
הלוואות מתאגידים 

בנקאיים לזמן 
 5,942 2,155 489 166 9821,458692ארוך

התחייבויות לספקים 
 2,896 - - ---2,896ולנותני שירותים
 1,545 - - ---1,545זכאים ומסים לשלם
 11,785 4,983 1,307 1,708 9831,3651,439אגרות חוב אחרות
 166 87 - - 331630מכשירים נגזרים

     
 8,1172,8392,161 1,874 1,796 7,225 24,012 

  
  סיכון ריבית  .5

  
לחברה ולחברות המוחזקות הלוואות שקליות בריבית בשיעור משתנה ולפיכך חשופה 

קבוצה נטלו הלוואות בשיעור החלק מחברות . לשינויים בריבית הבנקאית בישראל הקבוצה
ל ולפיכך הן חשופות לשינויים בשיעורי הריבית באותן "ריבית המשתנה בהתאם לריביות בחו

ב עשויים להשפיע לרעה על תשואות תיק "בשערי הריבית בישראל ובארה שינויים. מדינות
ואשר עומד כנגד , ח הסחיר בחברות הביטוח המוחזקות על ידי חברות מאוחדות"האג

  .ההתחייבויות הביטוחיות
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) על הרווח לפני מסבמידה ולא קיימת השפעה (להלן השפעה על הרווח לפני מס ועל ההון 

בעקבות שינויים אפשריים בשיעורי ריבית שוק לגבי מכשירים פיננסיים נושאים ריבית 
  :משתנה

  
 השפעה על ההון ) הפסד(השפעה על הרווח  
 2010 2010 

 
עלייה של 

0.5% 
ירידה של 

0.5% 
עלייה של 

0.5% 
ירידה של 

0.5% 
 ח"מליוני שגורם סיכון

    
 27 )29( 15 )15(ריבית דולרית
 )12( 12 9 )9(ריבית אירו

  
חברות הקבוצה מתקשרות לעיתים בעסקאות החלפת . מרבית ההלוואות הינן בריבית משתנה
  :ההתקשרויות הפתוחות לתאריך המאזן הינן כלדהלן. ריבית על מנת לצמצם את החשיפה

  
מסתכמות  2010, בדצמבר 31ליום . דלק בנלוקס התקשרה במספר חוזי החלפת שיעורי ריבית

לפיהם הריבית האפקטיבית אותה משלמת דלק , מליוני אירו 142-בסכום של כהעסקאות 
  ).2.31% -  2009בשנת ( 2.72%בנלוקס הינה 

של  השווי ההוגן. עסקאות החלפה אלו בחלקן מטופלות כעסקאות הגנה חשבונאית
  .מליוני אירו 20.4-כמשקף התחייבות של  2010, בדצמבר 31ל ליום "העסקאות הנ

  
  סיכון מחיר  .6
  

, מניות ואגרות חוב, לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים סחירים בבורסה לניירות ערך
המסווגים כנכסים פיננסיים זמינים למכירה ונכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 

אשר בגינן הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינוי בשווי , וכן מכשירים פיננסיים נוספים והפסד
  .ההוגן הנקבע בהתבסס על מחירי שוק בבורסה

  
  .להלן' באשר להשפעת סיכון מחיר על חברות ביטוח בישראל ראה ה

  
ל להלן מוצגת השפעה של שינויים אפשריים במחירי שוק של ניירות ערך על רווח לפני מס וע

  )למעט חברות ביטוח מאוחדות(ההון 
  

 השפעה על ההון  )הפסד(השפעה על הרווח  
 20102009 2010 2009 

 

עלייה 
 20%של 

במחיר

ירידה של
20% 
במחיר

עלייה 
 20%של 

במחיר

ירידה של
20% 
 במחיר

עלייה 
 20%של 

 במחיר

ירידה של
20% 
 במחיר

עלייה 
של 
20%(*  

 במחיר

ירידה של 
20% 
 במחיר

ח"מליוני שגורם סיכון
      

 )122( 122 )398( 398 )63(63)66(66מחיר מניות
  

  .ת ערך של ניירות ערך זמינים למכירהדתחת הנחה כי לא קיימת ירי  *)
  

 השפעה על ההון  )הפסד(השפעה על הרווח  
 20102009 2010 2009 

 

עלייה 
 20%של 

במחיר

ירידה של
20% 
במחיר

עלייה 
 20%של 

במחיר

ירידה של
20% 
 במחיר

עלייה 
 20%של 

 במחיר

ירידה של
20% 
 במחיר

עלייה 
 20%של 

 במחיר

ירידה של 
20% 
 במחיר

ח"מליוני שגורם סיכון
      

  מחיר אגרות חוב 
 - - - - )24(24)17(17קונצרניות  
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  עסקאות על מחירי נפט וגז  .7

  
א נכסים פיננסיים בקשר לעסקאות הגנה על מחירי נפט וגז הכוללים רכישות "לדמ  )1(

ח "מליוני ש 2- הינה בסך של כ שיתרתן לתאריך המאזן רכשואופציות  מכראופציות 
  ).ח"מליוני ש 9 -  2009(

  
סית בקשר לעסקאות הגנה על מחיר גז ונפט שיתרתן לתאריך נא התחייבות פינ"לדמ  )2(

  ).ח"מליוני ש 44 -  2009(ח "מליוני ש 15המאזן 
  
השותפות קבוע בין  ילערך הדולרהגז נחתמו הסכמים לקיבוע מחירי  2004בשנת   )3(

 31ועד ליום  2005, בינואר 1ל לתקופה שמיום "המאוחדת לבין בנק השקעות מחו
 31ליום (מליון דולר  76- כ והינ 2010, בדצמבר 31ליום  היקף העסקה. 2013, במרס
  ).מליון דולר 108-כ 2009, מברבדצ

  
  :להלן השפעה על הרווח לפני מס של שינויים אפשריים במחירי הנפט והדלק

  
 מהשינוי) הפסד(רווח  
 2010 2009 
 

עלייה של 
במחיר 20%

ירידה של 
20% 
 במחיר

עלייה של 
במחיר 20%

ירידה של 
20% 
 במחיר

 ח"מליוני שגורם סיכון
    

 15 )10( )1(1נפטמחיר 
 )23( 23)166( 166מחיר דלק

  
  גישותרבחישוב מבחני  הנחות עבודה עיקריות  .8

  
השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים 

  .אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה
  

עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק 
או /מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ו. הפעולות או המצב הכספי המדווחים

עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו , )לפני מס(השינוי בהון 
ת החשיפה של תוצאות בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיו. נכון לכל מועד דיווח

הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר 
  .המשתנים קבועים

  
בהלוואות בריבית . בהלוואות בריבית קבועה לא קיימת לקבוצה חשיפה בגין סיכון ריבית

  .בריביתמבחן הרגישות לסיכון ריבית התבצע רק על הרכיב המשתנה , משתנה
התבססו על ) מחיר בורסה(מבחני הסיכון להשקעות סחירות שלגביהן קיים מחיר שוק מצוטט 

מבחני רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן . שינויים אפשריים במחירי שוק אלה
לגבי השקעה בנכס פיננסי זמין . מהותיים הסתכמו לסכומים לאולשינויים בריבית היין היפני 

  .מבחן הרגישות התבסס על ציפיות המחיר בגיוסי ההון העתידייםר לא סחילמכירה 
  

  .B&Sמבחני רגישות לאופציות נעשו ברובם על בסיס מודל 
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  שווי הוגן  .ב
  

, הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים
  :פי שווים ההוגן-שלא על, בדוחות הכספייםהמוצגים 

  
 שווי הוגן יתרה 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31 
 20102009 2010 2009 
 ח"מליוני ש 
    

    התחייבויות פיננסיות
     

  )3,160(  2,899  )3,411(3,108הלוואות לזמן ארוך 
 -  265 -248אגרות חוב להמרה

  )8,556(  11,043  )8,877(10,669אגרות חוב
     
 )11,716(  14,207 )12,288(14,025 כ"סה

    
  

השקעות , מזומנים ושווי מזומנים: היתרה בדוחות הכספיים של יתרת המכשירים הפיננסיים כגון
הלוואות , הלוואות לחברות כלולות ,נגזרים פיננסיים, חייבים ויתרות חובה, לקוחות, לזמן קצר

התחייבויות לספקים ולנותני שירותים , אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים, שניתנו לזמן ארוך
  .וזכאים ויתרות זכות תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם

  
 סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן  .ג
  

, לפי קבוצות בעלות מאפיינים דומים, המכשירים הפיננסיים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן מסווגים
  : למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי ההוגן

  
  . בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים) ללא התאמות(מחירים מצוטטים   :1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין או  1ינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה נתונים שא  : 2רמה 

  . בעקיפין
טכניקות הערכה ללא שימוש (נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה   : 3רמה 

  ).בנתוני שוק ניתנים לצפייה
  

  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
 3רמה  2רמה  1רמה  
 ח"שמליוני  

   2010, בדצמבר 31
    

   :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 -  -  103 מניות  
 -  -  470אגרות חוב  
 -  2  -שלא יועדו לחשבונאות גידורנגזרים פיננסיים   

     :נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 328  -  2,220 מניות  
 -  -  46אגרות חוב   
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  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן

  
 3רמה  2רמה  1רמה  
 ח"שמליוני  

   2010, בדצמבר 31
    

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או 
    :הפסד

 18 15 1שלא יועדו לחשבונאות גידורנגזרים פיננסיים   
    

כולל התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח 
    :אחר

 - 97 -נגזרים פיננסיים מגדרים  
    

    
   3התנועה בנכסים פיננסיים המסווגים לרמה 

  

  

נכסים 
פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

ח"מליוני ש  
   

 536 2010, בינואר 1יתרה ליום 
   

 7 רווח שהוכר ברווח כולל אחרסך 
 20    3העברות לרמה 
 8   רכישות השנה

  )213(   ירידת ערך
 )30( התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

   
 328 2010, בדצמבר 31יתרה ליום 
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  תנאי הצמדה של יתרות כספיות  .ד

 
2010בדצמבר  31ליום 

      מטבע חוץ  מטבע ישראלי
פריטים כספיים 

       ביחידות אוטונומיות

   לא
צמוד

   צמוד
מדד

  דולר
אירוט"לישב"ארה 

  ח"מט
אחר

   שווי
הוגן

תלויי 
תשואה

דולר 
  אירוב"ארה

תעודות סל 
הצמדה למדדים

שונים
פריט לא 
 כ"סה כספי

ח"מליוני ש
     

 3,443 - - 718669--2215- 1,817-202מזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים תלויי תשואה 

 607 - - --607---- ---בחברות ביטוח
 18,246 -18,246 ------- ---השקעות לזמן קצר בתחום הפיננסים
 299 - - --299---- ---השקעות לזמן קצר בחברות ביטוח

 963 - - -743-112--- 6102-השקעות אחרות לזמן קצר
 2 - - ---2--- ---נגזרים פיננסיים

 3,036 - - 481980---111 1,4223138לקוחות
 932 - - -71358---- 15832718פרמיות ביטוח לגבייה
 843 47 - 223-30131100- 20921982חייבים ויתרות חובה

 81 81 - ------- ---מסים לקבל
 1,443 - - - 1,443----- ---נכסי ביטוח משנה

 1,273 1,273 - ------- ---מלאי
 393 393 - ------- ---הוצאות רכישה נדחות בחברות ביטוח

 59 14 - ------- 4014נכסים המיועדים למימוש
 34,929 - - --52286,70120,081- 148,02330השקעות פיננסיות חברות ביטוח

 590 24 - 8515--3-- 141101221פקדונות וחייבים לזמן ארוך, הלוואות
 2,572 - - ---2,572--- ---השקעות בנכסים פיננסיים אחרים

 3,790 2,880 - 8-----41 76458327השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות
 479 267 - --212---- ---ן להשקעה"נדל

 1,522 1,522 - ------- ---השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז
 2,144 - - -63702---- 1441,18451נכסי ביטוח משנה

 7,474 7,474 - ------- ---נטו, רכוש קבוע
 721 714 - --7---- ---הוצאות רכישה נדחות בחברות ביטוח

 775 -775 ------- ---אגרות חוב מובנות
 3,218 3,218 - ------- ---מוניטין

 1,775 1,775 - ------- ---נטו, נכסים בלתי מוחשיים אחרים
 272 272 - ------ ---מסים נדחים

     
 91,881 19,02119,954 1,772 42876910,01821,3704,030 4,02110,3221,175כ נכסים"סה
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2010בדצמבר  31ליום 

      מטבע חוץ  מטבע ישראלי
פריטים כספיים 

       ביחידות אוטונומיות

   לא
צמוד

   צמוד
מדד

  דולר
אירוט"לישב"ארה 

  ח"מט
אחר

   שווי
הוגן

תלויי 
תשואה

דולר 
  אירוב"ארה

תעודות סל 
הצמדה למדדים

שונים
פריט לא 
 כ"סה כספי

ח"מליוני ש
     

 2,114 - - 333249--30-- 942336224אשראי מתאגידים בנקאיים ומאחרים
 2,343 - - 830804--417- 184-504התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 3,810 33 - 9236142713925- 766757436זכאים ויתרות זכות
 17,926 -17,926 ------- ---תעודות סל ופיקדון

 50 32 - 12------ --6מסים לשלם
 16 - - ---16--- ---נגזרים פיננסיים

 25 - - ------- 15-10  נכסים המיועדים למימוש
 5,046 - - 1,703 1,573--9892- 264442874הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים

 13,363 - - -442----- 2,83010,01774אגרות חוב אחרות 
 248 - - ------- --248  אגרות חוב להמרה
 755 -755 ------- ---אגרות חוב מובנות
 108 - - 97--11--- ---נגזרים פיננסיים

 209 11639 -54----- ---נטו, התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 38,852 5 - - 21,0513,422---- 95113,34578התחייבויות בגין חוזי ביטוח
 910 2 - 10-114190--- 2293587הפרשות והתחייבויות אחרות

 1,244 277967 ------- ---מסים נדחים
 -    

 87,019 19,0741,078 3,980 1111624321,1937,481- 6,43525,2552,207כ התחייבויות"סה
     

 4,862 18,876)53( )2,208( )3,451(9,975177)93()24(42 )1,032()14,933()2,414(נטו, היתרה המאזנית
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  בדבר סיכוני שוק בחברות ביטוחמידע   .ה
  

להכנסות מההשקעות הנובעות מתיקים תלויי תשואה ומתיקי הנוסטרו השפעה מהותית על רווחי 
נוסטרו ומשתתף (היקף ההשפעה על הרווחים תלוי במאפייני ההתחייבויות הביטוחיות . החברה
  .ותנאי דמי הניהול במוצרים שכנגדם מוחזקת העתודה הרלוונטית) ברווחים

  
   חוזים תלויי תשואה  .1
  

כל התשואה מההשקעות נזקפת , ואילך 2004בפוליסות משתתפות ברווחים שהונפקו משנת 
. בהתאם לסוג המסלול 2%-1%למבוטחים ואילו המבטח זכאי לדמי ניהול קבועים הנעים בין 

במוצרים אלו השפעת התשואות המושגות על רווחי חברת הביטוח מצטמצמת לחשיפה 
  .מההיקף הכולל של העתודה ממנה נגזרים דמי הניהול של המבטח הנגזרת

  
התשואה מההשקעות נזקפת  2003בדצמבר  31 -בפוליסות משתתפות ברווחים שהונפקו עד ל

מהצבירה וכן לדמי  0.6%למבוטחים ואילו המבטח זכאי לדמי ניהול קבועים בשיעור של 
. לאחר ניכוי דמי הניהול הקבועים מהרווח הריאלי שהושג 15%ניהול משתנים בשיעור של 

קיימת השפעה על רווחי החברה , בנוסף לחשיפה הנגזרת מגובה הצבירה, במוצרים אלו
כתוצאה מגובה דמי הניהול המשתנים שנגזרים בהתאם לתשואות הריאליות הנזקפות 

  .למבוטחים
  

מיתים ועל כן נזקפת לע) בניכוי דמי ניהול קבועים(התשואה מההשקעות , בעסקי פנסיה וגמל
השפעת תוצאות ההשקעות על רווחי החברה המנהלת של קרן הפנסיה או קופות הגמל הינה 

  .פונקציה מהיקף כולל של הצבירה ממנה נגזרים דמי הניהול לחברה המנהלת
  

לגבי הנכסים וההתחייבויות בגין מוצרים אלו לא קיימת לחברה הביטוח חשיפה ישירה בגין 
השפעת התוצאות הכספיות על רווחי . י ההוגן של ההשקעות או במדדבשוו, שינויים בריבית

חברת הביטוח מצטמצמת לחשיפה הנגזרת מדמי הניהול המשתנים בהתאם לתנודתיות 
ומן ההיקף הכולל של  2004וזאת רק לגבי פוליסות שהוצאו עד , בתשואה הנזקפת למבוטחים

בטח לגבי כלל המוצרים תלויי ההתחייבויות ממנה נגזרים דמי הניהול הקבועים של המ
  .התשואה

  
מבחני הרגישות ומועדי הפירעון של ההתחייבויות המפורטים בסעיפים הבאים , לאור האמור

  . אינם כוללים חוזים תלויי תשואה
  

מושפע מכל שינוי ) הפסד(להלן מבחן רגישות לגבי חוזים תלויי תשואה והאופן בו הרווח 
  :בתשואה

  
ה הריאלית על ההשקעות במסגרת חוזים תלויי תשואה בגין פוליסות בתשוא 1%כל שינוי של 

מיליארד  17.2-כ 2010בדצמבר  31שהיקף ההתחייבויות בגינם ליום , 2004שהונפקו עד שנת 
 1- ועל דמי ניהול הקבועים בסך של כ ח"מליון ש 26-משפיע על דמי הניהול בסך של כ, ח"ש

  . ואילך איננה מהותית 2004השפעת שינוי כאמור על פוליסות שהונפקו משנת . ח"ש ןמליו
  

כאשר התשואה בחוזים אלה הינה שלילית החברה לא גובה דמי ניהול משתנים ולא תוכל 
. לגבות אותם כל עוד לא תושג תשואה חיובית שתכסה את התשואה השלילית שנצברה

אלא בגובה , וא לידי ביטוי בדוחות רווח והפסדלא יבבתשואה הריאלית  1%לשינוי של  לפיכך
  .החוב הנותר לכיסוי
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 28באור 

  
  בגין חוזים שאינם תלויי תשואה מבחני רגישות הנוגעים לסיכוני שוק  .2

  
, ובהון עבור הנכסים הפיננסיים) הפסד(להלן מבחני רגישות המציגים את השינוי ברווח 

ההתחייבויות הפיננסיות וההתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי ההשקעה בגין משתנה הסיכון 
מבחני רגישות . ובהנחה שכל שאר המשתנים האחרים קבועים, הרלוונטי נכון לכל מועד דיווח

השינויים . כאמור את השפעתם של חוזים תלויי תשואה כמפורט לעיל אלו אינם כוללים
הונח שהשינויים , כמו כן. במשתנים הינם ביחס לערך הפנקסני של הנכסים וההתחייבויות

של נכסים המוצגים בעלות מופחתת או של פרמננטית האמורים אינם משקפים ירידת ערך 
לא נכללו בגין נכסים אלו הפסדים , לעילבמבחני הרגישות , נכסים זמינים למכירה ולפיכך

  .מירידת ערך
  

  . מבחני הרגישות מביאים לידי ביטוי השפעות ישירות בלבד ללא השפעות משניות
  

כך ששינויים גדולים או קטנים יותר ביחס לשינויים , יצוין גם כי הרגישויות אינן ליניאריות
  . עת אותם שינוייםשמתוארים להלן אינם בהכרח אקסטרפולציה פשוטה של השפ

  
  )הפניקס( 2010, בדצמבר 31ליום 

 

)1( הריבית ישיעור 
השקעות במכשירים 

הוניים 
שיעור השינוי במדד 
 המחירים לצרכן

ח של "שיעור השינוי בשע
 ח"מט

 1%+1%-10%+10% - 1%+ 1%- 10%+ 10% - 
 ח"מליוני ש 
     

 37 )37( 26 )26()6(6)25(32 )הפסד(רווח 
 8 )8( 26 )26()54(7554)68( )רווח כולל(הון 

  
  )הפניקס( 2009, בדצמבר 31ליום 

 

)1( הריבית שיעורי 
השקעות במכשירים 

הוניים 
שיעור השינוי במדד 
 המחירים לצרכן

ח "שיעור השינוי בשע
 ח"מטשל 

 1%+1%-10%+10% - 1%+ 1%- 10%+ 10% - 
 ח"מליוני ש 
     

 36 )36( 30 )30()4(4)39(37 )הפסד(רווח 
 12 )12( 30 )30()28(4428)46() רווח כולל(הון 

  
 על ריבית תרחישי הפעלת - 2009 של הכספיים לדוחות ביחס תיקון מכילים ההשוואה נתוני  *) 

  .אלמנטרי בביטוח ההתחייבויות

ניתוח הרגישות לשינוי בריבית מתייחס הן למכשירים בריבית קבועה והן למכשירים בריבית   )1(
לערך בספרים של המכשיר ועבור עבור מכשירים בריבית קבועה החשיפה הינה ביחס . משתנה

יצויין כי החברה . מכשירים בריבית משתנה החשיפה הינה ביחס לתזרים המזומנים מהמכשיר
. מבצעת בדיקות נאותות לגבי עתודות ביטוח חיים מבטיחות תשואה כנגד שווי התיק בתוקף

-לו בסך של כמוערכת בהקטנת שווי התיק בתוקף כנגד עתודות א 1%-הרגישות לירידת הריבית ב
  .נטו ממס, ח"מליון ש 113

וזאת , נלקחו גם פריטים לא כספיים, במסגרת מבחני הרגישות למדד המחירים לצרכן ולמטבע  )2(
  .בהתאם להוראות המפקח
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 28באור 

  
  סיכוני נזילות  .3
  

נחות על מנת לעמוד סיכון נזילות הינו הסיכון שהחברה תידרש לממש את נכסיה במחיר 
  .בהתחייבויותיה

  
הפניקס חשופה לסיכונים הנובעים מאי הוודאות לגבי המועד בו תידרש החברה לשלם   )א

תביעות והטבות אחרות למבוטחים ביחס להיקף הכספים שיהיו זמינים לכך באותו 
חלק ניכר מהתחייבויותיה הביטוחיות במגזר ביטוח חיים אינן חשופות , אולם. מועד
  . יכון הנזילות בגלל אופיים של חוזי הביטוח כמתואר להלןלס

  
כי צורך אפשרי לגיוס מקורות באופן בלתי צפוי ובזמן קצר עשוי לחייב , עם זאת, יצוין  )ב

מימוש נכסים משמעותי באופן מהיר ומכירתם במחירים שלא בהכרח ישקפו את שווי 
  .השוק שלהם

  
על פי תנאי החוזים זכאים בעליהם לקבל את שווי  -בביטוח חיים , חוזים תלויי תשואה  )ג

לפיכך אם ערך ההשקעות ירד מכל סיבה שהיא תהיה . ההשקעות האמורות ותו לא
  . במקביל ירידה זהה בגובה התחייבויות החברה

  
מתיק ביטוח החיים הינו בגין חוזים  33%בביטוח חיים , חוזים שאינם תלויי תשואה  )ד

חוזים אלו מגובים בעיקרם . יחים תשואה מוסכמתשאינם תלויי תשואה אך מבט
ח "החברה זכאית לממש אג. המונפקות על ידי בנק ישראל) ץ"ח(באגרות חוב מיועדות 

 . אלו בעת שנדרש פדיון הפוליסות האמורות
  
בעיקר מיתרת הנכסים שאינם אגרות חוב , אפוא, סיכון הנזילות של הפניקס נובע  )ה

מיליארד  36(בלבד  58%נכסים אלו מהווים . תלויי תשואהמיועדות ואינם כנגד חוזים 
  . הפניקסמכלל נכסי ) ח"ש

הניתנים , ח הינם נכסים סחירים"ליארד שימ 5-סך של כ, מתוך יתרת הנכסים האמורה
תעודות סל , ח מוחזקים מול מחזיקי תעודות התייחסות"מיליארד ש 19. למימוש מיידי
  .ודות בפיקדוןתעודות מורכבות ותע, ותעודות בחסר

דהיינו אגרות חוב (על פי תקנות דרכי ההשקעה על החברה להחזיק בנכסים נזילים 
  .מההון הנדרש 15%-בסכום שלא יפחת מ) ממשלתיות או מזומנים ושווי מזומנים

  
  ניהול נכסים והתחייבויות  .4

  
הביטוחיות הטבלאות להלן מרכזות את מועדי הפירעון המשוערים של סכומי ההתחייבויות 

היות ומדובר בסכומים בלתי מהוונים הרי שאין . והפיננסיות הבלתי מהוונות של החברה
  .התאמה בינם לבין יתרות ההתחייבויות הביטוחיות והפיננסיות במאזן

  
   :מועדי הפירעון המשוערים של ההתחייבויות בביטוח חיים ובריאות נכללו בטבלאות כדלקמן

בהנחה שכל , ללא הנחות ביטולים, דהיינו גיל הפרישה, מועדי פירעון חוזיים - כספי חסכון 
 . החסכון יימשך כהוני ולא כקצבה

 .על בסיס אומדן אקטוארי -בתשלום וסיעודי בתשלום  אובדן כושר עבודה, גמלאות בתשלום
  ".ללא מועד פירעון מוגדר"מדווח תחת העמודה  -אחר 

התחייבויות פיננסיות והתחייבויות בגין חוזי השקעה נכללו על בסיס  מועדי הפירעון של
, בחוזים בהם הצד שכנגד רשאי לבחור את עיתוי התשלום של סכום. מועדי הפירעון החוזיים

ההתחייבות נכללת על בסיס של המועד המוקדם ביותר שבו החברה יכולה להידרש לשלם 
  . את ההתחייבות
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  )המשך( ננסייםמכשירים פי  -: 28באור 

  
  )הפניקס*) (התחייבויות בגין חוזי ביטוח חיים ובריאות 

  

 
  עד 
שנה

מעל שנה 
 5ועד 
שנים

 5מעל 
שנים ועד 

שנים 10

 10מעל 
שנים ועד 

שנים 15
 15מעל 
 שנים

ללא מועד 
פירעון 
 כ"סה מוגדר

 ח"מליוני ש 
     

 11,765 588 1,3901,709 20101,6063,2223,250, בדצמבר 31ליום 
      

 11,417 529 1,3911,933 20091,3932,8463,325, בדצמבר 31ליום 
  

  .בגין חוזים תלויי תשואהלא כולל   *)
  

  )הפניקס**) (התחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי 
 

שנים 3עד  
שנים 3מעל 
שנים 5ועד 

  מעל
 שנים 5

ללא מועד 
פירעון 
 כ"סה מוגדר

 ח"מליוני ש 
    

 4,546 254 894 20102,628770, בדצמבר 31ליום 
    

 4,402 186 912 20092,516788, בדצמבר 31ליום 
  
  

  התחייבויות פיננסיות והתחייבויות בגין חוזי השקעה
  

 
  עד
*)שנה 

מעל שנה 
 5ועד 
 שנים

 5מעל 
שנים ועד 

שנים 10

 10מעל 
שנים ועד 

שנים 15
 15מעל 
 כ"סה שנים

 ח"מליוני ש 
    :2010, בדצמבר 31ליום 

     
 4,458 - 216 1,486 1,5801,176התחייבויות פיננסיות

     
 16 - - 484התחייבויות בגין חוזי השקעה

     
התחייבויות בגין חוזי השקעה 

 390 - - --390תלויי תשואה
     

התחייבות בגין תמורה מותנית 
אופציה והפרשה לתשלום בגין 
 588 - - 130 130328לרכישת חברה מוחזקת

     
    :2009, בדצמבר 31ליום 

     
 4,012 - - 1,339 1,3191,354התחייבויות פיננסיות

     
 42 1 - 2687התחייבויות בגין חוזי השקעה

     
התחייבויות בגין חוזי השקעה 

 386 - - --386תלויי תשואה
     

התחייבות בגין תמורה מותנית 
והפרשה לתשלום בגין אופציה 

 696 - - 107 133456לרכישת חברה מוחזקת
  
 )ח"מליוני ש 386 -  2009, בדצמבר 31(ח "מליוני ש 390התחייבויות עד שנה כוללות סך   *)

התחייבויות אלו סווגו כעומדות לפרעון עד שנה למרות . העומדים לפרעון לפי דרישה
  .שמועדי פרעונן בפועל עשויים להיות בשנים מאוחרות יותר
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 28באור 

  
  פירוט נכסי חוב בחלוקה לדרוגים -סיכון אשראי   .5

  
  נכסי חוב של חברת ביטוח בארץ

 *) דרוג מקומי 
 2010בדצמבר  31ליום  

 AA ומעלה
A עד  

BBB  
  נמוך 

 כ"סה לא מדורג BBB- מ
 ח"מליוני ש 

    נכסי חוב סחירים
            

 3,164 - - -3,164אגרות חוב ממשלתיות
 1,576 1216 894654קונצרניותאגרות חוב 

     
 4,740 1216 4,058654בארץ סך הכל נכסי חוב סחירים

     
    נכסי חוב שאינם סחירים

            
 5,155 - - -5,155אגרות חוב ממשלתיות

 1,087 -36 446605קונצרניותאגרות חוב 
פיקדונות בבנקים ובמוסדות 

 939 - - 91722פיננסיים
    :בטחונותנכסי חוב אחרים לפי 

 80 80 - --משכנתאות  
 119 119 - --הלוואות על פוליסות  
 19 - - 19-  ן"הלוואה בשעבוד נדל  
 514 334 277200בטחונות אחרים   
 184 12757 --לא מובטחים  
     

סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 
 8,097 166290 6,795846בארץ

     
 12,837 178306 10,8531,500סך הכל נכסי חוב בארץ

     
 694 -27 359308נכסי חוב בדירוג פנימי - מזה 

  
  +.Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)
  

  ל"נכסי חוב בחו
 *) דרוג בינלאומי 
 2010בדצמבר  31ליום  

 A ומעלה
A עד  

BBB 
  נמוך 

 כ"סה לא מדורג BBB- מ
 ח"מליוני ש 

    ל"נכסי חוב בחו
            

 28 81 614קונצרניותאגרות חוב 
     

 28 81 614ל"סך הכל נכסי חוב סחירים בחו
     

    סחיריםנכסי חוב שאינם 
            

 6 - - 6-משכנתאות
 38 -16 22-  ן"הלוואות בשעבוד נדל

 3 - - 3-הלוואות בבטחונות אחרים
     

סך הכל נכסי חוב שאינם 
 48 -16 32 -ל"סחירים בחו  
     

 77 241 645ל"סך הכל נכסי חוב בחו
     

נכסים מדורגים בדירוג  -מזה 
 48 -16 32 -פנימי   
  
  +.Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 28באור 

  
  נכסי חוב של חברת ביטוח בארץ

  
 *)דרוג מקומי  
 2009בדצמבר  31ליום  

 AA ומעלה
A עד  

BBB 
  נמוך 

 כ"סה לא מדורג BBB- מ
 ח"מליוני ש 

    נכסי חוב סחירים
            

 3,383 - - -3,383אגרות חוב ממשלתיות
 1,297 615 894382קונצרטיותאגרות חוב 

     
 4,680 615 4,277382סך הכל נכסי חוב סחירים בארץ

     
    נכסי חוב שאינם סחירים

            
 4,888 - - -4,888אגרות חוב ממשלתיות

 1,009 5913 404533קונצרטיותאגרות חוב 
פיקדונות בבנקים ובמוסדות 

 1,024 - - 1,00024פיננסיים
    :נכסי חוב אחרים לפי בטחונות

 98 98 - --משכנתאות  
 114 - - -114הלוואות על פוליסות  

  19  -  -  19  -  ן"הלוואות בשעבוד נדל
 552 102 - 178272בטחונות אחרים   
 154 4 - 150-לא מובטחים  
     

סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 
 7,858 59217 6,584998בארץ

     
 12,539 65232 10,8611,380נכסי חוב בארץסך הכל 

     
 858 -46 254558נכסי חוב בדירוג פנימי - מזה 

  
  +.Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)

  
  ל"נכסי חוב בחו

  
 *)דרוג בינלאומי  
 2009בדצמבר  31ליום  

 A ומעלה
A עד  

BBB 
  נמוך 

 כ"סה לא מדורג BBB- מ
 ח"מליוני ש 
     

 2 2 - --יותנקונצראגרות חוב 
     

 2 2 - --ל"סך הכל נכסי חוב סחירים בחו
     

    נכסי חוב שאינם סחירים
 16 - - 16-משכנתאות

 40 -16 24-ן"בשעבוד נדלהלוואות 
     

  סך הכל נכסי חוב שאינם 
 56 -16 40-ל"סחירים בחו  
     

 58 162 40-ל"סך הכל נכסי חוב בחו
     

  נכסים מדורגים בדירוג  -מזה 
 56 -16 40-פנימי   

  
  +.Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 28באור 

  
  )בארץ(סיכוני אשראי בגין נכסים אחרים 

  
 *)דרוג מקומי  
 2010בדצמבר  31ליום  

 A ומעלה
A עד  

BBB 
  נמוך 

 כ"סה לא מדורג BBB- מ
 ח"מליוני ש 
     

 187 187 - --הלוואות לחברות כלולות
     

למעט , חייבים ויתרות חובה
 308 308 - --יתרות מבטחי משנה  
     

 25 25 - --נכסי מסים נדחים
     
 180 251 11512השקעות פיננסיות אחרות 

     
 1,095 - - -1,095מזומנים ושווי מזומנים 

  
  +.Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *) 

  
 *)דרוג מקומי  
 2009בדצמבר  31ליום  

 A ומעלה
A עד  

BBB 
  נמוך 

 כ"סה לא מדורג BBB- מ
 ח"מליוני ש 
     

 194 194 - --הלוואות לחברות כלולות
     

למעט , חייבים ויתרות חובה
 404 404 - --יתרות מבטחי משנה  
     

 20 20 - --נכסי מסים נדחים
     
 88 41 - -47השקעות פיננסיות אחרות 

     
 671 - - -671מזומנים ושווי מזומנים 

  
  +.Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *) 
  

  )בארץ(סיכוני אשראי בגין מכשירים חוץ מאזניים 
  

 *)דרוג מקומי  
 2010בדצמבר  31ליום  

 A ומעלה
A עד  

BBB 
  נמוך 

 כ"סה לא מדורג BBB- מ
 ח"מליוני ש 
     

 - -- --מסגרות אשראי בלתי מנוצלות
     
  
 *)דרוג מקומי  
 2009בדצמבר  31ליום  

 A ומעלה
A עד  

BBB 
  נמוך 

 כ"סה לא מדורג BBB- מ
 ח"מליוני ש 
     

 20 20- --מסגרות אשראי בלתי מנוצלות
      

  
  +.Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 28באור 

  
  )ל"בחו( נכסים אחריםסיכוני אשראי בגין 

  
 *)דרוג בינלאומי  
 2010בדצמבר  31ליום  

 A ומעלה
A עד  

BBB 
  נמוך 

 כ"סה לא מדורג BBB- מ
 ח"מליוני ש 
     

 308 81- 2225השקעות פיננסיות אחרות
     
  
 *)דרוג בינלאומי  
 2009בדצמבר  31ליום  

 A ומעלה
A עד  

BBB 
  נמוך 

 כ"סה לא מדורג BBB- מ
 ח"מליוני ש 
     

 200 3125 684השקעות פיננסיות אחרות
      

  
     +.Aועד  -Aכולל  Aדירוג : לדוגמא, כל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחים  *)
  

  ל"נכסי חוב של חברת ביטוח בחו
  
 דירוג בינלאומי 
 2010בדצמבר  31ליום  

 A - ומעלה
A עד  

BBB 
  נמוך 

 כ"סהלא מדורג BBB-מ
 ח"מליוני ש 
    

 106 - --106נכסי חוב סחירים
 1,313 21 1,05482156אגרות חוב ממשלתיות

   קונצרניותאגרות חוב 
    

סך הכל נכסי חוב 
 1,419 21 1,16082156ל"סחירים בחו

    
   נכסי חוב שאינם סחירים
 - - ---אגרות חוב ממשלתיות

    
 1,419 21 1,16082156ל"סך הכל נכסי חוב בחו
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  )המשך( פיננסייםמכשירים   -: 28באור 

  
 דירוג בינלאומי 
 2009בדצמבר  31ליום  

 A - ומעלהBBB+ 
  נמוך 

 כ"סהלא מדורג BBB-מ
 ח"מליוני ש 
    

   נכסי חוב סחירים
 109 - --109אגרות חוב ממשלתיות

 1,030 11 79364162יותנקונצראגרות חוב 
    

סך הכל נכסי חוב 
 1,139 11 90264162ל"סחירים בחו

    
   נכסי חוב שאינם סחירים
 - - ---אגרות חוב ממשלתיות

    
 1,139 11 90264162ל"סך הכל נכסי חוב בחו

  
  
  מידע בדבר חשיפה לסיכוני אשראי של מבטחי משנה  .6

  
שרובו נעשה באמצעות , חברות ביטוח מאוחדות מבטחות חלק מעסקיהן בביטוח משנה

ביטוח המשנה אינו משחרר את המבטחים הישירים מחובתם , עם זאת. ל"מבטחי משנה בחו
  . כלפי מבוטחיהם על פי פוליסות הביטוח

  
שלם חברות הביטוח חשופות לסיכונים הנובעים מאי וודאות לגבי יכולת מבטחי המשנה ל

ואת חובותיהם בגין תביעות ) נכסי ביטוח המשנה(את חלקם בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח 
חשיפה זו מנוהלת על ידי מעקב שוטף אחר מצבו של מבטח המשנה בשוק העולמי . ששולמו

  .וכן אחר קיום התחייבויותיו הכספיות
  

ק ביטוח המשנה עקב מבנה שו, חשופה לריכוז סיכון אשראי למבטח משנה בודד הפניקס
  . והכמות המוגבלת של מבטחי משנה בעלי דירוג מספק

  
מסגרות חשיפה מרביות , אחת לשנה, בהתאם להנחיית המפקח קובע דירקטוריון הפניקס

. המבוססות על דירוגם הבינלאומי, סאו תתקשר הפניק/למבטחי המשנה עימם התקשרה ו
פניקס על ידי הערכה פרטנית של כל אחד ממבטחי המשנה באופן החשיפות אלו מנוהלות ב

והעיקריות שבהן הינן , חשיפות הפניקס מפוזרות בין מבטחי משנה שונים, כמו כן. נפרד
  . למבטחי משנה המדורגים בדירוגים בינלאומיים גבוהים
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 28באור 
  

  :2010בדצמבר  31ליום 
  

  בספרי חברות ביטוח בישראל
 

                    
  חובות בפיגור    נכסי ביטוח משנה   סך פרמיות
      פקדונות        כ"סה  יתרות  למבטחי
    בין חצי  כ"סה  מבטחי  בביטוח  בביטוח  בביטוח  בביטוח  בחובה  משנה

 מעל שנה שנה לשנה  חשיפה  משנה  חבויות  רכוש  בריאות  *)חיים  נטו) זכות(2010לשנת 
ח"מליוני ששם מבטח המשנה

    
AAומעלה    

GEN RE82)3( 28161--25 160-- 
   

Munich Reinsurance Co AG108)11( 191422014892 226-- 
   

 --107 2-467013 501אחרים
   

 --493 4930366218130 )13(240כ"סה
   

A   
Swiss Reinsurance Co94)1( 95295212077 217-- 

   
 -3761 8-21721671 2906אחרים

   
 -5931 10329269336148 3845כ"סה

   
BBB-- 1---- 1 -- 

   
 -- 62 13543-- )2(12או לא מדורגBBB-נמוך מ

   
 -1,1491 153332348608281 )10(636כ"סה
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 28באור 
  

  :2010בדצמבר  31ליום 
  

  ל"בספרי חברות ביטוח בחו
  

חובות שוטפים   
בפיגור הנכללים

ביתרות 
 עתודהיתרותסך הפרמיות הפתוחות

 בין חציפקדונות שללסיכוניםשוטפותלביטוח
 שנהכ"סה מבטחי תביעות תלויותשטרםבזכותמשנה לשנת

 לשנה)א(חשיפה  המשנה חבויותרכושחלפונטו2010
ח"מליוני ש

   
(minus)-A  ומעלה  

  
Hartford Fire Insurance Co.657 -31925330- 678- 

Others838 )39(245138784- 1,129- 
  

1,495 )39(5641631,114- 1,807- 
  

B 156 -892117)53( 185ומעלה- 
  

 -7 -44212לא מדורג
  

 -1,970 -6551661,233)88( 1,684כ"סה
  
סך כל חלקם של מבטחי המשנה בעתודות הביטוח ובתביעות התלויות בניכוי הפקדונות ובניכוי סכום כתבי האשראי  - כ חשיפה למבטחי משנה הינה "סה  )א(

  .נטו) בזכות(היתרות השוטפות בחובה ) בניכוי(שנתקבלו ממבטח המשנה כערבות להתחייבויותיהם בתוספת 
  
  .A.M.Bestת הדירוג נקבעה על ידי חברת הדירוג קבוצ  )ב(

  
  .ח"מליוני ש 653- ריפבליק קיבלה כתבי אשראי ממבטחי משנה כערבות להתחייבויותיהם בסך של כ  )ג(
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 28באור 
  

  :2009בדצמבר  31ליום 
  

  בספרי חברות ביטוח בישראל
                    

  חובות בפיגור    נכסי ביטוח משנה   סך פרמיות
      פקדונות        כ"סה  יתרות  למבטחי
    בין חצי  כ"סה  מבטחי  בביטוח  בביטוח  בביטוח  בביטוח  בחובה  משנה

 מעל שנה שנה לשנה  חשיפה  משנה  חבויות  רכוש  בריאות  חיים  נטו) זכות(2010לשנת 
ח"מליוני ששם מבטח המשנה

     
AAומעלה    

GEN RE91)3( 26142--23 142-- 
   

Munich Reinsurance Co AG13825 161052415666 2601- 
   

 -1001 3-35669 365אחרים
   

 -5022 452475922298 26527כ"סה
   

A   
Swiss Reinsurance Co1014 92284810775 204-- 

   
 --330 19819861-- )5(295אחרים

   
 --534 9228246305136 )1(396כ"סה

   
BBB-- ---6- 7 -- 

   
 12 77 8-14636 )2(10או לא מדורגBBB-נמוך מ

   
 1,12032 145275319596240 67124כ"סה
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 28באור 
  

  :2009בדצמבר  31ליום 
  

  ל"בספרי חברות ביטוח בחו
  

חובות שוטפים   
בפיגור הנכללים

ביתרות 
 עתודהיתרותסך הפרמיות הפתוחות

 בין חצי פקדונות שללסיכוניםשוטפות לביטוח
 שנהכ"סה מבטחיתביעות תלויותשטרםבזכותמשנה לשנת

 לשנה)א(חשיפה  המשנהחבויותרכושחלפונטו 2009
ח"מליוני ש

   
(minus)-A  ומעלה  

  
Hartford Fire Insurance Co.664 -33623276- 635- 

Others1,299 )87(555117627- 1,212- 
  

1,963 )87(891140903- 1,847- 
  

B 109 -26-102)19( 109ומעלה- 
  

 -110 -79857)34( 136לא מדורג
  

 -2,066 -9961481,062)140( 2,208כ"סה
  
סך כל חלקם של מבטחי המשנה בעתודות הביטוח ובתביעות התלויות בניכוי הפקדונות ובניכוי סכום כתבי האשראי  - כ חשיפה למבטחי משנה הינה "סה  )א(

  .נטו) בזכות(היתרות השוטפות בחובה ) בניכוי(שנתקבלו ממבטח המשנה כערבות להתחייבויותיהם בתוספת 
  
  .A.M.Bestת הדירוג נקבעה על ידי חברת הדירוג קבוצ  )ב(

  
  .ח"מליוני ש 580- ריפבליק קיבלה כתבי אשראי ממבטחי משנה כערבות להתחייבויותיהם בסך של כ  )ג(
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  נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים  -: 29באור 
  

  הטבות לאחר סיום העסקה
  

פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את חברות הקבוצה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין  דיני העבודה וחוק
לחוק פיצויי פיטורין  14או פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרות לפי סעיף 

חישוב התחייבות . התחייבות חברות הקבוצה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה. כמתואר להלן
הקבוצה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד  חברות

  .אשר יוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים
  

על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית הטבה , בדרך כלל, ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות
  .מוגדרת או כתוכנית הפקדה מפורטת כמפורט להלן

  
  קדה מוגדרתתוכניות הפ

  
חוק פיצויי  -להלן (, 1963- ג''התשכ, לחוק פיצויי פיטורין 14חלים תנאי סעיף , לגבי חלק מתשלומי הפיצויים

פוטרות , או בפוליסות בחברות ביטוח/פיו הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו-על) פיטורין
הפקדות אלו וכן הפקדות בגין , כאמור לעילבגינם הופקדו הסכומים , אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים

  .תגמולים מהוות תוכניות הפקדה מוגדרת
  

  תוכנית הטבה מוגדרת
  

לפי החוק . הקבוצה מפעילה תוכנית הטבות מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין
י עובד מעביד ההתחייבות בשל סיום יחס. זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או דרישתם

  .מחושבת לפי שיטה אקטוארית
  
  

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח  -: 30באור 
  
  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה  .א
  

  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
  

  בדצמבר 31ליום    
   2010   2009   2010   2009   2010   2009  
  שייר   ביטוח משנה   ברוטו   
  ח"מליוני ש   

ביטוח חיים וחסכון ארוך 
  :טווח

                  

                    
  8,152   8,567   104   101   8,256   8,668   חוזי ביטוח 

  37   12   -   -   37   12   חוזי השקעה 
סכומים המופקדים בניכוי 

בחברה במסגרת תוכנית 
הטבה מוגדרת לעובדי 

  הקבוצה

 

)22(   )42(   -   -   )22(   )42(  
                    

סך הכל ביטוח חיים וחיסכון 
  ארוך טווח

 
8,658   8,251   101   104   8,557   8,147  

 בתחוםחוזי ביטוח הכלולים 
  ביטוח בריאות

 
1,135   989   321   265   814   724  

 בתחוםחוזי ביטוח הכלולים 
  ביטוח כללי

 
8,009   8,003   3,107   3,114   4,902   4,889  

                    
כ התחייבויות בגין חוזי "סה

ביטוח וחוזי השקעה שאינם
  תלויי תשואה

 

17,802   17,243   3,529   3,483   14,273   13,760  
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח  -: 30באור 

  
  התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה

  
  בדצמבר 31ליום     
    2010   2009   2010   2009   2010   2009  
  שייר   ביטוח משנה   ברוטו    
  ח"מליוני ש    
                          

ביטוח חיים וחסכון ארוך 
  :טווח

                        

  17,013   20,494   41   52   17,054   20,546    חוזי ביטוח 
  386   390   -   -   386   390    חוזי השקעה 

בניכוי סכומים 
המופקדים בחברה 

במסגרת תוכנית הטבה 
 מוגדרת לעובדי הקבוצה

  

)67(   )46(   -   -   )67(   )46(  
                     

  סך הכל ביטוח חיים 
  וחיסכון ארוך טווח  

  
20,869   17,394   52   41   20,817   17,353  

  יטוח הכלולים חוזי ב
  ביטוח כללי בתחום  

  
181   146   11   10   170   136  

                     
  כ התחייבויות בגין "סה
  חוזי ביטוח וחוזי   
  השקעה תלויי   
  תשואה  

  

21,050   17,540   63   51   20,987   17,489  
  
  :התחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים בענף ביטוח כללי לפי סוגים  .ב

  
  בדצמבר 31ליום     
    2010   2009   2010   2009   2010   2009  
  שייר   ביטוח משנה   ברוטו    
  ח"מליוני ש    

                          בישראל
                     

  2,899   3,052   596   609   3,495   3,661   ענפי רכב חובה וחבויות 
  575   578   320   348   894   926    ענפי רכוש ואחרים 

                     
כ התחייבויות בגין "סה

חוזי ביטוח הכלולים 
  במגזר ביטוח כללי

  

4,587   4,389   957   916   3,630   3,474  
                     :הוצאות רכישה נדחות

  33   33   7   6   40   39   וחבויות ענפי רכב חובה 
  82   88   24   26   106   114    כוש ואחריםענפי ר

                     
  115   121   31   32   146   153    סך הכול

התחייבויות בגין חוזי 
ביטוח כללי בניכוי 

 :הוצאות רכישה נדחות

  

                 
ענפי רכב חובה וחבויות 

  )1'ג(
  

3,622   3,455   603   589   3,018   2,866  
  493   490   295   322   789   812    כוש ואחריםענפי ר

                     
כ התחייבויות בחוזי "סה

ביטוח כללי בניכוי 
 הוצאות רכישה נדחות

  

4,434   4,244   925   884   3,508   3,359  
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח  -: 30באור 
  

  בדצמבר 31ליום     
    2010   2009   2010   2009   2010   2009  
  שייר   ביטוח משנה   ברוטו    
  ח"מליוני ש    
                     ל"בחו

                     
סך התחייבויות בגין חוזי 

ביטוח הכלולים במגזר 
  ביטוח כללי

  

1,434   1,685   646   992   788   693  
                     

  הפרשות לתביעות 
  תלויות  

  
                 

                     
  204   148   676   659   880   807    ענפי רכב 
  110   71   106   122   216   193    ענפי רכוש

  408   425   425   622   833   1,047    ענפי חבויות 
                     
כ הפרשות לתביעות "סה

  תלויות
  

2,047   1,929   1,403   1,207   644   722  
                     
  1,415   1,432   2,199   2,049   3,614   3,481    כ"סה

  
 :בניכוי הוצאות רכישה נדחות, תנועה בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח הכלולים בענפי ביטוח כללי   ג
  

  בישראל
  
  ענפי רכב חובה וחבויות  .1

  
  בדצמבר 31ליום    
   2010   2009   2010   2009   2010   2009  
  שייר   ביטוח משנה   ברוטו   
  ח"מליוני ש   
                    

  2,698   2,866   614   589   3,312   3,455   יתרה לתחילת השנה 
                    

  עלות התביעות המצטברת 
  בגין שנת חיתום שוטפת  

 
543   510   40   41   503   469  

נה ששינוי ביתרות לתחילת 
  כתוצאה מהצמדה למדד   
 ורווח השקעתי לפי הנחת   
  ההיוון הגלומה   
  בהתחייבויות  

 

69   207   10   35   59   172  
  שינוי באומדן עלות 

  התביעות המצטברת   
  בגין שנות חיתום   
  קודמות  

 

)61(   )120(   )46(   )62(   )15(   )58(  
                    

  סך השינוי בעלות 
  התביעות המצטברת  

 
552   597   4   14   547   583  

  תשלומים לישוב תביעות 
  :במהלך השנה  

 
                 

  )11(   )8(   -   -   )11(   )8(   בגין שנת חיתום שוטפת
  )422(   )396(   )67(   )49(   )489(   )445(   קודמות בגין שנות חיתום

  )433(   )404(   )67(   )49(   )500(   )453(   סך תשלומים לשנה
  19   9   28   59   47   68   אחר

                    
  2,866   3,018   589   603   3,455   3,622   יתרה לסוף השנה 

    



  מ"קבוצת דלק בע
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

-  135  - 

  
  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח  -: 30באור 

  
פרמיה , צבירה, הפרשה לפרמיה בחסר, תביעות תלויות: יתרות הפתיחה והסגירה כוללות  .1

  .שטרם הורווחה ובניכוי הוצאות רכישה נדחות
  

הפרשה , )ללא צבירה(תלויות יתרת תביעות : הינה) Ultimate(עלות התביעות המצטברת   .2
פרמיה שטרם הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות בתוספת סך תשלומי , לפרמיה בחסר

  .התביעות כולל הוצאות ישירות ועקיפות לישוב תביעות
  

) הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות(התשלומים כוללים הוצאות עקיפות לישוב תביעות   .3
  .בייחוס לשנות החיתום

  
  .ות התביעות המצטברת מתעדכנת על סמך המודל לאור התפתחות התביעות בפועלעל  .4

  
 2010-ו 2009השינוי באומדן עלות התביעות המצטברות בגין שנות חיתום קודמות בשנים   .5

  .נובע ממרבית ענפי החבויות
  
  .נובע מרכב חובה 2010הקיטון בתשלומים בברוטו ובביטוח משנה בשנת   .6

  
  אחריםענפי רכוש ו  .2

  
  בדצמבר 31ליום    
   2010   2009   2010   2009   2010   2009  
  שייר   ביטוח משנה   ברוטו   
  ח"מליוני ש   
                    

  477   493   288   295   765   788   יתרה לתחילת השנה
                    

  עלות התביעות המצטברת 
  בגין אירועים בשנת הדוח

 
752   695   204   182   548   513  

שינוי בעלות התביעות 
 המצטברות בגין אירועים 

  שקדמו לשנת הדוח

 

 )48(   )16(   )14(   1   )34(   )17(  
תשלומים לישוב תביעות 

אירועים במהלך השנה בגין 
  של שנת הדוח

 

)501(   )474(   )88(   )93(   )413(   )381(  
בגין אירועים שקדמו לשנת 

  הדוח 
 

)195(   )205(   )74(   )82(   )121(   )123(  
                    

  )504(   )534(   )175(   )162(   )679(   )696(   סך תשלומים
שינוי בהפרשה לפרמיה שטרם 

נטו מהוצאות , הורווחה
  רכישה נדחות 

 

16   23   -   )1(   16   24  
                    

  493   489   295   323   788   812   יתרה לסוף שנה
  

פרמיה , צבירה, הפרשה לפרמיה בחסר, תביעות תלויות: הפתיחה והסגירה כוללות יתרות  .1
 .שטרם הורווחה ובניכוי הוצאות רכישה נדחות

  
הפרשה , )ללא צבירה(יתרת תביעות תלויות : הינה) Ultimate(עלות התביעות המצטברת   .2

הורווחה בניכוי הוצאות רכישה נדחות בתוספת סך תשלומי פרמיה שטרם , לפרמיה בחסר
 .התביעות כולל הוצאות ישירות ועקיפות לישוב תביעות

  
) הנהלה וכלליות הנרשמות בתביעות(התשלומים כוללים הוצאות עקיפות לישוב תביעות   .3

  .בייחוס לשנות החיתום
  

 2010 –ו  2009קודמות בשנים השינוי באומדן עלות התביעות המצטברות בגין שנות חיתום   .4
  .נובע ממרבית ענפי החבויות

  
  .נובע מרכב חובה 2010הקיטון בתשלומים בברוטו ובביטוח משנה בשנת   .5
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח  -: 30באור 

  
  ל"בחו

  
  בדצמבר 31 ליום   
   2010   2009   2010   2009   2010   2009  
  שייר   משנה ביטוח   ברוטו   
  ח"ש מליוני   
                    

סך התחייבויות בגין חוזי 
ביטוח הכלולים במגזר 
  ביטוח כללי לסוף השנה

 

1,434   1,685   646   992   788   693  
                    

                   תנועה בהפרשות לתביעות 
                    תלויות

                    
  688   722   1,055   1,207   1,743   1,929   יתרה לתחילת השנה 

עלות התביעות המצטברת 
  בגין שנת חיתום שוטפת

 
1,909   2,330   1,251   1,302   658   1,028  

שינוי באומדן עלות 
התביעות המצטברת בגין 

  שנות חיתום קודמות

 

134   107   102   80   32   27  
סך השינוי בעלות התביעות 

  המצטברת
 

2,043   2,437   1,353   1,382   690   1,055  
תשלומים לישוב תביעות 

  במהלך השנה
 

                 
  )628(   )370(   )572(   )546(   )1,200(   )916(   בגין שנת חיתום שוטפת

  )385(   )356(   )642(   )537(   )1,027(   )893(   חיתום קודמותבגין שנות 
  )1,013(   )726(   )1,214(   )1,083(   )2,227(   )1,809(   סך תשלומים לתקופה

השפעת שינויים בשער 
החליפין בגין פעילות 

  ל"בחו

 

)116(   )24(   )74(   )16(   )42(   )8(  
                    

  722   644   1,207   1,403   1,929   2,047   יתרה לסוף השנה 
                    

  1,415   1,432   2,199   2,049   3,614   3,481   יתרה לסוף השנה 
  

  :מוצגות במאזן כדלקמן התחייבויות בגין חוזי ביטוח  .ד
  

 בדצמבר 31 
 2010 2009 
 ח"שמליוני  
     

  5,430   5,478  התחייבויות שוטפות
  29,352   33,375  התחייבויות לזמן ארוך

       
  38,853   34,782  
       

 סיכונים ביטוחיים  .ה
  

  : בין היתר, סיכון הביטוח כולל
  

הסיכון לשימוש בתמחיר שגוי כתוצאה מליקויים בתהליך החיתום ומהפער בין  :סיכוני חיתום  
לבין ההתממשות בפועל כך שהפרמיות הנגבות אינן , הסיכון בעת התמחור וקביעת הפרמיה

ם מקריים בתוצאות הפערים עשויים לנבוע משינויי. מספיקות לכיסוי תביעות עתידיות והוצאות
 .או בשכיחות התביעות כתוצאה מגורמים שונים/העסקיות ומשינויים בעלות התביעה הממוצעת ו
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  )המשך( התחייבויות בגין חוזי ביטוח  -: 30באור 

  
התחייבויות הביטוחיות אשר עלולה לגרום לכך ההסיכון להערכה לא נכונה של  :סיכוני רזרבה  

המודלים האקטוארים . מספקות לכיסוי כל ההתחייבויות והתביעותשהרזרבות האקטואריות אינן 
מבוססים על כך שדפוס , על פיהם בן היתר מעריכה החברה את התחייבויותיה הביטוחיות

  :חשיפת החברה מורכבת מהסיכונים הבאים. ההתנהגות והתביעות בעבר מייצג את העתיד לקרות
  

  ;או להערכת ההתחייבויות הביטוחיות/תמחור והסיכון לבחירת מודל שגוי ל -סיכון מודל   .1
 
הסיכון לשימוש בפרמטרים שגויים ובניהם הסיכון שהסכום שישולם עבור  -סיכון פרמטר   .2

יהיה , או שמועד סילוק ההתחייבויות הביטוחיות, סילוק ההתחייבויות הביטוחיות של החברה
  .שונה מזה הצפוי

  
, כגון אסון טבע) קטסטרופה(חשיפה לסיכון שאירוע בודד בעל השפעה רבה  :סיכון קטסטרופה  

אירוע הקטסטרופה . יביא להצטברות נזקים בהיקף גבוה, נזקי טבע או רעידת אדמה, טרור, מלחמה
 . ב הוריקנים וסופות"המהותי אליו חשופה החברה בארץ הינו רעידת אדמה ובארה

  
כתוצאה מהחשיפה לנזק בודד גדול או , וח כללי בארץגודל ההפסד המרבי הצפוי בעסקי ביט  

מיליון  4,556- כהינה  2.1%של ) MPL(הצטברות נזקים בגין אירוע גדול במיוחד בתוחלת הנזק המרבי 
  .הכיסוי של מחדש כינון עלות בתוספתח "ש מליון 11-וכח בשייר עצמי "מיליון ש 11-כ ,ח ברוטו"ש

  
ברוטו היכול לנבוע לריפבליק כתוצאה מאסונות טבע לתקופה ) PML(סכום ההפסד המירבי הצפוי 

 200מליוני דולר ולתקופה של  254שנה הוא  100לתקופה של , מליוני דולר 173.4שנה הוא  50של 
מליוני  95.3- ו 30.5, 25.6הם , לאחר ניכוי ביטוח משנה, הסכומים נטו(מליוני דולר  362שנה הוא 

  ).דולר בהתאמה
  

בשיעור של ) קטסטרופה(חיים קיימת דרישת הון כנגד נזק בגין ארוע גדול במיוחד בעסקי ביטוח   
  ).ח"מליוני ש 192 - 2009(ח "מליוני ש 205בסכום של , והסכום בסיכון בגין מוות 0.17%

  
חברות הביטוח עושות  :שינוי בקיבלות ובתעריפים של מבטחי משנה, התמוטטות מבטחי משנה  

התמוטטות . להתוגנן מפני סיכוני ביטוח או לשתף בהם מבטחי משנה שימוש בביטוחי משנה כדי
שינוי בחוזי ביטוח המשנה ובתעריפים של מבטחי משנה עלולה לפגוע ביכולתן , של מבטחי משנה

ל "בענף שירותי הביטוח בחו. של החברות לשלם למבוטחים או להגביל את יכולתן לערוך ביטוחים
שמן של חברות ביטוח ולוקחת כיסוי ביטוח משנה של אותן קבוצת רפבליק מנפיקה פוליסות ב

הסיכון בענף זה מוטל על חברות הביטוח האמורות אולם אם לא ועמדו . חברות ביטוח
עלולה קבוצת רפבליק לשאת בתשלום הנזק מבלי לקבל , בהתחייבויותיהן כלפי קבוצת רפבליק

  .שיפוי
  
  סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח חיים ובריאות  . 1

  
  כללי

  
להלן תיאור מוצרי הביטוח השונים וההנחות המשמשות לחישוב ההתחייבויות בגינם בהתאם   

 .לסוג המוצר
, באופן כללי בהתאם להוראות המפקח ההתחייבויות הביטוחיות מחושבות על ידי אקטואר  

ההתחייבויות מחושבות . פי שיטות אקטואריות מקובלות ובאופן עקבי לשנה קודמת- על
מועד תחילת , תקופת הביטוח, גיל ומין המבוטח: כגון, תוני הכיסויים הרלוונטייםבהתאם לנ
  .פרמיה תקופתית וסכום הביטוח. סוג הביטוח, הביטוח
    

  השיטות האקטואריות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות
  
  ":מסלולי השקעה"ומסוג " עדיף"תוכניות ביטוח מסוג   )1(

  
. קיים מרכיב חיסכון מזוהה" מסלולי השקעה"ומסוג " עדיף"תוכניות ביטוח מסוג   

העתודה הבסיסית והעיקרית היא בגובה החיסכון שנצבר בתוספת תשואה בהתאם 
  :לתנאי הפוליסה כדלקמן

  
  ).חוזים תלויי תשואה(קרן צמודה לתשואת תיק השקעות   -
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קרן צמודה למדד בתוספת ריבית קבועה מובטחת או מזוכה בתשואה מובטחת כנגד   -

  ). חוזים מבטיחי תשואה(נכסים מותאמים 
  

, מקרה מוות, אי כושר עבודה(בגין מרכיבים ביטוחיים המצורפים לפוליסות אלו   
  .ביטוחית בנפרד כאמור להלן מחושבת התחייבות) 'סיעודי וכו

  
  "): מסורתי("וכדומה " מעורב"ג תוכניות ביטוח מסו  )2(

  
וכדומה משלבות מרכיב של סכום חסכון במקרה " מעורב"תוכניות ביטוח מסוג   

שהמבוטח נשאר בחיים בתום תקופת התוכנית עם מרכיב ביטוחי של סיכון מוות 
בגין מוצרים אלה מחושבת התחייבות ביטוחית לכל כיסוי . במשך תקופת התוכנית

, כולל תשלום בתום התקופה, המזומנים בגין התביעות הצפויותכהיוון של תזרים 
חישוב זה מבוסס על ההנחות לפיהן תומחרו . בניכוי הפרמיות העתידיות הצפויות

 -להלן (כולל שיעורי הריבית , או על הנחות שהופקו מניסיון התביעות/המוצרים ו
הידועה בשם החישוב נעשה בשיטה . לוח התמותה או התחלואה, )ריבית תעריפית

"Net Premium Reserve" , אשר אינה כוללת בזרם התקבולים הצפוי את המרכיב
ומנגד אינה מנכה את ההוצאות , שהועמס בתעריף הפרמיות לכיסוי העמלות וההוצאות

בגין מוצרים מסורתיים תלויי תשואה מחושבת העתודה בהתאם . והעמלות הצפויות
  .וללתשואה שהושגה בפועל בניכוי דמי ניה

  
התחייבויות לגמלאות בתשלום מחושבות בהתאם לתוחלת החיים הצפויה על בסיס   )3(

לוחות תמותה עדכניים אשר נבנו בסיוע נתונים אשר פורסמו על ידי אקטואר האוצר 
  .בחוזר המפקח

  
משולמות (המשולמות לכל החיים בגין פוליסות בתוקף  קצבאותהתחייבויות בגין   )4(

עו לשלב מימוש הגמלא או הגיעו לגיל פרישה וטרם התחיל שטרם הגי) ומסולקות
מחושבות בהתאם להסתברות למשיכת הגמלא ובהתאם לתוחלת , התשלום בפועל

בהתחשב ברווחים הצפויים . החיים הצפויה על בסיס לוחות תמותה עדכניים
ככל שמקדמי . מהפוליסות עד הגיע המבוטחים למועד הפרישה בהתאם לחוזרי המפקח

  . ההגדלה הנדרשת גבוהה יותר, המובטחים בפוליסות גבוהים יותר הקצבה
 
מחלות , סיעודי, מחלות ואשפוז(תוכניות ביטוח חיים כוללות מוצרי סיכון טהור   )5(

הנמכרות כפוליסות עצמאיות או שהן מצורפות לפוליסות עם ) 'נכויות וכו, קשות
בגין חלק מתוכניות אלו ". רתימסו"או " מסלולי השקעה", "עדיף"תוכנית יסודית מסוג 

 Gross Premium"החישוב נעשה בשיטה הידועה בשם . מחושבת התחייבות אקטוארית
Reserve"  אשר כוללת בזרם התקבולים הצפוי את כל מרכיבי הפרמיות ומנכה את

בחלק . לא קוזזו הפרשות שליליות מהפרשות חיוביות. ההוצאות והעמלות הצפויות
. שתוארה לעיל Reserve  Premium Netוש בשיטה הידועה בשם מהתוכניות נעשה שימ

תביעות אשר אירעו אך ( IBNR-לשאר התוכניות מחושבת התחייבות ביטוחית בגובה ה
  ).טרם דווחו

  
, בביטוח סיעודי ובביטוח אובדן כושר עבודה, בגין תביעות מתמשכות בתשלום  )6(

כשהיא מהוונת , ום הצפויהמחושבת התחייבות ביטוחית בהתאם למשך תקופת התשל
 .לפי שיעור הריבית התעריפית שבמוצר

  
התחייבות בגין תביעות תלויות בביטוח חיים ובביטוח בריאות מחושבות בהתאם   )7(

 .לניסיון החברה
  
בביטוח חיים ובביטוח ) IBNR(התחייבויות בגין תביעות שאירעו אך טרם דווחו   )8(

 .בריאות מחושבות בהתאם לניסיון החברה
  
ההתחייבות הביטוחית בגין ביטוח קבוצתי מורכבת מהתחייבות בגין פרמיה שטרם   )9(

תביעות אשר ארעו אך טרם ( IBNR-עתודה ל, הפרשה להשתתפות ברווחים, הורווחה
  . ככל שנדרשת, עתודה להמשכיות והפרשה להפסדים עתידיים, )דווחו
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מחושבת , כולל ביטוחי שיניים וימי מחלה, בריאות וסיעוד קבוצתיים, בביטוחי חיים  )10(

התחייבות זו כוללת בין השאר . התחייבות אקטוארית על בסיס נסיון הקולקטיב הבודד
  .התייחסות לחברות הביטוח

 
 ההנחות העיקריות המשמשות לחישוב ההתחייבויות הביטוחיות

 
  שיעור ההיוון  )1(

  
ומוצרי סיכון ) לעיל) 2(1'ראה ה") (מסורתי("וכדומה " מעורב"בגין תוכניות ביטוח מסוג   

  : טהור עם פרמיה קבועה הריבית המשמשת להיוון הינה כדלקמן
  

 בתוכניות ביטוח המגובות בעיקרן באגרות חוב מיועדות ריבית תעריפית 
 .צמודה 5%-ל 3%בין בשיעורים של 

 בשיעור ואילך ריבית תעריפית  1991שהונפקו בשנים , בגין מוצרים תלויי תשואה
 .טחיםבהתאם לתנאי הפוליסה שינויים בריבית יזקפו למבו. צמודה, 2.5%

  שיעור ההיוון יכול להשתנות כתוצאה משינויים מהותיים בשיעור הריבית שוק
  .לטווח ארוך

  
  שיעורי תמותה ותחלואה  )2(

  
שיעורי התמותה ששימשו לחישוב התחייבויות ביטוחיות בגין תמותה של   )א

כלומר לא כולל תמותה של מבוטחים מקבלי (מבוטחים לפני הגיעם לגיל פרישה 
, בדרך כלל, זהים) קצבאות זקנה ומקבלי פיצוי חודשי אי כושר עבודה או סיעוד

  . לשיעורים אשר שימשו לקביעת התעריף
  
ת המשולמות לכל החיים מחושבת בהתאם ללוחות תמותה ההתחייבות לקצבאו  )ב

  .עדכניים
עקב עליה בשיעור התמותה בפועל לרמה , עליה בהנחה של שיעור התמותה  

תביא לגידול בהתחייבויות ביטוחיות בגין תמותה , העולה על ההנחה הקיימת
של מבוטחים לפני הגיעם לגיל פרישה ולקיטון ההתחייבות לקצבאות 

  . ל החייםהמשולמות לכ
יצוין כי בעשורים האחרונים קיימת מגמה הפוכה של הגדלת תוחלת החיים   

הנחת התמותה המשמשת לחישוב ההתחייבות לקצבה . וקיטון בשיעור התמותה
  . לוקחת בחשבון הנחה בגין גידול עתידי בתוחלת החיים

  
ים שיעורי התחלואה מתייחסים לשכיחות של מקרי תביעה בגין תחלואה עדכני  )ג

נכות מתאונה , ניתוחים ואשפוז, סיעוד, אובדן כושר עבודה, ממחלות קשות
שיעורים אלה נקבעו על בסיס ניסיון החברה או מחקרים של מבטחי . ב"וכיוצ
בענפי סיעוד ואובדן כושר עבודה נקבעת תקופת תשלום הקצבאות . משנה

  .בהתאם לניסיון החברה או מחקרים של מבטחי משנה
גבי שיעור התחלואה תעלה כך תגדל ההתחייבות הביטוחית בגין ככל שההנחה ל  

נכות , ניתוחים ואשפוז, סיעוד, אובדן כושר עבודה, תחלואה ממחלות קשות
  .מתאונה

  
  שיעורי לקיחת גמלא  )3(

  
 2008בגין כספים שהופקדו עד שנת , התנהלו, הכוללים מרכיב חיסכון, חוזי ביטוח חיים  

בחלק מהחוזים המבוטח רשאי לבחור . או מסלול קצבתי מסלול הוני: בשני מסלולים
היות וסכום ההתחייבות הביטוחית שונה בכל אחד משני . את המסלול במועד הפרישה

מוטל על החברה לקבוע את שיעור הפוליסות בהן יבחרו המבוטחים , מסלולים אלו
. החברהשיעור זה נקבע על פי הנחיות הפיקוח תוך התאמה לניסיון . במסלול הגמלא

  .כל התוכניות הן לקצבה 2008החל משנת 
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  שיעורי ביטולים  )4(
 

בגין חלק מביטוחי הבריאות וכן , שיעור הביטולים משפיע על ההתחייבויות הביטוחיות  
ביטולי חוזי . על קצבאות המשולמות לכל החיים בתקופה שלפני התחלת התשלומים

ביטוח יכולים לנבוע מביטול פוליסות היזום על ידי החברה עקב הפסקת תשלומי 
ההנחות לגבי שיעורי הביטולים  .הפרמיות או פדיונות פוליסות לבקשת בעליהן

משך החיים של המוצר , מבוססות על ניסיון החברה והן מבוססות על סוג המוצר
  . ומגמות מכירה

  
  שיעורי המשכיות  )5(

  
ישנם ביטוחי בריאות וביטוחים סיעודיים קבוצתיים בהם זכאים המבוטחים להמשיך   

בגין אופציה זו . לא יחודשולהיות מבוטחים באותם תנאים גם אם החוזה הקולקטיבי 
של המבוטחים קיימת לחברה התחייבות המבוססת על הנחות לגבי שיעורי ההמשכיות 
של הביטוחים הקולקטיבים ושיעורי ההמשכיות של החוזים עם המבוטחים לאחר 

  .סיום החוזה הקולקטיבי
) שיעור המשכיות גבוה יותר(ככל ששיעור ההסתברות שהחוזה הקולקטיבי לא יחודש   

ללא התאמת , כך גדלה ההתחייבות הביטוחית עקב המשך ביטוח בתנאים קודמים
  .החיתום לשינוי במצבו הבריאותי של המבוטח

 
  ניתוחי רגישות בביטוח חיים  )6(

  
  2010בדצמבר  31ליום 

שיעור הביטולים 
סילוקים , פדיונות(

 שיעור תמותה שיעור תחלואה)והקטנות
10%+10%- 10%+ 10%- 10%+ 10%- 

 ח"מליוני ש
    

רווח והפסד ורווח 
 )59( 50 55 )68()11(10)הון(כולל 

  
  2009בדצמבר  31ליום 

שיעור הביטולים 
סילוקים , פדיונות(

 שיעור תמותה שיעור תחלואה)והקטנות
10%+10%- 10%+ 10%- 10%+ 10%- 

 ח"מליוני ש
    

רווח והפסד ורווח 
 )43( 44 49 )60()8(12)הון(כולל 

  
    סיכון ביטוחי בחוזי ביטוח כללי  .2

  
 תיאור תמציתי של ענפי הביטוח העיקריים 

  
, חבויות, החברה בישראל כותבת חוזי ביטוח בתחומי הביטוח הכללי בעיקר בענפי רכב חובה  

פרטי , רכב וחבויות, פועלת בעיקר בענפי ביטוח רכוש ל"רכב קסקו וביטוח רכוש והחברה בחו
  .ומסחרי

 
פוליסת ביטוח רכב חובה בישראל מכסה את בעל הפוליסה והנוהג מפני כל חבות שהם   

בשל נזק גוף שנגרם  1975- ה"עשויים לחוב לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל
או להולכי רגל שנפגעו על ידי , לנוסעים ברכב, כתוצאה משימוש ברכב מנועי לנהג ברכב

דהיינו לעיתים חולף זמן רב  Long Tail" זנב ארוך"ינות ב תביעות ברכב חובה מתאפי. הרכב
ל "בחברת ביטוח מאוחדת בחו. ממועד קרות האירוע ועד מועד הסילוק הסופי של התביעה
  .כפי שהוגדר בתנאי הפוליסה, הפיצוי בגין פוליסות נזקי גוף בביטוחי רכב הינו מוגבל בסכום
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. ביטוחי חבויות מיועדים לכיסוי חבותו של מבוטח בגין נזק שהוא עלול לגרום לצד שלישי  

ביטוח , ביטוח אחריות מעבידים', ביטוח אחריות כלפי צד ג: סוגי הביטוח העיקריים הינם
עיתוי . חבות מוצר ואחריות דירקטורים ונושאי משרה, חבויות אחרים כגון אחריות מקצועית

תנאי הפוליסה וחקיקה , ביעות וסילוקה מושפעת ממספר גורמים כגון סוג הכיסויהגשת ת
 Long" זנב ארוך"-בדרך כלל תביעות בתחום החבויות מתאפיינות ב. ותקדימים משפטיים

Tail עד הסילוק הסופי של ודהיינו לעיתים חולף זמן ארוך ממועד קרות האירוע ועד מ
  .התביעה

  
הכיסוי . מעניקים למבוטח כיסוי לנזק רכוש' ולנזקי רכב רכוש צד גפוליסה לביטוח נזקי רכב   

מחייב אישור כמו גם אישור התעריף לביטוח רכב רכוש . בדרך כלל מוגבל לשווי הרכב שניזוק
והינו תעריף אקטוארי ובחלקו דיפרנציאלי הפוליסה בכללותה על ידי המפקח על הביטוח 

, התעריף האמור מבוסס על מספר פרמטרים). שאינו אחיד לכלל המבוטחים ומותאם לסיכון(
והן אלה ) ב"וכיו, שנת ייצור, כגון סוג הרכב(הן אלה הקשורים לרכב המבוטח בפוליסה 

  ). 'ניסיון תביעות וכו, גיל הנהג(הקשורים לאפיוני המבוטח 
  

ך החיתום מתבצע בחלקו באמצעות התעריף עצמו ובחלקו באמצעות מערכת נהלים תהלי  
שנועדו לבדוק את ניסיון התביעות של המבוטח הכוללים הצגת אישור העדר תביעות ממבטח 

ומשולבים באופן ממוכן ', הצגת אישור מיגון עדכני וכו, קודם במשך שלוש שנים אחרונות
  .בתהליך ההפקה של הפוליסות

  
במרבית , כמו כן. הפוליסות בביטוחי רכב רכוש מונפקות לפרק זמן של שנה, בית המקריםבמר  

  . תביעות בגין פוליסות אלו מתבררות בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח, המקרים
  

ביטוחי רכוש מיועדות להעניק למבוטח כיסוי כנגד נזק פיזי לרכושו ואובדן רווחים עקב הנזק 
  .לרכושו

רעידת , פריצה, התפוצצות, העיקריים המכוסים בפוליסות רכוש הינם סיכוני אשהסיכונים 
ביטוחי הרכוש כוללים לעיתים כיסוי לנזקי אובדן רווחים עקב הנזק הפיזי . אדמה ונזקי טבע
ביטוחים , ביטוחי בתי עסק, ביטוחי רכוש מהווים נדבך חשוב בביטוחי דירות. שנגרם לרכוש

תביעות בגין , במרבית המקרים. 'וכו) אווירית, יבשתית, ימית( מטענים בהובלה, הנדסיים
  .פוליסות אלו מתבררות בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח

  
חשופה לסיכון כתוצאה , בהתחשב באזור הגיאוגרפי בו היא פועלת, ל"חברת ביטוח חו

ושריפות , וסופות טורנד, סופות ברד, כגון הוריקנים, מאסונות טבע או אסונות מעשי ידי אדם
וקתרינה וריטה שהתרחשו בחודשים אוגוסט  2008כגון ההוריקנים אייק וגוסטב בספטמבר 

הברד והטורנדו הגדולים ביותר מזה , היו נזקי הרוח 2008בשנת , בנוסף. 2005וספטמבר 
יש קושי לחזות את התרחשותם של אירועים כאמור בדיוק סטטיסטי או . עשרות שנים

היקף ההפסדים כתוצאה מאסונות תלוי בגורמים . ק העלול להיגרםלהעריך את היקף הנז
היקף ביטוח המשנה ועלייה , שונים ובהם היקף החשיפה של בעלי פוליסות באזור הנפגע

שינויים לא צפויים בכיסוי הביטוחי עקב הליכים רגולטוריים או משפטיים בעקבות , בתעריפיו
  .'קטסטרופה וכו

  
 טוארית בביטוח כללי עקרונות חישוב ההערכה האק

 
  כללי 

 
 :ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח כללי כוללות את המרכיבים העיקריים הבאים  )א
 

 הפרשה לפרמיה שטרם הורווחה 
 פרמיה בחסר 
 תביעות תלויות 
  הוצאות רכישה נדחות -ובניכוי 

 
ההפרשה לפרמיה שטרם הורווחה והוצאות הרכישה הנדחות מחושבים בדרך שאינה   

לעניין האופן בו מחושבות . בהנחות כל שהן ולכן אינן חשופות לסיכון הרזרבהתלויה 
  .הפרשות אלה ראה באור מדיניות חשבונאית
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פי שיטות - על, בהתאם להוראות המפקח התביעות התלויות מחושבות על ידי אקטואר  )ב

בחירת השיטה האקטוארית . אקטואריות מקובלות באופן עקבי לשנה הקודמת
נקבעת על סמך שיקול דעת לפי , חיתום/המתאימה לכל ענף ביטוח ולכל שנת אירוע

. שיטות השונותמידת ההתאמה של השיטה לענף ולעיתים נעשה שילוב בין ה
או /ההערכות מתבססות בעיקרן על ניסיון העבר של התפתחות תשלומי התביעות ו

ההערכות כוללות הנחות בדבר . התפתחות סכום התשלומים וההערכות הפרטניות
הנחות נוספות . שכיחות התביעות, עלויות הטיפול בתביעות, עלות התביעה הממוצעת

. שערי חליפין ובעיתוי ביצוע התשלומים, ביתיכולות להתייחס לשינויים בשערי הרי
בניכוי שיבובים , תשלומי התביעות כוללים הוצאות ישירות ועקיפות ליישוב תביעות

 . והשתתפויות עצמיות
  

השימוש בשיטות אקטואריות המבוססות על התפתחות התביעות מתאים בעיקר   )ג
ת הפרטניות כדי או בהערכו/כאשר קיים מידע יציב ומספק בתשלומי התביעות ו

כאשר המידע הקיים בניסיון התביעות בפועל . להעריך את סך עלות התביעות הצפויה
בחברה (בחישוב המשקלל בין אומדן ידוע , משתמש האקטואר לעיתים, אינו מספק

משקל גדול יותר ניתן להערכה . לבין התפתחות התביעות בפועל LRכגון ) או בענף/ו
 . מן עובר ומצטבר מידע נוסף על התביעותהמבוססת על ניסיון ככל שהז

  
כן נכללות הערכות איכותיות ושיקול דעת באשר למידה שמגמות העבר לא ימשכו   )ד

, כגון שינוי בתמהיל התיק, שינויים פנימיים, עקב אירוע חד פעמי: לדוגמה. בעתיד
גון במדיניות החיתום ונוהלי הטיפול בתביעות וכן בגין השפעת גורמים חיצוניים כ

לא באו לידי ביטוי באופן , כאשר שינויים כאמור לעיל. 'חקיקה וכו, פסיקה משפטית
או מבצע הפרשות ספציפיות על /האקטואר מעדכן את המודלים ו, מלא בניסיון העבר

 . או משפטיות לפי העניין/סמך הערכות סטטיסטיות ו
  
על סמך ) רוטו ובשיירבב(העתודה נקבעת , בתביעות גדולות בעלות אופי לא סטטיסטי  )ה

 . ובהתאם להמלצות יועציהם המשפטיים, חוות דעת מומחי החברה
  
יחסי (חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות נאמד בהתחשב בסוג ההסכם   )ו

 .ניסיון התביעות בפועל והפרמיה שהועברה למבטחי משנה, )בלתי יחסי/
  
עסקים נכנסים וביטוחים ב, הערכת התביעות התלויות עבור חלק החברה בפול  )ז

התבססה על חישוב ) מבטחים מובילים(משותפים המתקבלים מחברות ביטוח אחרות 
 . שבוצע על ידי הפול או על ידי המבטחים המובילים או על ידי החברה

  
 פירוט השיטות האקטוארית בענפי הביטוח העיקריים

  
  ענף רכב רכוש  )א

 
או /סיס התפתחות תשלומי התביעות ובענף רכב רכוש ההתחייבויות מחושבות על ב

תוך התייחסות לסוגי , ) Link Ratio /  Chain ladder(התפתחות תשלומים ותלויות 
טון וסוגי הנזקים  4טון ומעל  4סוגי רכבים כגון רכבים עד ', צד ג/הכיסויים כגון מקיף

  . גניבה ונזקי טבע, כגון תאונה
נעשה גם שימוש בשיטת הממוצעים בקביעת , שאינם בשלים, לחודשי הנזק האחרונים
  . עלות תביעה לפוליסה

  
  :קיימת התחשבות בהערכות פרטניות של מחלקת התביעות במקרים הבאים

 תביעות בעלות וותק רב . 

 תביעות שמקורן בגניבות רכב ונזקי טבע.  
  

  .השתתפות העצמית שתגבה מהלקוחבהערכות הפרטניות נלקח בחשבון החלק של   
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שכן המודל האקטוארי לוקח בחשבון התפתחות של כל , שיבובים נלקחים בחשבון  

  .נבנה מודל המעריך את סכום השיבוב הצפוי, בנוסף). חיוביים ושליליים(התשלומים 
  

  .עקיפות לישוב תביעותחושבה הפרשה מתאימה להוצאות   
  
 ענפי רכב חובה וחבויות   )ב
 

בענפי רכב חובה וחבויות ההתחייבויות מחושבות על בסיס התפתחות תשלומי   
לתקופות ). Link Ratio / Chain ladder(או התפתחות תשלומים ותלויות /התביעות ו

 LR שאינן בשלות נעשה שילוב בין עלות התביעות המבוססת על פי שימוש בשיעור
או התפתחות התשלומים והתלויות /אפריורי לבין מודל התפתחות התשלומים ו

)Bornhuetter-Ferguson" .(י מודל שרמן"ההתפתחות חושב עפ" זנב.  
  

 :קיימת התחשבות בהערכות פרטניות של מחלקת התביעות במקרים הבאים  

 תביעות תלויות בעלות וותק רב. 

 תביעות גדולות במיוחד. 
  

  .התביעות התלויות נעשתה ברמת ברוטו וברמת ביטוח משנה בנפרדהערכת   
 

עבור שלוש שנות  (EXCESS)הערכת חלקו של מבטח המשנה בתביעות בגין חוזי עודף   
החיתום האחרונות חושבה על פי אחוז מהפרמיה לביטוח משנה עם התחשבות 

בתביעות שאירעו בתקופה קודמת ההערכה הינה . בתביעות הידועות בגין שנים אלו
  .בהתאם לתביעות בפועל

 
ברמת (הערכות בגין ביטוח משנה פקולטטיבי נעשתה במודל נפרד משאר התביעות   

  ).השיירהברוטו וברמת 
  

 .בהערכות הפרטניות נלקח בחשבון החלק של השתתפות העצמית שתגבה מהלקוח  
שכן המודל האקטוארי לוקח בחשבון התפתחות של כל  ,שיבובים נלקחים בחשבון  

  ).חיוביים ושליליים(התשלומים 
  

  .חושבה הפרשה מתאימה להוצאות עקיפות לישוב תביעות  
 

החברות במאגר הישראלי לביטוח רכב שליד  הערכת התביעות התלויות עבור חלק  
התבססה על חישוב שבוצע על ידי , ")הפול" -להלן (איגוד חברות הביטוח בישראל 

 .הפול
  
 ענפי רכוש ואחרים   )ג
  

ההתחייבויות מחושבות על בסיס התפתחות תשלומי התביעות , בענפי רכוש ואחרים  
לתקופות שאינן ). Link Ratio / Chain ladder(או התפתחות התשלומים והתלויות /ו

  . נעשה גם שימוש בשיטת הממוצעים בקביעת עלות תביעה לפוליסה, בשלות
  

  :קיימת התחשבות בהערכות פרטניות של מחלקת התביעות במקרים הבאים  

 תביעות בעלות וותק רב . 

 תביעות שמקורן בגניבות רכב ונזקי טבע.  
  

  .טוח משנה בנפרדהערכת התלויות נעשתה ברמת ברוטו וברמת בי
נעשתה בהתאם ) EXCESS(הערכת חלקו של מבטח המשנה בתביעות בגין חוזי עודף 

  .לתביעות בפועל
הערכות בגין ביטוח משנה פקולטטיבי נעשתה במודל נפרד משאר התביעות בענפים 

  .בהם חלקו של מבטח המשנה מהווה חלק מהותי
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  .בהערכות הפרטניות נלקח בחשבון החלק של השתתפות העצמית שתגבה מהלקוח

שכן המודל האקטוארי לוקח בחשבון התפתחות של כל , שיבובים נלקחים בחשבון
  ).חיוביים ושליליים(התשלומים 

  .חושבה הפרשה מתאימה להוצאות עקיפות לישוב תביעות
 
   תענפים בהם לא בוצעה הערכה אקטוארי  )ד
  

נכללו , כלי טיס ועסקים נכנסים, כלי שייט, ביטוח מטענים בהובלה, ביטוח הנדסי  
התביעות התלויות בהתבסס על הערכה פרטנית לכל תביעה לפי חוות דעת שנתקבלה 

וכן , כן על פי דיווח חברות מוסרות בעסקים נכנסים, מעורכי דין שמטפלים בתביעות
  .ככל שנדרש IBNRבתוספת 

  
  מודלים המהותיים לצורך קביעת ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח כלליההנחות וה

  
Chain ladder/Link ratio -   

  
התפתחות התשלומים (שיטות אלו מתבססות על התפתחות התביעות ההיסטוריות   
כדי להעריך את , )או התפתחות סך התביעות וכן התפתחות כמות התביעות/ו

השימוש בשיטה זו מתאים בעיקר . והעתידיותההתפתחות הצפויה לתביעות הקיימות 
כאשר קיים מידע מספיק מתביעות , לאחר תקופה מספיקה מאירוע או חיתום הפוליסה

ההבדל בין שתי השיטות . שאירעו בעבר על מנת להעריך את סך כל התביעות הצפויות
בענפים ). ממוצע פשוט או ממוצע משוקלל(נובע מדרך חישוב ממוצע ההתפתחות 

בנוסף לממוצע מקדם ההתפתחות מחושבת סטיית התקן , שונות התביעות גבוההבהם 
  .של מקדמי ההתפתחות

  
BF )Ferguson-Bornhuetter( -   
  

ואומדן נוסף , הידוע בחברה או בענף) אפריורי(שיטה זו משלבת בין אומדן מוקדם 
האומדן המוקדם משתמש בפרמיות ושיעור הנזקים . המבוסס על התביעות עצמן

על סמך , האומדן השני משתמש בניסיון התביעות בפועל. הערכת סך כל התביעותל
הערכת התביעות המשולבת משקללת את שני  chain ladder): כגון(שיטות אחרות 

כאשר ניתן משקל גדול יותר להערכה המבוססת על ניסיון התביעות ככל , האומדנים
ש בשיטה זו מתאים בעיקר השימו. ומצטבר מידע נוסף על התביעות, שהזמן עובר

  .במקרים בהם אין מספיק מידע
  

   -  הממוצעים
  

כאשר ניסיון התביעות בתקופות  ,Bornhuetter-Fergusonבדומה לשיטת , לעיתים
בשיטה זו נקבע . ישנו שימוש בשיטת ממוצעים היסטוריים, האחרונות אינו מספיק

סכום התביעות החזוי על סמך ממוצע התביעה בתקופות מוקדמות מוכפל בתחזית 
דרך נוספת לחישוב היא מכפלה של עלות התביעה ההיסטורית (כמות תביעות 

  ).שבתקופה הרלוונטיתלפוליסה בכמות הפוליסות 
  

   - מודל שרמן
  

מודל מתמטי שעוסק בהתאמת התפלגות לא ליניארית למקדמי ההתפתחות שחושבו 
באמצעות ההתפלגות ניתן לחשב את מקדמי . Chain ladder/Link ratioבשיטות 

  ").זנב ההתפתחות("ההתפתחות לתקופות מוקדמות עליהן אין לנו מידע 
    



  מ"קבוצת דלק בע
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

-  145  - 

  
  )המשך( בגין חוזי ביטוח התחייבויות  -: 30באור 

  
  ההנחות העיקריות שנלקחו לצורך ההערכה האקטוארית

  
בחברות ביטוח בישראל נעשה היוון לתביעות תלויות בענפי רכב חובה וחבויות   )א(

 .או שיעור ריבית חסרת סיכון כנמוך שבהם 3%לפי שיעור ריבית שנתי של 
  

סיס העתודה בענפי רכב חובה בב )סטיית תקן(תוספת בגין מרווח לסיכון נכללה   
  .וחבויות

  
ל לא נעשה היוון ולתביעות תלויות ולא נכללה תוספת בגין "בחברות ביטוח בחו  )ב(

  ).סטיית תקן(מרווח לסיכון 
  
הנחת היסוד בכל שיטות החישוב היא שהתנהגות התביעות בעבר משקפת את   )ג(

  .התנהגותן בעתיד
  
חברת ביטוח בישראל זנב תביעות על פי  מוסיפה, בניתוח התפתחות התשלומים  )ד(

 .מודל שרמן
 

  
  הפרשות והתחייבויות אחרות  -: 31באור 

  
 בדצמבר 31 
 2010 2009 
 ח"שמליוני  
     

  76   108  התחייבות לתיקון מפגעים סביבתיים
  63   66  עלויות בגין מחוייבות סילוק נכסים 

  -   50   הכנסות מראש
  66   -  הנפקת מניות חסומות בחברה מאוחדתהתחייבות בגין 

מבעלי זכויות שאינן מקנות התחייבות לרכישת מניות חברה מאוחדת 
  431   350  )1( שליטה
  147   181  משוכרים של חברות ביטוחפקדונות 
  84   153  אחרות 

       
  908   867  

  
  .'ח14ראה באור   )1(
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   ערבויות והתקשרויות, התחייבויות תלויות  -: 32באור 

  
  התחייבויות תלויות  .א

  
נגד חברות מוחזקות מסויימות הוגשו תביעות תלויות בסכומים משמעותיים לרבות בקשות לתביעות 

ח אשר לגבי חלק מהן לא ניתן להעריך בשלב זה את תוצאותיהן "ייצוגיות העלולים להגיע למיליארדי ש
  .פייםולפיכך לא נכללה בגינן הפרשה בדוחות הכס

  
תביעות שהיו פתוחות כנגד חברות ( נגד חברות הקבוצה שעומדותלהלן פירוט התביעות המהותיות   

הקבוצה ואשר נסגרו עד למועד אישור הדוחות הכספיים ללא השפעה מהותית לא נכללו בתאור 
  :)שלהלן

  
המסתכמות לכדי נגד גדות ואחרים הוגשו מספר תביעות משפטיות בגין נזק גוף ונזקי רכוש   .1

לפרטים ראה דוחות גדות (ח המתייחסות לפעילות גדות באזור נחל הקישון "מאות מליוני ש
  ).המפורסמים לציבור

  
בחלק מהתביעות האמורות קיימות מחלוקות עובדתיות קשות וכן קיימות עובדות רבות   

המורכבות והבעייתיות של ההליכים , בנוסף. הצריכות להכרעה שאינן מצויות בידיעתה של גדות
מכך שרוב התביעות מתייחסות לאירועים , בין היתר, האמורים הינה רבה ביותר והיא נובעת

לרבות המדינה ורשויות , וכמות הגופים המעורבים הינה רבה ביותר המתמשכים עשרות שנים
כך שלא ניתן להעריך את האחריות ואת חלקו של כל גוף בתביעות וכן קיים קושי מדעי , מקומיות

  . לקבוע את מידת הקשר הסיבתי בין הזרמת השפכים לבין הנזקים שנגרמו לטענת התובעים
  
 תביעות תלויות כנגד דלק ישראל  .2

  
הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד דלק ישראל ונגד  2010, בדצמבר 23ביום   )א

חברות הדלק מפירות את הוראות סעיפים , על פי בקשת האישור. חברות דלק אחרות
הטעו את ציבור הצרכנים , שבין היתר, בכך, 1981-א"התשמ, לחוק הגנת הצרכן 2-4

בכך שהן לא מפרסמות את , כמו כן. רותכמות ואיכות הדלקים שהן מוכ, בדבר טיב
בעוד שברכישתם , העובדה שהדלקים הנמכרים על ידן נמכרים בטמפרטורת הסביבה

מעלות צלזיוס ובכך הן מוכרות מוצר נחות  15הם מחושבים לפי טמפרטורה של 
כסף , המבקשים טוענים כי בכך שחברות הדלק קיבלו שלא על פי זכות שבדין. לצרכנים
 1התעשרו שלא כדין בניגוד להוראות סעיף , שמכרו תוך הטעיית הצרכנים בגין מוצר

המבקשים דורשים כי בית המשפט . 1979-ט"התשל, לחוק עשיית עושר ולא במשפט
  . ח"מיליוני ש 106יעמיד את סכום התביעה נגד דלק ישראל על סך 

 על חוות דעתם של יועציה, בין היתר, בהסתמך, להערכת הנהלת דלק ישראל
  . לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה, עקב השלב המקדמי של ההליך, המשפטיים

  
הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד דלק ישראל ונגד  2010, בנובמבר 24ביום   )ב

לחוק  6חברות הדלק מפירות את סעיף , על פי בקשת האישור. חברות דלק אחרות
בכך שהן מסרבות להשיב לצרכנים הרוכשים , 1999-ט"התשנ, הפיקדון על מיכלי משקה

סכום הפיקדון הנקוב על מיכלי  מיכלי משקה בחנויות הנוחות אשר בהנהלתן את
נטען כי חברות הדלק מחייבות את הצרכנים אשר רוכשים בקבוקי , בנוסף. המשקה

מ בגין דמי הפיקדון תוך ערפול מכוון ובמזיד של חשבונית "משקה מסומנים ברכיב מע
המבקשים דורשים כי בית המשפט יעמיד את סכום התביעה כנגד כל . המס מטעמם

) בהתחשב בעלות דמי הפיקדון בלבד(ח "ש 482,400סכום מינימלי של חברות הדלק על 
והכול בתוספת סך ) סכום הכולל פיצויים לדוגמא(ח "מיליוני ש 2,905-ועד לסך של כ

  .  מ שחוייב ביתר"ח בגין רכיב המע"ש 64,500של 
  

בה הובהר , כוח מבקשי רשות הייצוג-התבצעה פנייה לבא, לאחר קבלת בקשת האישור
כוח מבקשי רשות הייצוג - בעקבות פנייה זו הודיעה בא. אין ממש בבקשת האישורכי 

כי בכוונתה לבקש מבית המשפט לאשר את הסתלקותם של מבקשי האישור מבקשת 
  .בקשה זו טרם הוגשה לבית המשפט. האישור

  
, על חוות דעתם של יועציה המשפטיים, בין היתר, בהסתמך, להערכת הנהלת החברה

  .קלושהינו קשה תתקבל הסיכוי שהב
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הוגשה בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית כנגד דלק  2010באוקטובר  3ביום   )ג
המערכת ההסכמית שבין כל , לטענת מגישי הבקשה. ישראל וכנגד חברות דלק אחרות

, הכוללת הסכם קמעונאי והסכם קנייני, אחת מהמשיבות לבין חלק מבעלי תחנותיה
תחנות יתקשרו עם גורמים מהווה הסדר כובל אסור המונע אפשרות כי בעלי ה

סכום . חלופיים ובכך מקטין את התחרות ומונע את הוזלת המחיר לצרכן הסופי
  . ח"מיליוני ש 1,200התביעה כנגד כל המשיבות הינו בסכום כולל של 

  
על חוות דעתם של יועציה , בין היתר, בהסתמך, ללהערכת הנהלת דלק ישרא

  . א ניתן להעריך את סיכויי הבקשהל, עקב השלב המקדמי של ההליך, המשפטיים
  

ל "צדדים שלישיים וכן נגד המשנה למנכ, הוגשו נגד דלק ישראל 2006בחודש נובמבר   )ד
לטענת . בקשות לאישור תביעות כתובענות ייצוגיות 3לשעבר של דלק ישראל 

, בדרך של תרמית, בין היתר, דלק ישראל יחד עם הנתבעים הנוספים נהגו, המבקשים
ל הוגשו בעקבות חקירה "הבקשות והתביעות הנ. רשלנות והפרת חובה חקוקה, הטעיה

שמקיימת משטרת ישראל בנוגע למהילות דלקים שנתגלו במספר תחנות תדלוק 
. ולאור נזקים אפשריים שונים שנגרמו עקב כך, המשווקות דלקים של דלק ישראל

  .ח"מליוני ש 1,400-סכום הבקשות כולן מסתכם בכ
  

בקשות לקביעת , הוגשו מטעם דלק ישראל בקשות למחיקה על הסף בכל ההליכים
שלושת ההליכים בפני אותו שופט ובקשות להארכת המועד להגשת התשובה לבקשת 

בית המשפט קיבל את הבקשות . האישור עד לאחר הדיון בבקשת המחיקה על הסף
  .לקבוע את ההליכים בפני אותו שופט

  
 90-נמחקה בהסכמה בקשה אחת שהסתכמה בכ 2007במהלך הרבעון השלישי של שנת 

. ח ובית המשפט הורה לאחד את שתי הבקשות האחרות לבקשה אחת"מליוני ש
 1,400-סכום הבקשה להכרה כתביעה ייצוגית הופחת מ, בעקבות האחדת שתי הבקשות

. ל של דלק ישראל מהבקשה"כמו כן נמחק המשנה למנכ. ח"מליוני ש 554- ח ל"מליוני ש
גישו בקשה כי הליכי הבקשה לאישור התובענה הייצוגית יעוכבו עד המבקשים ה
בהליך פלילי ) אולם לא נגד דלק ישראל(ד חלוט נגד הנתבעים הנוספים "לקבלת פס

. בית המשפט קיבל בקשה זו לעיכוב ההליכים עד להחלטה בהליך הפלילי. שנפתח נגדם
ובחודש אוגוסט , ליכיםדלק ישראל הגישה בקשת רשות ערעור על ההחלטה לעיכוב הה

החליט בית המשפט לדחות את בקשת רשות הערעור ולהותיר את עיכוב  2009
  .ההליכים על כנו

  
בטרם , בהסתמך על חוות דעתם של יועציה המשפטיים, להערכת הנהלת דלק ישראל

הוגשה תשובת המבקשים לתשובת דלק ישראל לבקשת אישור התובענה הייצוגית וכל 
הליך יעוכב עד להחלטה בהליך הפלילי תקפה וההליך הפלילי טרם עוד ההחלטה כי ה

לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה ולפיכך לא נכללה הפרשה בדוחות , הושלם
  .הכספיים

  
הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד דלק ישראל ונגד  2007בחודש דצמבר   )ה

הייצוגית הינה כי גביית תוספת עילת התובענה ). הנתבעות -להלן (חברות דלק אחרות 
עד  1993, ביולי 14בתחנות התדלוק עבור שירות בשעות הלילה ובימי מנוחה לאחר 

, )הוראות שעה(היתה בניגוד לחוק יציבות במצרכים ובשירותים  2002, במאי 30ליום 
ח בתקופה "מליוני ש 22- להערכת המבקשים גבתה דלק סך כולל של כ. 1985- ו"התשמ

בהתאם להוראת בית המשפט הגיש היועץ המשפטי את עמדתו לפיה . הרלוונטית
עמדת המבקשים כי אסור היה לחברות הדלק לגבות תוספת שירות בתקופה 

  .הרלבנטית אינה נכונה
  

  .הורה בית המשפט על הגשת סיכומים מצד הצדדים, כמו כן
  

סיכויי  ,בהסתמך על חוות דעתם של יועציה המשפטיים, להערכת הנהלת דלק ישראל
   .הבקשה קלושים ולפיכך לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים
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לטענת . הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד דלק ישראל 2007בחודש יולי   )ו
ישראל בתחנות מסויימות בהפעלתה של דלק ישראל ובתחנות בהן דלק , המבקשים

מספר המשאבות בשירות עצמי נמוך ממספר המשאבות הנדרש בצו , מספקת דלקים
 2002-ב"תשס, )מחירים מירביים בתנות הדלק(הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 

בהתאם לסעיף , באותה תחנה, ולפיכך אסור לתחנה לגבות תוספת בגין שירות מלא
  .ח"ן שמליו 8-סכום התביעה הכולל הינו כ. לצו) ג(3
  

הורה השופט להעביר את הבקשה והתשובות לה  2008בקדם משפט שנערך בחודש יוני 
  .ליועץ המשפטי לממשלה ולמינהל הדלק לקבלת עמדתם בעניין

  
הגיש היועץ המשפטי לממשלה את עמדתו המנוגדת לעמדת דלק  2009, ביולי 20ביום 
ת המשפט הורה על הגשת אושרה התובענה כייצוגית ובי 2010בחודש אוגוסט . ישראל

בו הצדדים הסכימו להצעת בית  2011, בפברואר 27קדם משפט נקבע ליום , כתב הגנה
. ח אשר יבדוק את סך התמורה שהתקבלה בתחנות נשוא התביעה"המשפט למנות רו

, על חוות דעת היועצים המשפטיים, בין היתר, להערכת הנהלת דלק ישראל ובהסתמך
  .השלכות מהותיות על הדוחות הכספייםלהליך האמור לא צפויות 

  
מ וחברות אחרות תביעה כספית נגד "הגישו חברת סולל בונה בע 2002במהלך שנת   )ז

בסך , דלק ישראל וחברות אחרות, )ן"בז -להלן (מ "בתי זיקוק לנפט בע, מינהל הדלק
בעבר לטענת התובעות נגבו מהן . ח וכן תביעה לסעד הצהרתי"מליוני ש 27-כולל של כ

  .תוספות מחיר שלא כדין בגין אספקת מוצרים
  

ן ושלוש "ח וכן יחד עם בז"מליוני ש 4- התובעות תובעות מדלק ישראל סך של כ
החליט בית  2009בחודש נובמבר . ח נוספים"מליוני ש 14נתבעות נוספות סך של 

הוגש ערעור על החלטת  2009בחודש דצמבר . המשפט לדחות את התביעה במלואה
סיכויי , בהסתמך על יועציה המשפטיים, המשפט ולהערכת הנהלת דלק ישראלבית 

  .הערעור קלושים ועל כן לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים בגין תביעה זו
  

תביעה , יחד עם שתי חברות דלק נוספות, הגישה דלק ישראל 2002בחודש נובמבר   )ח
) ן"בז - להלן (מ "קוק לנפט בעבתי זי, ח נגד מינהל הדלק"מליוני ש 25-כוללת בסך של כ

ן "ן ותש"ן בגין מלאי של נפט גולמי שהופקד בעבר על ידי התובעות אצל בז"ותש
ן מסרבת להשיבו לתובעות בטענה שמדובר "בהתאם להוראות מינהל הדלק ואשר בז

החברות התובעות מבקשות את השבת ). משקע לא שמיש של נפט גולמי" (בוצה"ב
השבת , או לחלופין 2000וצאות מימון החל מחודש ספטמבר המלאי הגולמי בתוספת ה

  .ערכו הכספי של המלאי בתוספת הוצאות מימון כאמור
  

על חוות דעתם של יועציה , בין היתר, בהתבסס, להערכת הנהלת דלק ישראל
קיימים סיכויים טובים למדי כי התביעה תתקבל ולפיכך לא נכללה הפרשה , המשפטיים

  . ח"מליוני ש 11.6-המסתכמת בכ, ל הדלק בגין האמורבגין יתרת חוב מינה
חלק (ח "מליוני ש 120- הגיש מינהל הדלק תביעה כוללת בסך של כ 2004במהלך שנת 
. ן"ן ותש"בז, שלוש חברות דלק נוספות, נגד דלק ישראל) ח"מליוני ש 50-דלק ישראל כ

במלאי החירום בטיפולן , כביכול, טענת המינהל הינה כי החברות הנתבעות התרשלו
וכי מינהל הדלק זכאי להחזר כספים " בוצה"ן הפך ל"אשר לטענת בז, של נפט גולמי

והפרש דמי אחסון  1989מימון וביטוח המלאי משנת , ששולמו לנתבעות בגין אחסון
בין , בהתבסס, להערכת הנהלת דלק ישראל. בגין עיכוב העברת המלאי לאחסון סגור

סיכויי הגנתה של דלק ישראל מפני , יה המשפטייםעל חוות דעתם של יועצ, היתר
ן "ן ותש"תביעה זו טובים וככל שהתביעה תתקבל עיקר הסכום הנתבע יופנה אל בז

  .ל"ולא אל חברות הדלק ולפיכך לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים בגין התביעה הנ
ט ן עתירה לסעד הצהרתי כי הנפ"הוגשה על ידי בז 2005בקשר לכך בחודש דצמבר 

ן ולא לחברה "ן כנפט ללא בעלים שייך במלואו לבז"הגולמי המופיע ברישומי תש
  . וחברות הדלק

  
שלושת תביעות אלו אוחדו לתיק אחד במסגרתו תצהירי תובע והמשפט יחל במהלך 

  .2010חודש מרס 
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ן תביעה נגד דלק ישראל וחברות דלק נוספות "על ידי תשהוגשה  2008בחודש ספטמבר 
עילת התביעה ). ח"מליוני ש 13.2חלק דלק ישראל (ח "מליוני ש 33בסכום כולל של 

  .ן נפט גולמי ולא שילמו לה דמי אחסון"הינה כי החברות הפקידו בידי תש
יי סיכו, בהתבסס על חוות דעת של יועציה המשפטיים, להערכת הנהלת דלק ישראל

  .ולפיכך לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים, התביעה להתקבל הינם קלושים
  

ח נגד דלק "מליוני ש 23- הגיש מנהל הדלק תביעה בסך של כ 2007בחודש אוגוסט   )ט
אשר , ישראל וחברות דלק נוספות בטענה שהינה זכאית להפרשי ערך בגין מלאי חירום

ן "הודעות לצדדים שלישיים נגד בז הוגשו 2000הודיעה על מחיקתו בחודש אוגוסט 
בין , הורה בית המשפט כי התביעה לא תתברר לעת עתה 2010, ביולי 18ביום . ן"ותש

להערכת דלק . לעיל' היתר בשל היותה תביעה חלופית לתביעה האמורה בסעיף ח
במקרה בו תתברר התביעה , בהתבסס על חוות דעתם של יועציה המשפטיים, ישראל

הסיכוי שדלק ישראל וחברות הדלק האחרות תידרשנה לשלם את , לעיל' בסעיף ח
  . ולפיכך לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים, נמוכים, הסכום האמור

  
הוגשה תביעה ובקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד דלק  2009בחודש אוקטובר   )י

עניינה של התביעה הינו כי אדי דלק חדרו לתוך אריזות מים מינרליים אשר . ישראל
בסמוך , כביכול, נמכרו על ידי דלק ישראל וחברות אחרות לאחר שמוקמו ואוחסנו

. ח"סך של עשרות מליוני ש הבקשה עומדת על. למשאבות התדלוק שבתחנות הדלק
בית המשפט . הוגש הסדר פשרה לאישורו של בית המשפט 2010, בנובמבר 4- ביום ה

  . נתן הערותיו להסדר הפשרה עם שינויים שאינם מהותיים
  

פורסם דבר הפשרה בשני עיתונם יומיים על פי הוראת בית , 2011, בפברואר 10ביום 
, במאי 24תגובת היועץ המשפטי קבוע ליום דיון קדם משפט לענין הפרסום ו. המשפט

על חוות דעתם של יועציה , בן היתר, בהסתמך, להערכת הנהלת דלק ישראל. 2011
במידה ו 50%-הסיכוי כי הסדר הפשרה יאושר על ידי בית המשפט גבוה מ, המשפטיים

  .שיאושר לא צפויות השלכות מהותיות על הדוחות הכספיים
  

וגשה תביעה ובקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית נגד ה 2009בחודש אוקטובר   )יא
עניינה של התביעה ובקשת ). הנתבעות -להלן (דלק ישראל ונגד חברות דלק אחרות 

האישור היא כי בעת תדלוק במכונות התדלוק האוטומטיות שבתחנות מופעלות 
 עוד בטרם יצא דלק מהמשאבה ומונה, המשאבות מיד לאחר העברת אמצעי התשלום

בכל תדלוק , לטענת המבקש בדרך זו נגבים. הדלק מתחיל לפעול ועמו מונה התשלום
עשרות אגורות עד מספר שקלים עבור , במכונות התדלוק האוטומטיות של דלק ישראל

  .דלק שלא סופק ולא נצרך
  

המבקש עותר לסעד הצהרתי המורה לחברה לחדול מגביית חיובים אלו וכן להשבת כל 
-סכום התביעה הכולל מסתכם ב. לכאורה על ידי דלק ישראל, נגבוחיובי היתר אשר 

  .ח"מליוני ש 42.4- ח מתוך זה חלקה היחסי של דלק ישראל מסתכם בכ"מליוני ש 124.3
  

בהסתמך בין היתר על חוות דעתם של יועציה , להערכת הנהלת דלק ישראל
אך  50%-גבוה מהסיכוי שהבקשה לאישור התובענה הייצוגית תתקבל הינו , המשפטיים

יחד עם זאת מידת החיוב הכספי בו תחויב דלק ישראל אם תתקבל התביעה או 
התובענה הייצוגית אינו סכום מהותי ולתוצאותיו לא צפויות השלכות מהותיות על 

  .הדוחות הכספיים
  

בתחנות אלה . במספר תחנות תדלוק של דלק ישראל התגלו זיהומי קרקע ומי תהום  )יב
אל סקרי קרקע וקידוחי ניטור למי התהום במטרה לאפיין את אופי מבצעת דלק ישר

כמו כן קיבלה דלק ישראל דרישות מהמשרד להגנת הסביבה ונציבות המים . הזיהום
  .לבצע בדיקות לאיתור נזקי קרקע ומים במספר תחנות נוספות

ח "מליוני ש 6-כללה בדוחותיה הפרשה בסך של כ, בהתבסס על נסיון העבר, דלק ישראל
  .בגין העלויות הצפויות בתיקון המפגעים האמורים לעיל
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נגד דלק ישראל ונושאי משרה בה הוגש כתב אישום אחד בענייני איכות , בנוסף
והוא , של קרקע ומי תהום, לכאורה, כתב האישום הוגש בקשר עם זיהום. הסביבה

. ל המכירות ומספר אנשי שיווק בחברה"סמנכ, ל דלק ישראל באותה עת"הוגש נגד מנכ
שר לתוצאותיו לא צפויות מ מול המשרד להגנת הסביבה א"בשלב זה מתנהל מו

  . השלכות מהותיות על הדוחות הכספיים
  

הוגש כתב אישום על ידי המשרד להגנת הסביבה נגד דלק ונגד  2010בחודש דצמבר   )יג
  .מנהלים ונושאי משרה לשעבר

בניגוד לתקנות , כביכול, פרטי האישום מתייחסים לשורה של מחדלים אשר בוצעו
, ובהם אי ביצוע בדיקות אטימות 1997-ז"התשנ) נות דלקתח) (מניעת זיהום מים(המים 

אי דיווח על דליפת דלק ואי טיפול , אי מסירת תוצאות בדיקות אטימות לממונה
  .במתקן לא אטום

  
  . עדי תביעה 72לכתב האישום צורפה רשימה המונה , כמו כן

  
על חוות דעתם של יועציה , בין היתר, בהסתמך, להערכת הנהלת דלק ישראל

  .לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה, עקב השלב המקדמי של ההליך, משפטייםה
  

הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד , 2011, בינואר 10ביום , לאחר תאריך המאזן  )יד
חברות הדלק הפרו חובה , על פי בקשת האישור. דלק ישראל ונגד חברות דלק אחרות

, ואת הוראות חוק המים, 1968-ח "תשכ, )נוסח חדש(חקוקה לפי פקודת הנזיקין 
. ת מיכלים וצנרתבשל אי הקפדתם על מניעת דליפו, והתקנות מכוחו 1959-ט"התשי

פגיעה באוטונומיה של הפרט בהיחשפות לא רצונית , הנזק הנטען הוא נזק בלתי ממוני
 200והסכום הנתבע מכל החברות הוא , למים מזוהמים תוך העמדה בסיכון בריאותי

  . ח"מליוני ש
  

על חוות דעתם של יועציה , בין היתר, בהסתמך, להערכת הנהלת דלק ישראל
  . לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה, שלב המקדמי של ההליךעקב ה, המשפטיים

  
המשרד לאיכות הסביבה הודיע לדלק ישראל כי במידה שיימצא שנגרמו נזקים לסביבה   )טו

יהיה עליה לטפל , השנים בהן פועלת דלק ישראל המאוחדת במתקן באשדוד 40במהלך 
, ראל המאוחדתלהערכת דלק יש. במפגעים הסביבתיים טרם עזיבתה את המתקן

בהתבסס בין היתר על קידוחי קרקע אשר סקרו את האפשרות של זיהום קרקע ומים 
הסיכון בהשקעת , תת קרקעיים בשטח המתקן וחוות דעתם של יועציה המשפטיים

  .ולפיכך לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים, הוצאות ניכרות לטיהור הקרקע הינו נמוך
  

התקבלה בקשה לאישור  תובענה כתובענה , 2011, במרס 8ביום , לאחר תאריך המאזן  )טז
  ). להלן השותפות(ייצוגית כנגד שותפות מאוחדת בבעלות מלאה של דלק ישראל 

  
ביצעה מטרד ליחיד , הפרה חובה חקוקה, התרשלה, השותפות, על פי בקשת האישור

ת חוק והפרה את הוראו, 1968-ח"תשכ, )נוסח חדש(ומטרד לציבור לפי פקודת הנזיקין 
ועד ליום  2008בכך שהתקופה שבין ספטמבר , 1961-א"התשכ, למניעת מפגעים

ק של נוזל הסקה אשר פלט לאוויר אדי ריח "מ 850אכסנה במסוף ירושלים , 28.10.09
והביאו לחשיפת , המכילים חומרים שקיים חשש כי הינם מסכנים את בריאות הציבור

, )נוסף בירושלים בתקופה האמורהאזרחים אשר שהו בשכונת הר (חברי הקבוצה 
  .ברווחתם ובבריאותם, בנוחיותם, לזיהום אוויר ולריח חזק אשר פגע באיכות חייהם

הנזק הנטען הינו נזק ממוני בשל ירידת ערך הנכסים בסביבה ונזק בלתי ממוני אשר 
. לזיהום האוויר ולריח החריף, לכאורה, נגרם לחברי הקבוצה כתוצאה מהחשיפה

  .ח"מליוני ש 700בע מדלק פי גלילות הינו הסכום הנת
  
נגד דלק ישראל הוגשו מספר תביעות משפטיות במהלך העסקים הרגיל בהיקף מצטבר   )יז

בהתבסס על חוות דעתם של יועציה , לדעת הנהלת דלק ישראל. ח"מליוני ש 100 -של כ
ים סיכויי מרבית התביעות נמוכים וההפרשות הכלולות בדוחות הכספי, המשפטיים

  .בגינן מספקות
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  תביעות תלויות כנגד דלק אירופה   .3
 

 -נגד דלק בנלוקס הוגשו מספר תביעות משפטיות במהלך העסקים הרגיל בהיקף מצטבר של כ  
נמוכים ולפיכך לא להערכת הנהלת דלק בנלוקס סיכויי התביעות להתקבל . מליוני אירו 16.8

  .נכללה בגינן הפרשה בדוחות הכספיים
  
 ב "תביעות תלויות כנגד דלק ארה  .4
 

הסיבות לאירוע נבדקות , באשר לשריפה בבית הזיקוק 14בהמשך לאמור בבאור   )א
המחלקה , USבמקביל על ידי מספר גורמים לרבות חקירה פנימית הנערכת על ידי דלק 

הועדה האמריקנית לבדיקת סיכוני בטיחות , בודהלבטיחות ותברואה במקומות הע
סיימה המחלקה  2009במאי . והסוכנות האמריקנית להגנת הסביבה  כימיקליים

לבטיחות ותברואה במקומות העבודה את בדיקתה ופרסמה הודעה המעריכה את הקנס 
מערערת על הודעה זו ואינה מאמינה כי לתוצאה תהיה  USדלק . מליון דולר 0.2 -בכ
להעריך בוודאות את תוצאות יתר  USאין באפשרות דלק . פעה מהותית על עסקיההש

אך להערכתה ההליכים , לרבות קנסות אפשריים או פעולות אכיפה אחרות, הבדיקות
  .הקיימים לא ישפיעו באופן מהותי לרעה על פעילותה

  
, הוראות חוקכפופה ל) דלק זיקוק -להלן ( .Delek Refining Incב "חברה מאוחדת בארה  )ב

הנקבעים על ידי הרשויות , היתרים ופיקוח מתחום איכות הסביבה, תקנות, רגולציה
הוראות אלה . המדינתית והמקומית, ברמה הפדרלית, המוסמכות בתחום פעילותה

הן בתחום הזיקוק ומוצרי הנפט אותם היא , נוגעות לכלל פעילותה של דלק זיקוק
החקיקה בתחום איכות הסביבה הינה ). הנפטצינור (והן בתחום ההובלה , מייצרת
  .משתנה ומתעדכנת באופן תדיר, מורכבת

  
עיקר החקיקה בתחום איכות הסביבה הקשורה בפעילותה של דלק זיקוק נוגעת 

רעילה ומניעת /פסולת מוצקה, איכות השפכים הנוזליים, בנושאים של איכות האויר
  .זיהום קרקע ומי תהום

  
בית הזיקוק וצינור הנפט התנהלו שתי חקירות מצד רשויות נגד הבעלים הקודמים של 

ב בקשר עם זיהומים שהתגלו באדמה ובמי התהום בסביבת בית "איכות סביבה בארה
  .הליך הניקוי והטיהור של הזיהומים האמורים טרם הסתיים. הזיקוק וצינור הנפט

  
את החבות נטלה על עצמה דלק זיקוק , במסגרת רכישת בית הזיקוק וצינור הנפט

, אשר החקירה והליכי הניקוי והטיהור שלהם עדיין נמשכים, בקשר לזיהומים הקיימים
, כמו גם את ההתחייבויות שהיו מוטלות על הבעלים הקודם בשל הזיהומים האמורים

 2010, בדצמבר 31ב ליום "יתרת ההפרשה שנרשמה בדוחות הכספיים של דלק ארה
דלק זיקוק אינה זכאית לשיפוי מאת ). ח"ליון שמ 15- כ(מליון דולר  4.3-מסתכמת בכ

אולם זכאית , הבעלים הקודם בגין נזקי איכות הסביבה שהיו ידועים לה בעת הרכישה
בגין הוצאות שעשויות להיגרם לה בעתיד כתוצאה ) בסכום ובזמן(היא לשיפוי מוגבל 

אך לא , המגילוי של נזקי איכות סביבה שנגרמו עובר לרכישה של בית הזיקוק על יד
  .ידועים באותה עת

  
 Environmental)עוד יצוין כי דלק זיקוק רכשה פוליסה לביטוח נזקי איכות סביבה   

Insurance Policy) המכסה נזקי איכות סביבה מסוימים העשויים להתגלות בעתיד.  
  

  ואקסלנס בקשות לאישור תביעות כתובענות ייצוגיות כנגד הפניקס  .5
  

בין , הנובעת, או לכמתה/אשר לא ניתן להעריכה  ו, חשיפה כלליתבחברת הפניקס קיימת 
מורכבות . ממורכבותם של השירותים הניתנים על ידי הפניקס למבוטחיה ולעמיתיה, היתר

פוטנציאל לטענות  פרשנות ואחרות עקב פערי מידע ,  בין היתר, הסדרים אלו צופנת בחובה
ח הנוגעות לשורה ארוכה של תנאים מסחריים בין הפניקס לבין הצדדים האחרים לחוזי הביטו

לא ניתן לצפות מראש את סוגי הטענות שיועלו בתחום זה ואת החשיפה . ורגולטורים
באמצעות , בין היתר, הנובעת מטענות אלו ואחרות בקשר עם חוזה הביטוח המועלות

  .המנגנון הדיוני הקבוע בחוק תובענות ייצוגיות
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הנובעת מכך שכנגד הגופים המוסדיים מקבוצת הפניקס , קיימת חשיפה כללית, בנוסף
ביטוח וחיסכון במשרד , לרבות תלונות לממונה על שוק ההון, מוגשות מעת לעת תלונות

פלות באופן תלונות אלו מטו. או הדין/האוצר ביחס לזכויות מבוטחים על פי פוליסות ביטוח ו
  . שוטף על ידי תלונות הציבור בגופים מוסדיים

  
עלולות להינתן אף כהכרעות , אם וככל שתינתן בהן הכרעה, הכרעות הפיקוח בתלונות אלה

הגורמים המתלוננים אף , לעיתים. החלות על קבוצות רחבות של מבוטחים, רוחביות
בשל השלב הראשוני . ייצוגיתמאיימים כי ינקטו בהליכים ביחס לתלונתם במסגרת תביעה 

לא ניתן להעריך אם תינתן הכרעה רוחבית של הממונה , שבהם מצויים ההליכים האמורים
או אם תוגשנה תביעות ייצוגיות כתוצאה מהליכים אלו וכן לא ניתן /ל ו"בעניין תלונות כנ

יפה לא נכללה הפרשה בגין החש, לפיכך. ל"להעריך את החשיפה הפוטנציאלית לתלונות כנ
  .האמורה

  
, להערכת הנהלת הפניקס, אשר בהן, בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות המפורטות להלן
 more likely than(יותר סביר מאשר לא , המתבססת בין היתר על חוות דעת משפטית שקיבלה

not" ("או חברות מאוחדות של הפניקס תתקבלנה והבקשה /כי טענות ההגנה של הפניקס ו
בבקשות לאישור . לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים, בענה כייצוגית תידחהלאישור התו

כי טענות , יותר סביר מאשר לא, כולה או חלקה, ביחס לתביעה, תובענות כייצוגיות בהן
נכללו בדוחות הכספיים הפרשות לכיסוי , או חברות מאוחדות שלה ידחו/ההגנה של הפניקס ו

  .ו חברות מאוחדות שלהא/החשיפה המוערכת על ידי הפניקס ו
  

לא ניתן בשלב , )להלן' סעיף יג( לאחרונה ההוגשיצוגית אשר כי התובענלאישור  הבבקש
צוגית ולפיכך לא נכללה בדוחות יכי ההתובענראשוני זה להעריך את סיכוי הבקשה לאישור 

  .זו התובענהכספיים הפרשה בגין 
  

סכומי התביעות שנכללו בבקשות ולהלן תמצית פירוט הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות 
לפרטים נוספים ראה דוחות הפניקס המפורסמים (. אשר תלויות ועומדת נכון לתאריך המאזן

  ):לציבור
  

תובענה נגד בנק דיסקונט  2000ביוני  19א הוגשה ביום "בבית המשפט המחוזי בת  )א
להלן (מ "ונגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע) הבנק -להלן (מ "למשכנתאות בע
בתובענה נטען כי התובעים נטלו . על ידי שני צמדים של בני זוג, )הפניקס ביטוח

י "ובמסגרת זו נדרשו ע, מהבנק הלוואות לרכישת דירות מגורים שהובטחו במשכנתא
לטענתם . יקס ביטוחהבנק לבטח את דירות מגוריהם בפוליסות ביטוח מבנה אצל הפנ

סכום הביטוח הראשוני שנקבע לדירותיהם היה גבוה מערך הכינון הראוי , של התובעים
הועלו סכומי הביטוח  1994ודצמבר  1993בחודשים דצמבר , לטענתם, וכן, של הדירות

כי שילמו סכומי , התובעים טענו, לפיכך. ללא כל הצדקה או סיבה ראויה, של דירותיהם
עתרו להשבת סכומי הביטוח העודפים , ובהתאם, ם במהלך השניםביטוח מופרזי

התובעים ביקשו לאשר את התובענה כתובענה  .ששולמו על ידיהם לפי טענתם
ההליכים . ח"מיליון ש 105- התובעים העריכו את סכום התובענה הייצוגית ב. ייצוגית

תיים בהליך בתובענה זו נמשכים על פני שנים רבות ולאחרונה חלו עיכובים משמעו
עיכוב ההליכים בתובענה יכול להמשך תקופה ארוכה ביותר וקיים סיכוי של . התובענה

  .נכון למועד הדוח ההליך טרם חודש. ממש שההליך כלל לא יחודש בעתיד
  

מ וחברות ביטוח נוספות כתב "הוגש כנגד הפניקס ביטוח בע 2003בחודש אפריל   )ב
א "בש 1498/03. א.ת(יעה כתובענה ייצוגית שאליו צורפה בקשה לאישור התב, תביעה

עילת התביעה הינה גביית מס בולים מהמבוטחים המשתלם על הסכמי ). 8673/03
לטענת . שלא כדין, במשך שנים, 1961-א"תשכ, ביטוח מכוח חוק מס בולים על מסמכים

, בגביית מס הבולים ממנו התעשרה הפניקס ביטוח על חשבונו שלא כדין, התובע
ועל כן היא חבה בהשבת הסכומים שגבתה ושהעבירה , ותשלום המס חל עליההואיל 
  . ח"מיליון ש 95 -סכום התביעה הכולל הינו כ. לאוצר

ובכלל זה (התקבלו הבקשות לאישור התובענות כייצוגיות  2009ביוני  7בהחלטה מיום 
  . ביחס למחצית מס הבולים שנגבה מהמבוטחים) התביעה כנגד הפניקס

ההליך בתובענה הייצוגית מעוכב עד לאחר מתן החלטת בית המשפט העליון  ,בשלב זה
  .בבקשת רשות ערעור שהוגשה על ההחלטה לאשר את התובענות הייצוגיות
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הפניקס  - להלן(מ "הוגשה תביעה כנגד הדר חברה לביטוח בע 2004באוקטובר  19ביום   )ג
עניינה של התביעה נסוב על . ובצידה בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית) ביטוח

טענת ). total loss" (רכב באובדן גמור"תשלום תגמולי ביטוח רכב מנועי במקרים של 
הפניקס ביטוח איננה משלמת את מלוא תגמולי " אובדן גמור"התובעים היא כי בעת 

אלא מנכה מערכו של , כדי מחיר המחירון המלא של הרכב, לשיטתם, הביטוח העולים
הרכב סכומים שונים עקב משתנים מיוחדים הקשורים למחירון הרכב ושעשויים 

בעשותה כן ללא שהודיעה על כך למבוטחים , לטענת התובעים. להשפיע על ערכו
 הפניקס ביטוח את, לכאורה, מטעה, בשלב הצעת הביטוח או בשלב כריתת חוזה ביטוח

. כלל המבוטחים ואף מפרה חובה חקוקה לאור הנחיות המפקח על הביטוח בעניין
  .ח"מיליון ש 41 -התובעים העמידו את סכום התביעה על סך של כ

ש המחוזי החלטה המקבלת את הבקשה לאישור "י ביהמ"ניתנה ע 2010בינואר  14ביום 
ית המשפט המחוזי הגישו הצדדים בקשה לב 2010בחודש אוקטובר . התביעה כייצוגית

ביום . היועץ המשפטי לממשלה הגיש את עמדתו להסדר הפשרה. לאישור הסדר פשרה
ין בידו לאשר את הסדר הפשרה במתכונתו אקבע בית המשפט כי  2011, במרס 17

  .ימים לנסות לגבש הסדר מתוקן 45בית המשפט קצב לצדדים . הנוכחית
  

ידי חברת צפוי - הגשת תובענה ייצוגית על הוגשה בקשה לאישור 2006באפריל  25ביום   )ד
מ וחברות ביטוח נוספות "כנגד מגדל חברה לביטוח בע' מ ואח"מתכות עמק זבולון בע
בית  1519/06. א.ת(שעניינה פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה , לרבות הפניקס ביטוח
  ).א"המשפט המחוזי בת

  
סגרת פוליסות אלו פרמיות בקליפת אגוז טוענים התובעים כי הנתבעות גובות במ

דהיינו תקופה המתחילה ביום קרות האירוע הגורם ; "תקופת המתנה"חודשיות לגבי 
בפוליסות , למבוטח אי כושר לעבוד ומסתיימת לאחר תקופת הזמן הקבועה בפוליסה

ובאם המבוטח הינו , רק לאחר חלוף תקופת ההמתנה. שלושה חדשים -נשוא התביעה 
. תחל חברת הביטוח ממועד זה ואילך בתשלום דמי הביטוח, דהעדיין חסר כושר עבו

שכאמור הן של חברות ביטוח שונות , לטענת התובעים בפוליסות נשוא התביעה
קיים תנאי נוסף לתשלום תגמולי ביטוח שענינו המועד בו , לרבות הפניקס ביטוח

. ליסהתום התקופה הנקובה בפו, תחדל חברת הביטוח מתשלום דמי הביטוח דהיינו
בכל הפוליסות נשוא התביעה תום התקופה הינו המועד הקבוע לתום תקופת 

או ביטול פוליסת ביטוח החיים  65גמר שנת הביטוח בה מלאו למבוטח , הפוליסה
אם מקרה , לטענת התובעים. או מות המבוטח, אליה צורפה פוליסת אובדן הכושר

עד סיום תקופת פוליסת הביטוח יקרה בתקופה שתחילתה שלושה חודשים לפני מו
לטענת . יווצר מצב בו המבוטח לא יזכה לתגמולי ביטוח בשום מקרה, אובדן הכושר

לאחר תקופת , התובעים במקרה כזה במועד בו תיווצר זכאות לתגמולי ביטוח
תסתיים כבר תקופת הפוליסה וממועד זה ואילך לא מחוייבת עוד המבטחת , ההמתנה

  .בתשלומי תגמולי הביטוח
  
בהתאם . זק לו טוענים התובעים הינו דמי הביטוח ששולמו בגין תקופת אי הכיסויהנ

לחוות דעת מומחה אשר קיבלו התובעים היקף הנזק המוערך באופן ראשוני לשנים 
וביחס , ח"מיליון ש 47.6 - ביחס לחמש חברות הביטוח הנתבעות הינו כ 1998-2004

 2009בפברואר  3ביום . ח"מיליון ש 8.12 -לפניקס ביטוח גובה הנזק המוערך הינו כ
קיבל בית המשפט את בקשת המבקשים ואישר את תובענתם כנגד כל חברות הביטוח 

  . הנתבעות כתובענה ייצוגית
 

 - הוגשה כנגד הפניקס ביטוח בבית המשפט המחוזי בתל אביב 2006בדצמבר  19ביום   )ה
גיעה לפניקס ביטוח ביום שה, תביעה עם בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית, יפו
  .2006בדצמבר  25

" נכות מתאונה"עניינה של התובענה והבקשה לאישורה כייצוגית הינה במסגרת נספח 
  ").הנספח: "להלן(לפוליסת ביטוח חיים , על פי בקשת המבוטח, המתווסף

  
בנספח זה מפורטת טבלה בה מוגדרים שעור הפיצוי הכספי שישולם מסכום הביטוח 

הפניקס משלמת . ב"יד וכיוצ, אובדן רגל: פגיעות גופניות כאלה ואחרות כגון המלא בגין
ובכך מסייגת , את הפיצוי בהתאם לשיעור הנכות שנקבע באופן יחסי לאיבר שנפגע

  .הפניקס את חבותה על פי הפוליסה
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הפרה של חובת הגילוי הקבועות , בין היתר, הינה, התביעהעילת התביעה עליה נסמכת 
 1981 -א"תשמ, )ביטוח(בדיני הביטוח לרבות בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים 

, קיום חיוב שלא בתם לב, הפרת הסכם, מתן תיאור מטעה, והתקנות שהותקנו מכוחן
כי , הקבוצהבשמו ובשם , התובע טוען. הפרת חובות אמון ועשיית עושר ולא במשפט

הוא זכאי לקבלת פיצוי מתאים מתוך סכום הביטוח המלא הנקוב בפוליסה לפי שיעור 
בניגוד לסכום ששולם לפי שיעור הנכות היחסי הנמוך כפי , הנכות שנקבע או שיקבע

  .שהפניקס חישבה
  

הסעד המבוקש על ידי התובע הינו חיוב הפניקס בתשלום הפער בין סכום הפיצוי 
תובע על פי הפוליסה ובין סכום הפיצוי ששולם בפועל וזאת לגבי כלל שמגיע לטענת ה

  . הקבוצה
  

בעוד שלגבי כלל חברי , ח"אלפי ש 77 - הנזק האישי של התובע הועמד על סך של כ
  . הקבוצה אין בידי התובע נתונים המאפשרים עריכת אמדן של הנזק הכולל

לממשלה על החלטתו התקבלה הודעה של היועץ המשפטי  2007בדצמבר  5ביום 
כי זכות של מדינת "לאחר שראה , מכח הסמכות המוקנית לו, להתייצב לדיון בתיק

 2008במאי  1ביום ". ישראל או ענין ציבורי עלולים להיות מושפעים או כרוכים בהליך
, המצדדת כצפוי בעמדת המפקח על הביטוח, התקבלה עמדת היועץ המשפטי לממשלה

  .עליה מתבססת התביעה
  
ניתנה החלטת בית המשפט , לאחר דיון והגשת סיכומים בכתב, 2009בינואר  11יום ב

הפניקס הגישה בקשות ערעור על . לפיה אושרה הגשתה של התביעה כתובענה ייצוגית
טרם התקבלה החלטת בית המשפט בבקשת רשות הערעור והצדדים . החלטה זו

  .ממתינים לפסק הדין בנושא
  

 - להלן("אביב כתב תביעה -וגשו לבית המשפט המחוזי בתלה 2008בינואר  3ביום   )ו
נגד הפניקס ביטוח ") הבקשה" - להלן("ובקשה לאישור תובענה כייצוגית ") התובענה"

בטענה כי דמי "). חברות הביטוח הנתבעות"להלן ביחד (וכנגד חברות ביטוח נוספות 
, "ף ברווחיםמשתת"הניהול הנגבים מקהל המבוטחים בפוליסות ביטוח חיים מסוג 

 .נגבים שלא על פי דין
  

התביעה הוגשה על ידי ארבעה תובעים ובשמם של כל מי שהיו או הינם מבוטחים של 
אחת או יותר מחברות הביטוח הנתבעות בפוליסת ביטוח חיים משולבת מסוג 

 ").הקבוצה: "להלן) (כולל( 1992-2003שהופקה בין השנים " משתתף ברווחים"
  רות הביטוח הנתבעות גבו דמי ניהול בפוליסות ביטוח חיים מסוג חב, לטענת התובעים

  
תנאים (לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח ' א6שלא בהתאם לתקנה " משתתף ברווחים"

ושלא בהתאם להוראות המפקח ") תקנות הפיקוח: "להלן( 1981- ב"התשמ, )בחוזי ביטוח
  . על הביטוח

או באחד (גו על פי דין בשני היבטים חברות הביטוח הנתבעות לא נה, על פי הנטען
  ):מהם לפחות

  
דמי ניהול קבועים בשיעור הגבוה , 2002למעט בשנת ) כולל( 2004גבו עד שנת   )א(

  ;לחודש 0.05% -מ
 
וכך נמנעה על פי , גבו את דמי הניהול המשתנים מדי חודש ולא בסוף השנה  )ב(

שנגבו במהלך  הנטען מן המבוטחים התשואה על אותם דמי ניהול משתנים
  .השנה

 
  .ל בלבד"התביעה כנגד הפניקס ביטוח נוגעת לטענה השנייה הנ

 
הנזק האישי אשר על פי הנטען נגרם לאחד מן התובעים אשר היה מבוטח בהפניקס 

ונזקם האישי הכולל של כל , ח"ש 13.22עומד על סך של , ביטוח בגין כל שנת ביטוח
  .ח"ש 32.21עומד על פי הנטען על סך של , )כל אחד בגין כל שנת ביטוח(התובעים 
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הוערך על ידי התובעים בסכום , הנזק הכללי אשר על פי הנטען נגרם לכלל הקבוצה
ח "מיליוני ש 40 -ומתוכו מייחסים התובעים סך של כ, ח"מיליוני ש 244 -נומינלי של כ

  .ביטוחלהפניקס 
 

התובעים מבקשים מבית המשפט להורות על החזר דמי הניהול העודפים שנגבו על פי 
הנטען שלא כדין או על החזר התשואה החודשית שהפסיד על פי הנטען כל אחד 

עוד מבקשים התובעים צו עשה אשר יורה לחברות הביטוח הנתבעות . מחברי הקבוצה
  .לשנות את דרך פעולתן

 
הפרת הוראות בחוק ) ב(; הטעייה ומצג שווא) א: (תובענה הינןהעילות הנטענות ב

תקנות הפיקוח וחוזרי המפקח , 1981-א"התשמ, )ביטוח(הפיקוח על שירותים פיננסיים 
  .עשיית עושר ולא במשפט) ד(וכן ; חוסר תום לב) ג(; על הביטוח

  
  .2011המשך הדיון בקשר עם תביעה זו נקבע לסוף חודש מרס 

  
 -להלן (אביב כתב תביעה -הוגשו לבית המשפט המחוזי בתל 2008בינואר  3יום ב  ) ז

נגד הפניקס ביטוח וכנגד ) הבקשה - להלן (ובקשה לאישור תובענה כייצוגית ) התובענה
תת "עניינה של התובענה בתשלום המכונה  -מהות התובענה . חברות ביטוח נוספות

בהן תעריף הביטוח נקבע  שהוא תשלום הנגבה בפוליסות לביטוח חיים, "שנתיות
לטענת ). תת שנתיות - להלן (בסכום שנתי אך התשלום מבוצע במספר תשלומים 

וזאת , הפניקס ביטוח גובה תשלום תת שנתיות בסכום החורג מן המותר, התובע
גביית תת שנתיות , "גורם הפוליסה"גביית תת שנתיות ביחס ל: לטענתו במספר דרכים

גביית תת שנתיות , מותר לפי חוזרי הפיקוח על הביטוחבשיעור הגבוה מן השיעור ה
ביחס לרכיב החיסכון בפוליסות לביטוח חיים וגביית תת שנתיות ביחס לפוליסות 

 .שאינן ביטוח חיים
  

כי במעשיה הפרה הפניקס ביטוח את הוראות חוק הפיקוח על , בהתאם טוען התובע
הפרה חוזרים של הפיקוח על , וותקנותי 1981 -א "התשמ, )ביטוח(שירותים פיננסיים 

ניצלה לרעה את מעמדה כמונופולין בשוק , הטעתה את ציבור מבוטחיה, הביטוח
הפרה את הוראות הפוליסה , נהגה בחוסר תום לב, עשתה עושר שלא במשפט, הביטוח

  .וכן קיימה תנאים מקפחים בפוליסה אשר מהווה חוזה אחיד
וכן צו עשה , בו הנתבעות שלא כדיןהסעדים המבוקשים הם החזר כל הסכומים שג

  .המורה לנתבעות לשנות את דרך פעולתן ביחס לעניינים המפורטים בתביעה
הסכום הנתבע מכלל הנתבעות מוערך על ידי , במקרה שהתובענה תאושר כייצוגית

  284-מתוכו הסכום הנתבע מהפניקס ביטוח עומד על כ, ח"מיליארד ש 2.3 - התובעים בכ
  .2011ך דיונים בנושא נקבעו לחודש יוני המש. ח"מיליון ש

  
הפניקס "או /ו" הנתבעת: "להלן(הוגשה כנגד הפניקס ביטוח  2008ביולי  30ביום   )ח

י חוק "תביעה  ובצידה בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית עפ, )בהתאמה" ביטוח
: ן יחדיולהל(יפו  -בבית המשפט המחוזי בתל אביב , 2006- ו"התשס, תובענות ייצוגיות

הפניקס אינה מפצה את , כביכול, עילתה של התביעה סובבת בטענה לפיה"). התביעה"
" אובדן גמור להלכה", "אבדן גמור"מבוטחיה בגין אמצעי מיגון שהיו ברכב במקרים של 

ואת , ח"ש 500 -התובע מעריך את הנזק הספציפי שנגרם לו בסך של כ". אובדן חלקי"ו
טרם נקבע מועד  לדיון קדם . ח"מיליון ש 27.8בסך של  "הקבוצה"הנזק לגבי כלל 

  .משפט
  

הפניקס ביטוח או  -להלן (הוגשה כנגד הפניקס ביטוח  2010, בפברואר 24ביום   )ט
תביעה ובצידה בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית על פי חוק , )הנתבעת

להלן (תקווה בבית ההמשפט המחוזי מרכז בפתח , 2006-ו"תובענות ייצוגיות התשס
  ).התביעה -יחדיו 
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לגבות , לכאורה, כי הפניקס ביטוח לא היתה רשאית, עניינה של התביעה בטענה
" גורם פוליסה"כל סכום בגין רכיב בפרמיה המכונה , ממבוטחיה בפוליסות ביטוח חיים

) הפוליסה(בהסכם הביטוח  המבוטחאו דמי ניהול אחרים ללא הסכמה מפורשת של 
ית רכיב פוליסה הותרה במפורש על ולמרות שגבי, ח לבין הפניקס ביטוחוטשבין המב

בוטח יודע כי גובים ממנו גורם פוליסה מידי חוזרים של הפיקוח על הביטוח והגם שה
כי גביית גורם , טוען התובע, בנוסף). 2003החל משנת (מדוחות שנתיים שנשלחו אליו 

 בגובהפוליסה בניגוד להסכמה מפורשת בהסכם הביטוח גרמה לו נזק נוסף שהוא 
ה שנמנעה ממנו משום שאת הסכומים שגבתה הפניקס ביטוח בגין גורם התשוא
  .להשקיע בשוק ההון, לטענת התובע, היה על הפניקס ביטוח, פוליסה

עילות תביעה , לטענתו, גביית גורם פוליסה ללא עיגון בהסכם הביטוח מקים לתובע
קוחות הטעית הל, טח כלפי מבוטחיווהפרת חובת הנאמנות של מב, של הפרת הסכם

התעשרות שלא כדין והפרת חובות , הפרת חובת תום הלב, בשלב החוזי והטרום חוזי
  .1981- א"התשמ) ביטוח(לפי חוק הפיקוח על שרותים פיננסיים (חקוקות 

הסעד לו עותר התובע הוא השבת הסכומים שגבתה הפניקס ביטוח בגין גורם פוליסה 
  .גבות גורם פוליסהוכן מתן צו עשה שיורה להפניקס ביטוח להפסיק ל

בלבד  2007-ו 2006בגין השנים (ח "ש 428.45הנזק האישי לו טוען התובע הינו בסך של 
  ).2009עד  2003וזאת על אף שלטענתו עילות תביעותיו מתייחסות לשנים 

  
. ח"מליון ש 445- הנזק הכללי אשר נגרם לכלל הקבוצה הוערך על ידי התובע בסך של כ

התבקש התובע , 2010בספטמבר  6בדיון מקדמי ביום . לבקשההפניקס ביטוח השיבה 
האם בכוונתו למחוק , להודיע לבית המשפט האם בכוונתו להמשיך בתובענה ואם כן

הצדדים הגיעו להסדר דיוני כי בכוונתם לוותר על . חלק מעילות התביעה שבבקשה
התובע , כן כמו. אישר בית המשפט הסדר דיוני זה 2010באוקטובר  6חקירות וביום 

התיק נקבע לסיכומים . הודיע לבית המשפט כי בכוונתו להמשיך בניהול התובענה
  .הצדדים הגישו את סיכומיהם וממתינים להחלטת בית המשפט. בכתב

  
להלן (חברות ביטוח נוספות  3הוגש כנגד הפניקס ביטוח וכנגד  2010באפריל  11ביום   )י

על ידי המועצה הישראלית , )הנתבעות הפניקס ביטוח ויתר הנתבעות לעיל יחדיו
כתב תביעה ובצידו בקשה לאישור התביעה כתובענה , )התובעת - להלן(לצרכנות 
להלן (בבית המשפט המחוזי מרכז , 2006-ו"התשס, י חוק תובענות ייצוגיות"ייצוגית עפ

  ).  התביעה - יחדיו
 

עליהן ואינן פועלות את החובות המוטלות , לכאורה, הנתבעות מפרות, לטענת התובעת  
ובכלל , לאיתור בעלי זכויות בכספים המוחזקים אצלהן במסגרת הסכמי ביטוח שונים

אינן מביאות הדבר לידיעתם וכן אינן פועלות , ביטוח מנהלים ועוד, זה ביטוח חיים
הנתבעות אינן פונות למרשם , כמו כן. ללא דורש, להשבת הכספים המצויים אצלהן

הן אינן מנהלות כספים אלו , ות דיווחים לאפוטרופוס הכללילא מוסר, האוכלוסין
בנפרד מכספים אחרים ואינן מעבירות את הכספים בהגיע המועד לכך לאפוטרופוס 

ומכספם נגבים על ידי , עקב מחדלים אלה בעלי הזכויות לא מקבלים את כספם. הכללי
הנתבעות , עתלטענת התוב, בנוסף. הנתבעות דמי ניהול בשיעור העולה על המותר

  .מתעשרות שלא כדין מהתשואה שמניבים להן הכספים שלא נדרשו
התביעה הוגשה על ידי התובעת בשם כל בעלי הזכויות בנכסים המצויים בידי   

לא הביאו לידיעתם את , לכאורה, אשר הנתבעות, באחריותן או בשליטתן, הנתבעות
: להלן(ת המוטלות עליהן בהתאם לחובו, דבר היותם בעלי נכסים שהנתבעות מחזיקות

  .מספר חברי הקבוצה והנזק שנגרם לה לא הוערך על ידי התובעת"). הקבוצה"
-ח"תשל, בגין הפרת חוק האפוטרופוס הכללי, בין היתר, עילות התביעה הנטענות הינן  

הוראות המפקח על , חובה חקוקה, 1964-ה"תשכ, חוק הגנת רכוש מופקד, 1978
חוק הפיקוח על , 1979-ט"תשל, לל זה חוק  הנאמנותחובת נאמנות ובכ, הביטוח

, וכן בגין הפרת הסכם, חובת תום הלב, 1981- א"התשמ, )ביטוח(שירותים פיננסיים 
  . ועשיית עושר ולא במשפט, הטעייה
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לחייב את הנתבעות לבצע את , היתרבין , הסעדים המבוקשים על ידי התובעת הינם
לחייב את הנתבעות להעביר , הפעולות כפי שנקבעו בהוראות המפקח על הביטוח

לחייב את הנתבעות לפצות את חברי , לאפוטרופוס הכללי את הכספים שלא נדרשו
וכן להשיב את , בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין, הקבוצה ולהשיב את הכספים

שנגבו בגין כספים אלו ולמנות בעל תפקיד שיהא כונס נכסים או  העמלות ודמי הניהול
ככל שבית , בעל תפקיד אחר לצורך אכיפת הצווים הניתנים על ידי בית המשפט

הפניקס ביטוח הגישה תגובה לבקשה לאישור התובענה . המשפט יראה בכך צורך
  .2011למרץ  31קדם משפט נקבע ליום . 2010לאוקטובר  19כייצוגית ביום 

  
הוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב תביעה ובקשה  2010באפריל  6ביום   )יא

") צוות("ל "אגודת גמלאי צה –בתביעה נטען  כי חברי צוות . לאישור תובענה ייצוגית
בניגוד , ללא ידיעתם וללא הסכמתם, צורפו באופן אובליגטורי לפוליסות ביטוח בריאות

  .לדין
מ "התקשרה צוות בהסכם עם מגדל חברה לביטוח בע 2000בשנת , לפי הנטען בתביעה  

, לפי ההסכם"). מדנס("אגף הבריאות מקבוצת מדנס  –מ "גפ בע-בתיווך מדי") מגדל("
תמורת , כאשר מגדל היא המבטחת, חברי צוות יצורפו לפוליסת ביטוח ביטוח בריאות

רוף זה של חברי צי, לטענת המבקשים. תשלום דמי ביטוח חודשיים עבור הפוליסה
  .צוות נעשה ללא ידיעתם וללא הסכמתם

אשר , התביעה הוגשה נגד מגדל בקשר להסכם שלה עם צוות וכן כנגד הפניקס ביטוח  
לאחר שמגדל חדלה מלשמש , 2004התקשרה עם צוות בביטוח חברי צוות בשנת 

  .כן הוגשה התביעה כנגד צוות ומדנס. כמבטחת לחברי צוות
  

ל הוא זה שביצע את "ונטען כי צה, ל"צה -צורף נתבע נוסף להליך בתביעה הנוכחית   
או תשלום חובה מגימלת הפנסיה המשולמת /תשלום הפרמיות באמצעות ניכוי ו

  .לחברי צוות
כי הפניקס ביטוח ומגדל גבו את דמי הביטוח עבור הפוליסה שלא , בכתב התביעה נטען  

מטעם שחברי , בתנאי החוק והדין כדין וכי פוליסות הביטוח הקבוצתי אינן עומדות
  .צוות לא חתמו בכתב ולא הביעו הסכמה פוזיטיבית להצטרף לביטוח

ביטוח בריאות (התובעים מסתמכים על תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח , בין היתר  
שכן הן , וטוענים כי לתקנות אלה יש תחולה רטרואקטיבית, 2009 –ס "התש, )קבוצתי

המשפטי או יוצרות מצב משפטי חדש אלא מאמצות הסדר חקיקתי אינן משנות המצב 
  .קיים בתחום ביטוח החיים הקבוצתי ומחילות אותו גם לתחום הבריאות הקבוצתי

 
לרבות ; הפרת חובה חקוקה; הפרת חובת האמון: העילות הנטענות כנגד הנתבעים הן  

הפרת ; יטוחחוק הפיקוח ותקנות הפיקוח על עסקי ב, הוראות המפקח על הביטוח
ניצול ; הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן; חובת הדגשה וחובת הבהרה, חובת גילוי

והפרת חובת תום לב ; התעשרות שלא כדין; הטעיית המבוטחים; בורות המבוטחים
עוד נטען על ידי .פגיעה באוטונומיה של הפרט; פגיעה בקניין; טרום חוזית וחוזית

לו הודעות בדואר בשלבים מאוחרים יותר על התובעים כי העובדה שחברי צוות קיב
  .היותם מבוטחים אינה פוטרת המשיבים מאחריות ומהחובה לפעול על פי דין

יורה למשיבים להחזיר לו , התובע מבקש כי בית המשפט יצהיר על בטלות הפוליסה  
וכן , ט עורכי דין"בצירוף ריבית והצמדה ושכ, את מלוא הסכומים שנגבו במשך השנים

כמו גם רווחים , למשיבים לשלם פיצוי על עוגמת הנפש שנגרמה לו כביכול יורה
התובע טוען כי יש לאשר את התביעה כתובענה . שהניבו הכספים שנגבו שלא כדין

  .2011במבר ולחודש נ עהמשך דיון נקב. ייצוגית בשם כל חברי צוות שצורפו לביטוח
  
י במחוז מרכז כתב תביעה נגד הוגש לבית המשפט המחוז 2010באפריל  19ביום   )יב

וכן בקשה , ")הנתבעות"או " חברות הביטוח("הפניקס ביטוח וחברות ביטוח נוספות 
 ").הבקשה לאישור("לאישור התביעה כתובענה ייצוגית 

עניינה של הבקשה לאישור הוא בהתנהלותן של חברות הביטוח בכל הקשור בגביית   
בות מהמבוטח בה נסתיימה תקופת ות הנג/פרמיה או פרמיות הביטוח האחרונה

ובין אם עקב קרות אירוע , ידי המובטח-בין אם מאחר ובוטלה הפוליסה על - הביטוח 
 ").הפסקת הביטוח("ביטוח 
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קורה הדבר לרוב לאחר שנגבתה כבר , כאשר מפסיק הביטוח, לטענת המבקשים  
שכן פרמיה זו נגבית בתחילת , פרמיית הביטוח בגין החודש בו ארעה הפסקת הביטוח

למרות שהמבוטח זכאי לקבל החזר בגין החלק . החודש למפרע בגין אותו החודש
. אין הנתבעות מחזירות למבוטחים את החלק היחסי של הפרמיה, היחסי של החודש

בין אם בדרך , בסופו של דבר מקום שבו מוחזרת הפרמיה, לטענת המבקשים, כן- כמו
הרי שהיא מוחזרת בערכים , של השבת סכום כסף או בדרך של קיזוז מפרמיות עתידיות

 .נומינליים
טוענים המבקשים כי הנתבעות מתנהגות בחוסר תום לב ומפרות את , במעשים אלו  

ובכך עוברות על , תוך שהן מתעשרות שלא כדין על חשבונם, ההסכם עם המבוטחים
במעשים אלו יש משום , בנוסף. 1979-ט"התשל, הוראות חוק עשיית עושר ולא במשפט

חוק הפיקוח על , 1981-א "התשמ, הפרה של הוראות שונות בחוק חוזה הביטוח
, בכך. והוראות המפקח על הביטוח, 1981 - א "התשמ, )ביטוח(שירותים פיננסיים 

, סך כל נזקם האישי ,לטענת המבקשים.יש משום הפרת חובה חקוקה, לשיטתם
סך הנזק לחברי הקבוצה מסתכם בסך כולל . ח"ש 3,047.04עומד על , בערכים נומינליים

 10חישוב זה מתייחס לתקופה של . גם הוא בערכים נומינליים, ח"מיליון ש 225.2של 
הסעד הנתבע בתביעה זו הינו החזר של סכום הפרמיות העודפות שנגבו . שנים בלבד
או של הפרשי השערוך שלא שולמו לכל אחד /הוחזרו שלא כדין ואו /שלא כדין ו

ישיבת קדם . הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה לאישור .מחברי הקבוצה
  .2011לספטמבר  25משפט נקבעה ליום 

  
להלן ( מ"בע הוגש כנגד הפניקס ביטוח וכנגד הפניקס פנסיה וגמל 2011למרץ  3ביום   )יג

 להלן(כתב תביעה ובצידו בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית  ,)הנתבעות -  יחדיו
בבית הדין האזורי , 2006-ו"התשס, י חוק תובענות ייצוגיות"עפ) הבקשה לאישור -

  ).  התביעה -  להלן יחדיו(יפו -לעבודה בתל אביב
  

בהפרת חובתן של הנתבעות כגוף מוסדי , לכאורה, לטענת התובעים, התביעה עוסקת  
במועדים הקבועים , על ידי מעסיקו, לפעול להפקדת כספי ההסדר הפנסיוני של העובד

  . בחוק ובמחדלן לזקוף לטובת העובד את הכספים המגיעים לו על פי דין
קרנות , עמיתי קרנות הפנסיה הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג מוגדרת כקבוצת  

או על ידי מי מטעמן /ההשתלמות וקופות הגמל המנוהלות על ידי הנתבעות ו
יום מתום החודש בגינו זכאי העובד  15-שמעסיקיהם איחרו בביצוע ההפקדות מעל ל

או שלא קיבלו את התשואה בגין /למשכורת ושלא נזקפה לזכותם ריבית הפיגורים ו
יכול , לפי הערכת התובעים"). הקבוצה: "להלן(סכומי הקרן  ריבית הפיגורים ובגין

  . מספר חברי הקבוצה להגיע עד כדי עשרות אלפים
  

הנזק הכללי אשר . ח"ש 301.56הנזק האישי לו טוענים התובעים הינו בסך כולל של   
וזאת על פני , ח"ש 31,664,033נגרם לכלל הקבוצה הוערך על ידי התובעים בסך של 

  .שבע שנים
כללים לאישור (הפרת תקנות מס הכנסה , בין היתר, עילות התביעה הנטענות הינן  

הכרעה , 1958-ח"התשי, הפרת חוק הגנת השכר, 1964 - ד"תשכ, )ולניהול קופות גמל
עקרונית מטעם אגף שוק ההון הביטוח והחסכון במשרד האוצר בשילוב עם חוק 

  . הפרת הסכם ורשלנות, 1981- א "התשמ, )ביטוח(הפיקוח על שירותים פיננסיים 
להצהיר ולחייב את הנתבעות , בין היתר, הסעדים המבוקשים על ידי התובעים הינם  

לזקוף לכל אחד מחברי הקבוצה את ריבית הפיגורים בגין האיחור בהפקדות המעביד 
בקופה הן עבור ריבית הפיגורים והן /את התשואה הקבועה בקרן, בנוסף, וליתן להם

  .רן בתקופת האיחור וליתן על כך פירוט כדין לחברי הקבוצהעבור סכומי הק
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  )המשך( ערבויות והתקשרויות, התחייבויות תלויות  -: 32באור 
  
הוגשה כנגד אקסלנס וכנגד חברה מאוחדת שלה תובענה  2008בדצמבר  16ביום   )די

מיליוני סכום התביעה הייצוגית מוערך בעשרות . ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית
לא עקבה אחרי מדד יתר ) 17סדרה (תמצית הבקשה היא כי התעודה המורכבת . ח"ש
בניגוד לאסטרטגיית ההשקעה של התעודה ולא שמרה על שוויין ההוגן במהלך , 50

המסחר בבורסה לניירות ערך וכי החברה המאוחדת של אקסלנס ביצעה המרה כפויה 
בית המשפט ביקש שהצדדים ינסו , יוןבד. של התעודות שלא על פי הוראות התשקיף

הגיעו  2010באפריל , משלא הגיעו הצדדים להסכם כאמור. להגיע להסדר מוסכם
הועבר תצהיר גילוי  2010הצדדים להסכמה על מתווה גילוי המסמכים בתיק ובמאי 

ביקש המבקש לתקן את הבקשה ולהוסיף לה עילה  2010ביולי  11ביום . מסמכים
סמכים שגולו לו ועל בסיס חוות דעת כלכלית בקשר עם פעולות על בסיס המ, חדשה

הורה בית המשפט  2010בדצמבר  19ביום . שביצעה החברה המאוחדת בשוק המשני
לחברה המאוחדת לגלות את המסמכים הנדרשים לעניין זה והורה כי תוגש חוות דעת 

לו בהתאם המסמכים גו. ימים לאחר קבלת המסמכים 30בתוך , מתוקנת מטעם המבקש
המועד להגשת חוות דעת מתוקנת מטעם המבקש נקבע ליום ; להחלטת בית המשפט

  .2011באפריל  5קדם משפט קבוע ליום ; 2011במרס  13
  

הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד סטנדרד אנד פורס  2009באפריל  5ביום   )טו
) מטבעות -להלן , חברה מאוחדת(מ  "מטבעות עולם בע, )מעלות -להלן (מ "מעלות בע

מ "חברה לנאמנויות של בנק לאומי לישראל בע, וממלאי תפקידים בקבוצת אקסלנס
די מטבעות במסגרתו הוצעה לציבור בקשר עם תשקיף שפורסם על י, וכנגד אקסלנס

 Lehman Brothers Bankhous AGשהונפקו על ידי  NOTES - רכישת אגרות חוב מגובות ב
  ).ליהמן -להלן (

 
מטבעות וממלאי התפקידים בקבוצת אקסלנס הפרו חובות , המבקש טוען כי אקסלנס
ח בנוגע "גבין היתר בכך שלא יידעו את את מחזיקי הא, ח"שונות כלפי מחזיקי האג

ובדבר תלותה של אקסלנס ויכולת פרעונה בתקבולים , ח"לזיקתו של בנק ליהמן לאג
באופן שציבור המשקיעים סמך את דעתו אך , שהונפק על ידי בנק ליהמן NOTES -מה

כן נטען כי אקסלנס לא דיווחה עובר . ורק על הדירוג של אגרות החוב בידי מעלות
ת של כשל פירעון איגרות החוב ואודות היתכנותה לקריסת בנק ליהמן אודות האפשרו

כי אקסלנס נמנעה מליידע את ציבור המשקיעים בזמן אמת , ח"של ירידת ערך האג
בהשלכות המשבר הכלכלי על סיכויי פרעונן של איגרות החוב המלואן ובמועדן וכי 

  .אקסלנס התרשלה בכך שכללה במסגרת התשקיף את חוות דעתה של מעלות
והוא מבקש להגיש את התביעה בשמו ובשם כל , ח"ו אחד מהמחזיקים באגהמבקש הינ
היקפה של התובענה הייצוגית מוערך על ידי . ח במועד קריסת בנק ליהמן"מחזיקי האג

  .2011נקבעה ישיבת קדם משפט לחודש מאי  .ח"מיליון ש 84.5המבקש בסך של 
  
גית כנגד קשת איגרות חוב הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצו 2009במאי  27ביום   )טז

נגד אקספרט , ודירקטורים בה) קשת -להלן , חברה מאוחדת של אקסלנס(מ "בע
, )מהונה המונפק של קשת 50%- אשר למיטב ידיעת אקסלנס מחזיקה ב(מ "פיננסים בע

) חיתום -להלן , חברה מאוחדת של אקסלנס(מ "בע) 1993(נגד אקסלנס נשואה חיתום 
 - להלן ביחד (ם מהונה המונפק של קשת וכנגד אקסלנס הנותרי 50%-המחזיקה ב
בקשר עם תשקיף שפורסם על ידי קשת במסגרתו הוצעה לציבור רכישת , )הנתבעים

 - להלן ( Lehman Brothers Bankhous AGשהונפקו על ידי  NOTES -אגרות חוב מגובות ב
 Lehman Brothersהתחייבות בנק ליהמן הגרמני נערבה על ידי ). בנק ליהמן הגרמני

Holdings Inc ) בנק ליהמן הגרמני ובנק ליהמן האמריקאי ). בנק ליהמן האמריקאי - להלן
 .קבוצת ליהמן - יקראו להלן 

    
חברה , הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד מעלות 2009ביולי  23ביום     

ם ממלאי תפקידי, חיתום, וכנגד קשת, מ"לנאמנויות של בנק לאומי לישראל בע
בקשר עם תשקיף , )הנתבעים - להלן (מ "בקבוצת אקסלנס ואקספרט פיננסים בע

 NOTES -שפורסם על ידי קשת במסגרתו הוצעה לציבור רכישת אגרות חוב מגובות ב
  .שהונפקו על ידי בנק ליהמן הגרמני
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לעיל טוענים כי הנתבעים הפרו חובות שונות כלפי מחזיקי המבקשים בשתי הבקשות   
משורה ארוכה של אירועים מהותיים , לטענתם, בין היתר בכך שהתעלמו, ח"האג

ואשר סימנו את התדרדרותה , NOTES - הנוגעים לסיכון העיקרי שבאי פרעון ה
לטענת המבקשים היה על הנתבעים לעדכן את ציבור . הכלכלית של קבוצת ליהמן

וכי שורה ארוכה של אירועים , משקיעים בהתפתחויות השליליות לגבי קבוצת ליהמןה
דרמטיים שפורסמו כנטען לגבי קבוצת ליהמן לא זכתה לכל תגובה או גילוי מצד 

הביאו להטעיית ציבור המשקיעים , לפי הטענה, אי הגילוי והמצגים הכוזבים. הנתבעים
המבקשים טוענים כי . קבוצה הנטענתבאיגרות החוב ולמלוא הנזק שנגרם לחברי ה

או /בהתנהלות הנתבעים נפלו פגמים וכי הנתבעים יכולים היו למנוע את הנזק ו
 2008המבקשים מוסיפים וטוענים כי בחודש יוני . לצמצמו במידה ניכרת ולא עשו כן

באופן , ערכו הנתבעות בעלות השליטה בחברה שינוי בהסכם השירותים בינן לבין קשת
כי בכספים אשר נמשכו מקופת קשת , לנתבעים לרוקן את קופתה של קשתשאפשר 

כי הנתבעים לא פעלו לצורך עריכת ביטוח פקדונות , ניתן היה לרכוש ביטוח פקדונות
חובת הזהירות , לפי הטענה, אף כי, בנוגע לכספים אשר מושקעים בליהמן הגרמני

וכי הנתבעים לא פעלו , שכזהוהנאמנות כלפי המשקיעים חייבה עריכת ביטוח פקדונות 
  . לצורך החלפת הבנק המגבה

והם מבקשים להגיש את התביעה בשמם ובשם כל , ח”המבקשים הינם ממחזיקי האג  
היקפה של התובענה הייצוגית מוערך על ידי . ח במועד קריסת בנק ליהמן”מחזיקי האג

ש השני מיום ח ושל המבק"מיליון ש 286בסך של  2009במאי  27המבקש הראשון מיום 
  .ח”מיליון ש 220בסך של  2009ביולי  23

לאור בקשת הנתבעים אוחדו הבקשות שפורטו לעיל וסכום התביעה המתוקנת בה   
  .ח”מיליון ש 286הועמד על 

  
הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה  2009באוגוסט  31ביום   )זי

-להלן(מ "ח כנגד אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מיליון ש 82 - ייצוגית בסך של כ
 ). אקסלנס גמל

 
התרשלה , )עמית בקופת גמל המנוהלת על ידי אקסלנס גמל(לטענתו של המבקש   

 50% -אשר קבעה שיעור השקעה במניות הגבוה מאו פעלה בזדון כ/אקסלנס גמל ו
עוד נטען כי בחירת המניות בהן השקיעו קופות . בחמש קופות גמל מנייתיות בניהולה

התובע אף טוען כי לא היה מקום לגבות דמי ניהול מכלל עמיתי . הגמל היתה רשלנית
  .טרם נתקבלה החלטה בבקשה .הקופות באותה שנה

  
הוגשה בקשה לאישור כתובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בתל  2009ליולי  15ביום   )יח

) אקסלנס ניהול השקעות -להלן (מ ”אביב נגד אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע
  ).התובענה -להלן(מ ”וכנגד אפסילון בית השקעות בע

  

יורשיה של לקוחה , בין היתר, התובענה הוגשה על ידי מספר תובעים הטוענים להיות  
 2007ה תיק השקעות באמצעות אקסלנס ניהול השקעות עד לחודש נובמבר אשר ניהל

  .או מיופי כוח בחשבונה במהלך תקופת ניהול התיק/ו
עיקרן של טענות התובעים כנגד אקסלנס ניהול השקעות הינן כי בתקופת ניהול תיק   

ההשקעות עבור הלקוחה גבתה אקסלנס ניהול השקעות מהלקוחה עמלות בשיעורים 
תוך , ם מאלו שהיה על הלקוחה לשלם לבנקים בגין פעולות אשר בוצעו בחשבונהגבוהי

גביית , לטענת התובעים. ”החזרי עמלות”קבלת חלק מהעמלות האמורות מהבנקים כ
החזרי העמלות כאמור נעשתה תוך אי גילוי נאות ללקוחה ותוך הפרת הוראות דין 

לנובמבר  1ביום . ח’’מיליון ש 27 -ידי המבקשים בכ-סכום התביעה מוערך על. שונות
הגישו  2010לינואר  26הגישה אקסלנס את תגובתה לבקשה לבית המשפט וביום  2009

 8בישיבת קדם משפט שהתקיימה ביום . התובעים את תשובתם לתגובת אקסלנס
בישיבת קדם משפט . הגישו התובעים ואפסילון לבית המשפט הסכם פשרה 2010למרץ 

אושר הסדר פשרה בין אפסילון לתובעים וניתן לו  2010במבר לנו 4שהתקיימה ביום 
הוגשה לבית המשפט הודעה ובקשה משותפת  2010לינואר  23ביום . תוקף של פסק דין

בית המשפט . של הצדדים להמנע מזימון עדים ומחקירות נגדיות על התצהירים
לנהל ולאפשר לצדדים , התבקש לתת החלטה בבקשה על יסוד כתבי הטענות בתיק

אישר בית המשפט את  2010לדצמבר  24ביום . מ במשך שלושים יום לפני כן”מו
אישר מתן ארכה נוספת לצדדים להמשיך  2011לינואר  25ההודעה והבקשה וביום 

  .מ”במו
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משפטיים ואחרים שהוגשו  הליכים, תסכום ההפרשה הכולל של התובענות הייצוגי
  .ח"מליוני ש 44- מסתכם בכ, כמפורט לעיל, כנגד קבוצת הפניקס

  
חברה (מ "נגד ים תטיס בעאביב - לבית המשפט המחוזי בתלהוגשה  ,2007בחודש ספטמבר   .6

, רשות הגז הטבעי, מדינת ישראל(ונתבעים נוספים ") ים תטיס"בבעלות השותפים בפרוייקט 
תביעה על ידי דייגי מכמורת בגין נזקים  )מ"מ וחברת חשמל לישראל בע"נתיבי גז לישראל בע

עקב צמצום שטחי דיג המכמורת כתוצאה מהקמת אסדת גז והצנרת , לטענתם, שנגרמו להם
  .ח"מליוני ש 35סכום התביעה הינו . להולכת הגז

 לאחר שהליך גישור שהתנהל, התקיימה ישיבת קדם משפט ראשונה 2010, במאי 11ביום 
על התובעת להגיש , 2011, ביוני 15-ו 14התיק קבוע לשני ימי הוכחות לימים . בתיק נכשל

ימים לפני המועד שנקבע להוכחות ואילו על הנתבעים להגיש  60-ראיותיה לא יאוחר מ
בהתחשב בשאלות . ימים לפני המועד שנקבע להוכחות 30-עדויותיהם לא יאוחר מ

בכך שקיימות מחלוקות עובדתיות , ה ובמורכבות התיקהתקדימיות הקשורות ביעילות התביע
לרבות זאת שטרם נערכה , ומשפטיות רבות בין הצדדים ולאור הראיות הזמינות בשלב זה

להערכת יועציה המשפטיים של חברת ים תטיס לא , חוות דעת לעניין הנזק מטעם הנתבעות
  .ניתן לאמוד בשלב זה את סיכויי הצלחת התביעה

  
ינה צד לתביעות שהוגשו נגדה במהלך העסקים הרגיל ולהערכת הנהלת ריפבליק ריפבליק ה  .7

לתוצאות התביעות לא תהיה השפעה מהותית לרעה על מצבה הכספי ותוצאות הפעילות של 
  . ריפבליק

  
הוגשו בקשות לאישור תביעות ייצוגיות כנגד חברות בנות של  2006-2008בשנים , בנוסף

. 2005שהכתה את לואיזיאנה בשנת " קטרינה"ריפבליק בעקבות סופת הוריקן הידועה כ
לטענת התובעים הפרו החברות הבנות את פוליסת הביטוח שלהן בכך שלא שילמו כראוי את 

בנוסף . רבות מהתביעות הוסרו. י את הדין בעניינים שוניםתביעות הביטוח ולא יישמו כראו
הוגשה בקשה לתביעה יצוגית נגד ריפבליק וחברות אחרות לא קשורות לריפבליק בקשר עם 

  ).CHINESE DRY WALLהידועה כתביעת (נזק לרכוש בגין ליקוי בניה 
  

ערכת ההנהלה אך לה, אין באפשרות הנהלת ריפבליק להעריך בוודאות את תוצאות התביעות
ההליכים הקיימים לא ישפיעו באופן מהותי לרעה על פעילותה וכן כי כל תשלום שיתבצע 

  .הינו בגבולות הכיסוי הביטוחימי מהתביעות ליישוב 
 

לדעת הנהלת . נגד חברות הקבוצה הוגשו מספר תביעות הנובעות ממהלך העסקים הרגיל  .8
רשות שנעשו בגין התביעות האמורות ההפ, בהתבסס על הערכת הנהלת החברות, הקבוצה

  . מספיקות, מעבר לכיסוי הביטוחי הקיים
  
  ערבויות  .ב
  

  :קיימות הערבויות הבאות 2010, בדצמבר 31ליום 
  

ח "מליוני ש 
   

 225)5( )3) (2) (1(ערבויות לחברות כלולות 
 80)5) (4(ערבויות לאחרים 

   
 305 
  
  ).1'ז14ראה גם באור (ח "מליוני ש 59-ן בסך של כ"לחברת דלק נדלכולל ערבויות שניתנו   )1(

  
בקשר עם פרויקטים . אי.די.ח אשר הועמדו לטובת איי"מליוני ש 72-כולל ערבויות בסך של כ  )2(

  .לבניית והפעלת מתקני התפלה
  
ערבות בגין . א לחברה כלולה"ח אשר הועמדה על ידי דמ"מליוני ש 28- כולל ערבות בסך של כ  )3(

  ).לאחר קיזוז בטחונות(ח "מליוני ש 28- א הפרשה בדוחות בסך של כ"זו כללה דמ
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  .ח שניתנו בקשר עם עסקת הגנה על מחירי גז"מליוני ש 24-כולל ערבויות בסך של כ  )4(

  
לטובת חברת החשמל ) ח"מליוני ש 56- כ(ליוני דולר מ 18-רה העמידה ערבות על סך של כהחב  )5(

דלק קידוחים ואבנר , בהתאם לחלקן של דלק השקעות) חברת חשמל - להלן(מ "לישראל בע
. 2002כפי שהיא מחויבת על פי הסכם אספקת הגז הטבעי משנת , בערבות לחברת חשמל
 ,ח"שמיליוני  24 - הינו כ חלקה של אבנר, מתוך סכום זה. 2012, ביולי 1תוקף הערבות הינו עד 

ח נכללה במסגרת ערבות "מליוני ש 32היתרה בסך . ונכלל במסגרת ערבויות לחברות כלולות
  .לאחרים

  
. החברה ערבה בגין התחייבויותיהן של חברות מאוחדות לבנקים ולצדדים שלישיים  )6(

מתוכם (ח "ש נימליו 683-הסתכמו בכ 2010, בדצמבר 31ההתחייבויות בגין ערבויות אלו ליום 
  ).ח לחברות בבעלות מלאה"מליוני ש 230-כ

  
  התקשרויות  .ג

  
לשכירויות וחכירות לדלק פטרוליום התקשרויות עם צדדים שלישיים  2010, בדצמבר 31ליום   .1

  :כדלהלןמתקנים ומבנים , של תחנות
  

 ח "מליוני ש 
  

 459שנה ראשונה
 1,334שנה שניה עד חמש שנים

 1,578מחמש שניםיותר 
  
 3,371 

  
אספקה (לדלק פטרוליום והחברות המאוחדות שלה התקשרויות לרכישת מוצרי דלק , בנוסף

ב "לחברה מאוחדת בארה. ח"מליוני ש 3,627- בסכום כולל של כ) 2011דצמבר -בחודשים ינואר
הסכמים עם ספקים בגין רכישת דלקים לתקופות מוגדרות הכוללים התחייבויות לרכישת 

  .כאשר אי עמידה בכמויות אלה תגרור קנסות, כמויות מינימליות
  
  .16ראה באור , בדבר התקשרויות בקשר עם השקעות בחיפוש נפט וגז  .2

  
אשר מסתכמות  2010, בדצמבר 31ן להשקעה ליום "לרכישת נדללפניקס ביטוח התקשרויות   .3

ליום (ח בגין חוזים תלויי תשואה "מליוני ש 105- ח מתוכם סך של כ"מליוני ש 152-לסך של כ
ח בגין חוזים "מליוני ש 90 - ח מתוכם סך של כ"מליוני ש 135- לסך של כ 2009, בדצמבר 31

  ).תלויי תשואה
  
קיימות התחייבויות להשקעות עתידיות בקרנות הון סיכון  ,חברה בת, פניקס ביטוחל  .4

 - מתוכם סך של כ ח"מיליון ש 775 -הינו כ 2010 ,בדצמבר 31והשקעה שסכומם הכולל ליום 
 ח"מיליון ש 1,074 -הינו כ 2009, בדצמבר 31ליום . (בגין חוזים תלויי תשואהח "מיליון ש 705

  .)ם תלויי תשואהח בגין חוזי"מיליון ש  979 -מתוכם סך של כ
  
אחראית , )המסלקה - להלן (חברה מאוחדת שהינה חברה במסלקה לניירות ערך בתל אביב   .5

יחד עם יתר חברי המסלקה לכל הפסד שייגרם לה עקב אי תשלום של סכום כלשהו שחבר 
. או ניירות ערך שחבר מסלקה אמור היה להעביר ולא העביר, מסלקה חייב לשלמו ולא שילמו

של כל חבר מסלקה הינה בשיעור המחזור הכספי של פעילות אותו חבר בבורסה אחריות 
החודשים שקדמו  12 -בהשוואה למחזור הכספי של פעילות כל חברי המסלקה בבורסה ב

  .לחודש בו אירע האירוע
החליט דירקטוריון הבורסה לניירות ערך להקים קרן סיכונים של המסלקה  2002במהלך שנת   

חלקו של כל חבר בקרן יקבע על פי . התחייבות החברה למסלקה כמתואר לעיללהבטחת 
בהתאם לכך . א על פי מחזור הסליקה הכללי היומי הממוצע שלו"חלקו במסחר בבורסה בת

 41- סכום של כ( 31.12.2010ח ליום "מליוני ש 26-בסך של כ, הפקידה אקסלנס את חלקה
סכום זה מוחזק על ידי אקסלנס . נים של הבורסהבקרן הסיכו) 31.12.2009ח ליום "מליוני ש

  .באמצעות ניירות ערך סחירים
   



  מ"קבוצת דלק בע
  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

-  163  - 

  
  

  )המשך( ערבויות והתקשרויות, התחייבויות תלויות  -: 32באור 
  
מ לבין הפניקס גמל לפיו הבנק "נחתם הסכם בין בנק המזרחי המאוחד בע 2005ביוני  1ביום   .6

ייתן לגמל שירותי ניהול חשבונות העמיתים בקופת הגמל בתמורה לדמי ניהול חודשיים 
לשנה משווי סך כל נכסי הקופות המנוהלות על ידי גמל ועד לשווי נכסים  0.125%בשיעור של 

ח תשלם גמל דמי ניהול "מיתרת שווי הנכסים שמעל חצי מיליארד ש. ח"של חצי מיליארד ש
  . לשנה 0.1%חודשיים בשיעור של 

מ לבין הפניקס "נחתם הסכם תפעול חדש בין בנק מזרחי טפחות בע 2009באפריל  22ביום   
גמל לפיו הבנק ייתן לפניקס גמל שירותי ניהול חשבונות העמיתים בקופת הגמל בתמורה 

לשנה משווי סך כל נכסי הקופות המנוהלות על ידי  0.1%חודשיים בשיעור של  לדמי ניהול
דמי התפעול יחושבו על פי דוח היקף הנכסים הנכון לסוף חודש החיוב וזאת . הפניקס גמל

  .2010בשנת " הפניקס ניהול"ההתקשרות הומחאה ל. 2009לתקופה מינואר 
  
 קופותב העמיתים חשבונות לניהול הסכמים במספר התקשרה של אקסלנס מאוחדת חברת  .7

 שונות לתקופות נחתמו ההסכמים )מתפעלים - להלן( בנקאיים תאגידים מספר עם הגמל
 הניהול דמי עלות .הגמל קופות נכסי מסך 0.1%בעיקר  של בשיעור שונים ניהול דמי ותמורת

  .ח"מיליוני ש 14- כב הסתכמו 2010ת בשנ למתפעלים
  
 70%-מחזיקה ב, של הפינקס חברה בת, )הפניקס סוכנויות -להלן (מ "הפניקס סוכנויות בע  .8

) 2003(סוכנות לביטוח ) ישראל(באגם לידרים ) במישרין ובעקיפין(מזכויות ההון וההצבעה 
שהינה סוכנות ניהול הסדרים גדולה ומהמובילות בארץ של מוצרי ביטוח חיים וחיסכון , מ"בע

בין הפניקס  2005הסכם בעלי מניות מחודש ספטמבר בהתאם ל. ארוך טווח ומוצרים פיננסיים
להלן (ם בסוכנות "סוכנויות לבין שני יחידים שהינם בעלי מניות בסוכנות ומשמשים כמנכלי

 2014בנובמבר  8עד ליום  PUTלכל אחד מהמייסדים נתונה אופציה , )המייסדים - בסעיף זה 
 8ם מניות של הסוכנות עד ליום לרכוש מהמייסדי CALLולהפניקס סוכנויות נתונה אופצית 

העברת מניות בסוכנות כפופה למתן . בהתאם להוראות ולמנגנון בהסכם 2014, בנובמבר
  .הזדמנות ראשונה לצדדים האחרים לרכוש את המניות

  
  חכירות  .9
  

  פעוליתתחכירות בהן החברה היא החוכרת בחכירה   .א
  

לחכירות אורך חיים ממוצע . רכבקשורה בהסכמי חכירה תפעוליים ביחס לכלי הפניקס 
דמי החכירה המינימאליים . י שקיימת אופציית הארכה בחוזהלמב, שנים 3של 

 31העתידיים להיות משולמים בגין חוזי חכירה תפעולית שאינם ניתנים לביטול ליום 
  :בדצמבר הינם

  

 

לשנה 
 שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2010 
 ח"מליוני ש 
  

  86   עד שנה
  65   משנה ועד חמש שנים

    
   151 

  
  
  חכירות בהן החברה היא המחכירה  .ב
  

. לגופים חיצוניים) ן להשקעה"נכסי נדל(מחכירה מספר מבנים מסחריים הפניקס 
עם דמי שכירות , הסכמי החכירה הם לתקופות משתנות שאינן ניתנות לביטול

התקופה כפוף להסכמת החברה חידוש החוזים בתום . הצמודים למדד המחירים לצרכן
  .והחוכרים
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  )המשך( ערבויות והתקשרויות, התחייבויות תלויות  -: 32באור 
  

להלן דמי החכירה המינימאליים העתידיים להתקבל בגין חוזי חכירה שאינם ניתנים 
  :לביטול

 

לשנה 
 שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2010 
 ח"מליוני ש 
  

  52   עד שנה
  128   חמש שניםמשנה ועד 

 191   מעל חמש שנים
    
   371 

  
  

  שיפוי וביטוח נושאי משרה  .ד
  

הקבוצה התחייבה לשפות את כל נושאי המשרה הזכאים בקבוצה עקב פעולה שנעשתה   .1
ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לסוגי . בהווה ובעתיד, בתוקף היותם נושאי משרה בקבוצה בעבר

כמפורט בכתב השיפוי שאושר באסיפה הכללית של בעלי  לתנאים ולסכומים, האירועים
  .המניות

  
הקבוצה החליטה לתת פטור לנושאי המשרה בקבוצה מאחריותם בשל חובת הזהירות כלפי   .2

  .1999-ט"התשנ, הקבוצה בהתאם לקבוע בפרק השלישי לחלק השישי של חוק החברות
  

  .מליוני דולר 100בגבול אחריות כולל של , הקבוצה ביטחה את אחריותם של נושאי המשרה  .3
  
  

  שעבודים  -: 33באור 
  

- כבסך של הינה , 2010, בדצמבר 31להבטחת הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים שיתרתן ליום   .א
  :ניתנו הבטחונות הבאים, ח"מיליארד ש 7.2

  
רשמו שעבודים קבועים וצפים על הנכסים הקבועים החברה והחברות המאוחדות שלה   -

שעבודים על זכויות לקבלת , שיעבוד על פקדונות מסויימים, לרבות המלאי, והשוטפים
, שעבוד על הזכות לקבלת תמלוגי על, שעבוד על נכסי נפט וגז מסויימים, הכספים מהלקוחות

דות השתתפות וכן מושכנו שעבודים ספציפיים על מניות מסוימות בחברות מוחזקות ועל יחי
  .כל הזכויות החברות בנכסים בגינם התקבל אשראי

  
לרבות המנעות מלרשום שעבוד לטובת , חברות מאוחדות התחייבו לעמוד בתנאים מסויימים  -

  .בלא הסכמת התאגידים המלווים מראש, אחרים
  

  .'ג23 באורראה , בדבר התחייבויות שנתנו לעמידה באמות מידה פיננסית  -
  
  .16ראה באור , לגבי שעבודים בקשר עם השקעות בנכסי נפט וגז  .ב
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  הון   -: 34באור 
  

  :ההרכב  .א
 2009בדצמבר  31 2010בדצמבר  31

רשום
מונפק 
 רשום ונפרע

מונפק 
 ונפרע

 מספר המניות
       

 11,690,253 15,000,00011,723,66915,000,000א"כ. נ.ח ע"ש 1מניות רגילות בנות 
  

  .אביב- המניות רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל
  

אביב בתמורה לסך - מניות שלה בבורסה לניירות ערך בתל 5,504רכשה החברה  2009בחודש ינואר   .ב
מניות נוספות שלה בתמורה  5,459רכשה החברה  2009בחודש יולי , בנוסף. ח"מליוני ש 0.75-של כ

מניות  346,407-לאחר הרכישות כאמור מספר המניות הרדומות הסתכם ל. ח"מליוני ש 2-לסך של כ
   .ח"מליוני ש 10- מניות החברה בתמורה לסך של כ 22,462ה דלק השקעות רכש, כמו כן. רגילות

    
 346,407-יתרת המניות הרדומות המוחזקות על ידי החברה מסתכמת ל 2010בדצמבר  31נכון ליום   

  .מניות של החברה 22,462מניות ודלק השקעות מחזיקה 
  

מניות  3,890-להמרה של הקבוצה ל ח ערך נקוב אגרות חוב"ש 1,120,169הומרו  2009בחודש מאי   .ג
  . רגילות שלה

  
מניות של , העוסקות בהנפקות וניהול של תעודות סל, מימשו חברות יעודיות 2010שנת במהלך   .ד

  .ח"מליון ש 11-הקבוצה בתמורה נטו של כ
  .מניות רגילות של החברה 69,555מחזיקות חברות ייעודיות , 2010בדצמבר  31ליום 

  
ניתנות  אשר' סדרה ל ערך נקוב אגרות חוב 255,378,000הנפיקה החברה  2010במהלך חודש אפריל   . ה

  .26 ראה באור, א"ח ערך נקוב כ"ש 1להמרה במניות רגילות בנות 
  
  :להלן פרטים באשר לכתבי האופציה שטרם מומשו לתאריך המאזן  .ו

  

 כתבי אופציה

  יתרת כתבי
 אופציה ליום

בדצמבר  31
2010 

  תוספת מימוש
  ליום

  בדצמבר 31
 ניתנים למימוש  2010 

 ח"ש  
    

 2013 ,בספטמבר 9עד  *) 260,000   6סדרה 
אגרות חוב  -אופציית המרה 

2012 ,באוקטובר 15עד 1,129.2911 226,140**) 'סדרה ל
    
 486,140   
  
תוספת המימוש  2011, בספטמבר 9עד ליום . תוספת המימוש אינה צמודה וכפופה להתאמות  *)

  .ח למניה"ש 849.1931 2013, בספטמבר 9ח למניה ומאותו מועד ועד ליום "ש 795.5599הינה 
  .תוספת המימוש אינה צמודה וכפופה להתאמות  **)

  
מניות רגילות של  33,416- ל 5כתבי אופציות סדרה  33,416מומשו  2010מרס ו בחודשים פברואר  .ז

 29-ל גדל הונה של החברה בסך של כ"כתוצאה מהמימוש הנ. ח"מליון ש 16.3 -החברה בתמורה ל
. ח המשקפים את תוספת המימוש האמורה וזקיפת שווי ההתחייבות ערב המימוש להון"מליון ש

 1מניות רגילות של החברה בנות  11,723,669- והנפרע בלאחר המימוש כאמור הסתכם ההון המונפק 
  .2010פקעו בחודש מרס  5יתרת כתבי האופציה סדרה . ח ערך נקוב כל אחת"ש
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  )המשך( הון  -: 34באור 
  

 דיבידנדים  .ח
  

מליון  100-הכריזה הקבוצה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ 2010, במרס 24ביום   .1
  .2010הדיבידנד שולם בחודש אפריל . )ח למניה"ש 8.79- כ( ח"ש

  
מליון  150-הכריזה הקבוצה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ 2010, במאי 31ביום   .2

  .2010הדיבידנד שולם בחודש יוני . )ח למניה"ש 13.18- כ( ח"ש
  
מליון  120-ה בסך של כהכריזה הקבוצה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותי, 2010, ביולי 26ביום   .3

 .2010הדיבידנד שולם בחודש אוגוסט . )ח למניה"ש 10.54- כ( ח"ש
  
 90-הכריזה הקבוצה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ, 2010, בספטמבר 21ביום   .4

  .2010הדיבידנד שולם בחודש אוקטובר . )ח למניה"ש 7.9-כ( ח"מליון ש
  
 500- הכריזה הקבוצה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ, 2010, בנובמבר 30ביום   . 5

  .2010הדיבידנד שולם בחודש דצמבר . )ח למניה"ש 43.94-כ( ח"מליון ש
  
הכריזה הקבוצה על חלוקת דיבידנד לבעלי , 2011, במרס 31ביום , לאחר תאריך המאזן  .6

   ).ח למניה"ש 17.58- כ(ח "מליון ש 200-מניותיה בסך של כ
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  הון מינימלי הנדרש ממבטח  -: 35באור 
  
להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של הפניקס ביטוח בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים   .א

 -להלן( 2004- ד"סהתש, )תיקון( 1998-ח"התשנ) הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח) (ביטוח(פיננסיים 
 .והנחיות המפקח) תקנות ההון

  
 בדצמבר 31  
  2010  2009 
 ח"מליוני ש  

   :הון מינימלי
        

 2,171  2,293 )א(הסכום הנדרש על פי תקנות ההון המתוקנות 
 1,430  1,516  הסכום המחושב על פי תקנות ההון ערב פרסום התיקון

     
  777  741 

     
 1,652  1,982  )ב(הסכום הנדרש ליום המאזן על פי תקנות והנחיות המפקח 

     
    :הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון

 1,489  1,847 הון ראשוני
  -   397   הון משני מורכב

 788  710 נחותהון משני 
     

 2,277  2,954  סך הכל הסכום הקיים המחושב על פי תקנות ההון
     

 625  972  עודף

     
חלוקת דיבידנד מעודפי , מלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות

הון בחברות הביטוח כפוף גם לדרישות נזילות ועמידה בכללי 
סכום ההשקעות בחברות מוחזקות , לעניין זה .תקנות ההשקעה

, שיש חובה להעמידם כנגד עודפי ההון בהתאם להוראות המפקח
 271  299 ולפיכך מהווים עודפים שאינם ניתנים לחלוקה

  
 בדצמבר 31   
   2010  2009 
 ח"מליוני ש   
      
    :הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין )א(

 393  414 הון ראשוני נדרש/פעילות בביטוח כללי 
 43  42 פעילות בביטוח סיעודי 
 192  205 סיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים 

 
הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים ובביטוח מפני מחלות 

 659  700 אישפוז
 2  - דרישות בגין תוכניות מבטיחות תשואה 
 95  87  נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון 
 46  68   השקעה בחברות ביטוח וחברות מנהלות מאוחדות 
 513  552 נכסי השקעה ונכסים אחרים 
 72  55 סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי 
 156  170 סיכונים תפעוליים 
      
 2,171  2,293  סך הכל הסכום הנדרש על פי תקנות ההון המתוקנות 
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  )המשך( הון מינימלי הנדרש ממבטח  -: 35באור 
  

הון עצמי מינימלי (פורסם תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  2009בחודש נובמבר   )ב(
  ").התיקון" - להלן ( 2009 - ט "התשס, )תיקון) (ממבטח הנדרש

  
את הונו העצמי , עד למועד פרסום הדוח הכספי, בהתאם לתיקון מבטח יהיה חייב להגדיל  

ההפרש ). ההפרש -להלן (לפני התיקון ולאחריו , בגין ההפרש שבין ההון הנדרש לפי התקנות
הגדלת ההון העצמי תעשה במועדים ובשיעורים . יחושב לכל מועד של הדוח הכספי

  :המפורטים להלן
  

  ;מההפרש 30%לפחות  2009בדצמבר  31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 
  ;מההפרש 60%לפחות  2010בדצמבר  31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 

  .יושלם מלוא ההפרש 2011בדצמבר  31עד ליום 
  

במועדי פרסום הדוחות הכספיים החצי שנתיים העוקבים  15%- השיעורים האמורים יוגדלו ב
  .הדוחות הכספיים האמורים לעיללמועדי 

  
לצורך חישוב  IFRS-פורסם חוזר בדבר אופן יישום כללי המדידה וההצגה לפי ה 2008בחודש יוני   .ב

. 2008החל מהדוחות הכספיים בגין הרבעון השני לשנת , ההון הנדרש וההון המוכר של חברות ביטוח
ות ההון לגבי השקעות בחברות מוחזקות מטרת החוזר הייתה לקבוע הוראות לעניין אופן יישום תקנ

על פי החוזר דרישות ההון לפי ). לרבות חברות ביטוח וחברות מנהלות שבשליטת חברת הביטוח(
, לצורך חישוב ההון המוכר לפי תקנות ההון. תקנות ההון יוסיפו להיות מבוססות על דוחות סולו

ת וכן בחברות מוחזקות אחרות ההשקעה של חברת ביטוח בחברת ביטוח או בחברה מנהלת נשלט
   .תחושב על בסיס אקוויטי בשרשור מלא

  
  :דרישות הון בגין קטגוריות אלו, במסגרת התיקון נוספו לדרישות ההון הקיימות  .ג

  
  .סיכונים תפעוליים  .1
  .לפי מידת הסיכון המאפיינת את הנכסים השונים, כשיעור מהנכסים, סיכוני שוק ואשראי  .2
  .ופה בביטוח כלליסיכוני קטסטר  .3
  .דרישות הון בגין ערבויות  .4

 
  :הורחבו דרישת ההון בגין קטגוריות אלו, כמו כן

  
  .תוכניות מבטיחות תשואה בביטוח חיים שאין כנגדן או כנגד חלקן אגרות חוב מיועדות  .1
  .דרישות הון בגין החזקת המבטחת בחברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה  .2
  

  :תנו ההקלות הבאותני, כמו כן
  
  .בכפוף לאישור המפקח, הקלה באופן חישוב ההון בשל הוצאות לפיתוח מערכות מידע  -

  
ניכוי עתודה למס שנוצרה בגין נכסים לא מוכרים אשר מוחזקים בניגוד לתקנות השקעה או   -

  .בניגוד להוראות המפקח
 
, הפחתה של דרישת ההון, בכפוף לתנאים עליהם יורה, נקבע כי המפקח יהיה רשאי להתיר  -

בשל רכישת פעילות קופות גמל או חברה מנהלת של , מההפרש המקורי 35%בגובה של עד 
במועד הדוח הינו לפחות ההון העצמי המינימלי , של המבטח, במידה והונו העצמי, קופות גמל

מההפרש המקורי בשל רכישת פעילות קופות גמל או חברה מנהלת  35%הנדרש ממנו בניכוי 
  .  של קופות גמל

  
שונו הגדרות הון ראשוני והון משני ונוספה הגדרה , במסגרת התיקון נמחקה ההגדרה של הון בסיסי

. הגדרות הון משני והון שלישוני הוכפפו לתנאים ולשיעורים עליהם יורה המפקח. של הון שלישוני
ובהתאם לכוונת הפיקוח לאמץ בעתיד את הדירקטיבה של האיחוד האירופי בדבר  ,בהמשך לכך

טיוטה שלישית בדבר  2011פורסמה בחודש ינואר , Solvency IIהבטחת כושר פירעון של מבטחים 
  "). הטיוטה השלישית" - להלן (הרכב הון עצמי של מבטח 
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  )המשך( הון מינימלי הנדרש ממבטח  -: 35באור 
  

וכן מסגרת עקרונות להכרה , השלישית קובעת כללים למבנה הון עצמי מוכר של מבטחהטיוטה 
  :כדלהלן, ברכיבי הון שונים ולסיווגם לרובדי ההון השונים

 
והון ) בגובה ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה(כולל הון ראשוני בסיסי  -הון ראשוני   .1

רים פיננסיים שהינם זמינים לספוג את ההון הראשוני המורכב כולל מכשי. ראשוני מורכב
הפסדי המבטח באמצעות ביטול תשלומי ריבית ודחיית תשלומי קרן ופרעונם נדחה בפני כל 

מועד הפרעון הראשון של מכשירים אלה יבוא לאחר פרעון . התחייבויות המבטח
 10 לפניאך לא , כמוקדם שביניהם, שנים 49ההתחייבויות הביטוחיות המאוחרות ביותר או 

  .שנים ממועד ההנפקה
  
כולל מכשירים פיננסיים שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח באמצעות  -הון משני   .2

מועד . ושפרעונם נדחה בפני כל חוב אחר למעט בפני הון ראשוני, דחיית תשלומי קרן וריבית
לל הפרעון הראשון של מכשירי ההון המשני יבוא לאחר תום תקופה המשקפת ממוצע משוק

שנים כמוקדם  20או , של התקופות לפרעון ההתחייבויות הביטוחיות בתוספת שנתיים
  .שנים ממועד ההנפקה 8 לפניאך לא , שביניהם

  
כולל מכשירים פיננסיים שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח באמצעות  - הון שלישוני   .3

. בפני הון ראשוני ומשני ושפרעונם נדחה בפני כל חוב אחר למעט, דחיית תשלומי קרן בלבד
  .שנים מיום הנפקתו 5 לפנימועד הפרעון הראשון של מכשירי ההון השלישוני אינו 

  
בניכוי חלקם של , התחייבויות ביטוחיות כוללות התחייבויות שאינן תלויות תשואה, לעניין זה  

  .מבטחי משנה
  

, כמו כן. ל המבטחמסך ההון העצמי ש 60%-שיעורו הכולל של ההון הראשוני לא יפחת מ  
בהתאם (מסך ההון הראשוני  80%-שיעורו הכולל של ההון הראשוני הבסיסי לא יפחת מ

  ).85%נקבע שיעור זה על , עד שיורה המפקח אחרת, להוראת שעה
  .מסך ההון העצמי של מבטח 15%שיעורו הכולל של ההון השלישוני לא יעלה על   

  
הרכב ההון העצמי של מבטח בתקופה שמיום  הטיוטה השלישית כוללת הוראת שעה לעניין  

ועד למועד עליו יודיע המפקח לפיה הוראות הטיוטה השלישית יכנסו  2010בדצמבר  31
  .לתוקף בהדרגה

  
הון ) (קופות גמל(פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  2011ינואר בחודש   .4

בדבר דרישות ההון  חוזר תוכן טיוט 2009-ט"התשס, )עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת
  "). ההוראות" -להלן (מחברות מנהלות 

  
דרישות ההון החדשות . בהתאם להוראות מוצע להרחיב את דרישות ההון מחברות מנהלות  

אך  ,החזקתם ולהוצאות השנתיותתכלולנה דרישות הון בהתאם להיקף הנכסים המנוהלים 
  . ח"ן שמיליו 10לא פחות מהון עצמי התחלתי בסך 

כמו כן היא תידרש להעמיד הון נוסף בגין חברות מנהלות נשלטות ובגין סכום הנכסים   
  .המוחזקים בניגוד להוראות דרכי השקעת ההון העצמי הנדרש או בניגוד להוראות הממונה

חברה מנהלת תהיה רשאית לחלק דיבידנד רק אם הונה העצמי הוא לפחות בגובה ההון   
הטיוטות כוללות הוראות מעבר להשלמת ההון עד   .י תקנות אלההעצמי הנדרש ממנה לפ

בגין , תוהמנהל ותתגדלנה דרישות ההון מהחבר, קבוצהלהערכת ה. 2013בדצמבר  31ליום 
על ידי  תהסכום כולל גידול בדרישות ההון מחברה המנוהל( ח"מליון ש 66 -בכ, ההוראות

  ).ח"מליוני ש 48- אקסלנס בגובה של כ
  
 2008החל מהדוחות הכספיים לשנת  2009, במרס 29ביום , למכתב שפרסם המפקחבהתאם   . 5

חברת ביטוח וחברה מנהלת לא תחלק דיבידנד אלא באישורו , 2010, בדצמבר 30ועד ליום 
ככלל לא תאושר חלוקת דיבידנד בשיעור העולה על , בהתאם למכתב. המוקדם של המפקח

  .מהרווח המותר לחלוקה 25%
ינו קריטריונים לאישור ימכתב הבהרה שענ 2010האמור פורסם בחודש מרס בהמשך למכתב 

  ).ההבהרה -להלן (חלוקת דיבידנד על ידי מבטח 
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  )המשך( הון מינימלי הנדרש ממבטח  -: 35באור 
  

חברת ביטוח תהיה רשאית להגיש בקשה לקבלת אישור המפקח לחלוקת  ,בהתאם להבהרה
בכפוף לקיום הון עצמי כמפורט , 2009החל מיום פרסום הדוחות התקופתיים לשנת , דיבידנד

תוכנית שרות חוב מעודכנת , 2011- ו 2010בהבהרה וכן בהגשת תחזית רווח שנתי לשנים 
תוכנית פעולה , יקה בחברת הביטוחומאושרת בידי דירקטוריון חברת האחזקות המחז

אופרטיבית לגיוס הון שאושרה בידי דירקטוריון חברת הביטוח ופרוטוקול הדיון בדירקטוריון 
  .חברת הביטוח בו אושרה חלוקת הדיבדנד

  
, יחד עם זאת נאמר בהבהרה כי חברה אשר סך ההון העצמי שלה לאחר חלוקת הדיבידנד

תהא רשאית לחלק דיבידנד ללא צורך בקבלת , בהבהרהמהסכום הנדרש  110%- גבוה מ
ובלבד שמסרה למפקח הודעה על כך וכן את המסמכים הנדרשים טרם , אישורו של המפקח

   .חלוקת הדיבדנד
  

 - להלן ( Solvency IIאימץ האיחוד האירופי נוסח מוצע לדירקטיבה  2007, ביולי 10ביום   .6
מהווה שינוי יסודי ומקיף של הרגולציה הנוגעת הדירקטיבה המוצעת ). הדירקטיבה המוצעת

  . להבטחת כושר הפירעון והלימות ההון של חברות הביטוח במדינות האיחוד
  

בכוונתו ליישם את הוראות הדירקטיבה המוצעת , בהתאם לחוזר שפרסם המפקח על הביטוח  
הדירקטיבה . לגבי חברות ביטוח בישראל במועד יישומה במדיניות החברות באיחוד האירופי

. דרישות איכותיות ודרישות לגילוי, דרישות כמותיות: המוצעת מבוססת על שלושה נדבכים
  .החברה החלה להיערך ליישום הדירקטיבה המוצעת בלוחות הזמנים שנקבעו

 
הפניקס ביטוח התחייבה להשלים בכל עת את ההון העצמי של הפניקס ניהול קרנות פנסיה   .7

כללים לאישור ולניהול (לסכום הקבוע בתקנות מס הכנסה ") הפנסיה" - להלן (מ "וגמולים בע
, שולטתביטוח התחייבות זו תהיה תקפה כל עוד הפניקס . 1964 - ד "התשכ, )קופת גמל

 הפניקס השקיעה, 2010 בנובמבר 11- וב 2010 במאי 9-ב .פנסיהפניקס במישרין או בעקיפין ב
 .מ"בע וגמל פנסיה הפניקס בהון, בהתאמה, ח"ש מיליון 10-ו 4 ביטוח

  
. פאסיבית חריגה לעניין הנדרש בהון הקלה בדבר מכתבפרסם הפיקוח  2009בינואר  25- ב  .8

 לתקנות בניגוד המוחזק שנכס אישורלמכתב פנתה הפניקס ביטוח לפיקוח וקיבלה  בהתאם
 לכך בכפוף וזאת ההון בתקנות כהגדרתו מוכר לא כנכס ייחשב לא, )מוכר לאנכס ( ההשקעה
 השוק בשווי שינוי ועקב, 2008 באוקטובר 1 יום לאחר נוצרה והתנאים מהמגבלות שהחריגה

 דירוג ירידת עקב או, סחיר ערך נייר של הנקוב הערך בסך קיטון עקב או, ההשקעה נכסי של
 בהון שינוי עקב או המבטח בהתחייבויות שינוי עקב או, משנה מבטח דירוג או ערך נייר

 אך,  ספציפי אישור לגביה שנתקבלה ההשקעה מתקנות חריגה בדבר או המבטח של העצמי
  .המפקח של מראש לאישור בכפוף השקעה בנכס חדשה השקעה בשל לא מקרה בכל

  
 ביטוח מהפניקס הדורשהתקבל מכתב מהפיקוח ") היום הקובע: "להלן( 2010 באוגוסט 1 - ב  

  :כדלקמן הפאסיביות החריגות את לתקן
  
 .הקובע מהיוםעסקים  ימי 50תוך   -  החוב סחיר באגרתחריגה   )א
  
מ שלה אינו "הנסחרת במערכת רצף מוסדיים ושהמח סחירה לאחוב  באגרת חריגה  )ב

  למועד  עד -  מוסדיים רצף במערכת נסחרת שאינה סחירה לא ח"אגשנים ו 3עולה על 
  .ההשקעות וועדת לידיעת תובא שהחריגה לכך וכפוף ח"האג פדיון

  
מ שלה עולה על "חריגה באגרת חוב לא סחירה הנסחרת במערכת רצף מוסדיים ושהמח  )ג

 .הקובע מהיום  חודשים 6 תוך - שנים  3
  

 מהחריגות  חלק לתיקון אורכה הביטוח על מהמפקח ביטוח הפניקס קיבלה 2011 במרץ 7 - ב  
  .הפאסיבית

  
 National Association of Insuranceב "בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח בארה  .9

Commissioners (NAIC)  ההון של . מליוני דולר 51נדרשת ריפבליק להון עצמי מינימלי בסך
  .מליוני דולר 254- הסתכם לסך של כ 2010, בדצמבר 31ריפבליק ליום 
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  עלות ההכנסות  -: 36באור 
  

    
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
    2010    2009   2008  
  ח"מליוני ש    
             
            

  34,342    22,242    28,567    דלקים ומוצרים, קניות נפט
  146    160    169    שכר ונלוות 

  335    275    374    אזילה והפחתות, פחת
  443    444    774    הוצאות ייצור ועלויות אחרות

  97    96    112    הובלות
חוזי ביטוח גידול בהתחייבויות ביטוחיות ותשלומים בגין 

  1,209    9,347    7,749    בשייר
  85    101    110    עלות חשמל שסופק

  160    121    125    הוצאות חיפושי נפט וגז
  2    28    -    אחר

              
    37,980    32,814    36,819  
            

  
  שיווק והפעלת תחנות תדלוק, הוצאות מכירה  -: 37באור 

  

    
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
    2010    2009   2008  
  ח"מליוני ש    
             

  600    647    657    שכר ונלוות
  672    734    740    אחזקת תחנות תדלוק
  62    62    80    פרסום וקידום מכירות

  227    269    291    פחת והפחתות
  92    82    97    עמלות סוכנים

  1,166    1,338    1,352    עמלות והוצאות רכישה בחברות ביטוח
  298    253    285    אחרות

              
    3,502    3,385    3,117  
              

  
  הוצאות הנהלה וכלליות  -: 38באור 

  

    
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
    2010    2009   2008  
  ח"מליוני ש    
             

  730    900    1,011    שכר ונלוות
  237    241    276    פחת והפחתות
  90    136    130    אחזקת משרדים

  107    133    137    שירותים מקצועיים
  197    213    218    אחרות 

              
    1,772    1,623    1,361  
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  נטו, אחרות) הוצאות(הכנסות   -: 39באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31

  2010  2009  2008 
 ח"מליוני ש  
      

 -  419  62 פיצוי מחברת ביטוח
 )84(  )125(  )118( הפרשה לירידת ערך נכסים 
 20  -  - נטו, רווח ממימוש רכוש קבוע

 )81(  )15(  - שינוי מבניהוצאות בגין 
 -  15  - רווח ממוניטין שלילי 

 45  )25(  )32( נטו, אחרות) הוצאות(הכנסות 
       
  )88(  269  )100( 

 
  

  הכנסות מימון  .א  -: 40באור 
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
   2010  2009  2008 
 ח"מליוני ש   
       

 
הוגן של נכסים פיננסיים שיועדו שינוי נטו בשווי 

 -  102  19 לשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 -  109  68 מימוש ניירות ערך זמינים למכירהמרווח  
 90  44  36 חובות נושאים ריבית מתאגידים בנקאיים 
 24  17  12 דיבידנדים מניירות ערך זמינים למכירה 
 76  -  2 מכשירים פיננסיים נגזרים 
  16   66  86   הכנסות מימון מחברות כלולות 
 30  82  - רווח מפדיון מוקדם והחלפה של אגרות חוב 
 94  88  48  אחרות 
        
   271  508  330 
        
      הוצאות מימון .ב
       

 
הוצאות מימון בגין אשראי מתאגידים בנקאיים 

 1,220  1,299  1,294 ואחרים
 235  3  217  ירידת ערך ניירות ערך זמינים למכירה 
  -   -   26   מימוש ניירות ערך זמינים למכירהמהפסד  
 79  -  - נטו, הפסד מניירות ערך סחירים 
 16  48  6 מכשירים פיננסיים נגזרים 
 80  82  112 נטו , הוצאות מימון אחרות 
       
   1,655  1,432  1,630 
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   פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות   -: 41באור 
  

  :2010, בדצמבר 31נתונים לשנה שהסתיימה ביום 
  

 
  )לרבות נספחים(פוליסות הכוללות מרכיב חיסכון 

 לפי מועד הנפקת הפוליסה
פוליסות ללא מרכיב 

 כ"סה חסכון

 2004משנת  
סיכון הנמכר כפוליסה 

  בודדת

 
עד שנת 

1990 )1(
עד שנת 

2003
שאינו תלוי 
 תשואה

תלוי 
  קבוצתי פרט תשואה

 ח"מליוני ש 
      :פרמיות ברוטו

  159   -   -   1   -   49   109  מעורב/מסורתי
  2,214   -   -   1,226   -   924   64  מרכיב החיסכון

  691   102   236   91   -   238   24  אחר
                      
  3,064   102   236   1,318   -   1,211   197  )2( כ"סה
                      

גין חוזי תקבולים ב
השקעה שנזקפו 

ישירות לעתודות 
  88   -   -   88   -   -   -  ביטוח

                      
מרווח פיננסי כולל דמי 

  233   -   -   45   -   108   80  )3(ניהול 
                      

מעסקי ) דהפס(רווח 
  60   )7(   35   )95(   -   42   85  ביטוח חיים

                      
רווח כולל אחר מעסקי 

  38   1   2   2   -   4   29  ביטוח חיים
                      

כולל ) דהפס(רווח 
  98   )6(   37   )93(   -   46   114  מעסקי ביטוח חיים

                   
  4                 רווח מפנסיה וגמל

                   
כ רווח מביטוח חיים"סה

  102                 וחיסכון ארוך טווח
                      

פרמיה משונתת בגין 
עסק  -חוזי ביטוח 

  336   -   47   289   -   -   -  חדש
פרמיה חד פעמית בגין 

  358   -   -   352   -   6   -  חוזי ביטוח
פרמיה משונתת בגין 

עסק  -חוזי השקעה 
  12   -   -   12   -   -   -  חדש

  
היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים ) לרבות הגדלות בגינם( 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת   .1

  .בחלקם באגרות חוב מיועדות/ בעיקרם
אלא במסגרת , סק חדשהגדלות בפוליסות קיימות אינן נכללות במסגרת הפרמיה המשונתת בגין ע  .2

  . תוצאות הפעילות של הפוליסה המקורית
המרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני   .3

המרווח הפיננסי בפוליסות עם תשואה מובטחת מבוסס על . ניכוי הוצאות לניהול ההשקעות
יכוי מכפלה של שיעור התשואה המובטחת לשנה כשהוא ההכנסות מהשקעות בפועל לשנת הדוח בנ

המרווח הפיננסי , בחוזים תלויי תשואה. מוכפל בעתודה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונות
הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה והיתרה הממוצעת של 

  .עתודות הביטוח
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  )המשך( סוגי פוליסותפירוט התוצאות לפי    -: 41באור 
  

  :2009, בדצמבר 31נתונים לשנה שהסתיימה ביום 
  

 
  )לרבות נספחים(פוליסות הכוללות מרכיב חיסכון 

 כ"סהפוליסות ללא מרכיב חסכון לפי מועד הנפקת הפוליסה

 2004משנת  
סיכון הנמכר כפוליסה 

  בודדת

 
עד שנת 

1990 )1(
עד שנת 

2003
שאינו תלוי 
 תשואה

תלוי 
  קבוצתי פרט תשואה

 ח"מליוני ש 
      :פרמיות ברוטו

  173   -   -   1   -   56   116  מעורב/מסורתי
  1,814   -   -   819   -   931   64  מרכיב החיסכון

  661   98   214   78   -   245   26  אחר
                      
  2,648   98   214   898   -   1,232   206  )2( כ"סה
                      

גין חוזי השקעה תקבולים ב
שנזקפו ישירות 
  81   -   -   81   -   -   -  לעתודות ביטוח

                      
נסי כולל דמי מרווח פינ
  153   -   -   29   -   82   42  )3(ניהול 

                      
מעסקי ביטוח ) דהפס(רווח 

  96   8   20   )83(   -   87   64  חיים
                      

אחר מעסקי  רווח כולל
  45   2   3   2   -   5   33  ביטוח חיים

                      
כולל מעסקי ) דהפס(רווח 

  140   10   23   )81(   -   92   96  ביטוח חיים
                   

  50                 יה וגמלרווח מפנס
                   
כ רווח מביטוח  חיים "סה

  190                 וחיסכון ארוך טווח
                      

פרמיה משונתת בגין חוזי 
  271   -   33   238   -   -   -  עסק חדש - ביטוח 

                      
פעמית בגין חוזיפרמיה חד 
  97   -   -   89   -   8   -  ביטוח

                      
נתת בגין חוזי פרמיה משו
  4   -   -   4   -   -   -  עסק חדש -השקעה 

  
היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים ) לרבות הגדלות בגינם( 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת   .1

  .בחלקם באגרות חוב מיועדות/ בעיקרם
  
אלא במסגרת , הגדלות בפוליסות קיימות אינן נכללות במסגרת הפרמיה המשונתת בגין עסק חדש  .2

  . תוצאות הפעילות של הפוליסה המקורית
 
המרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני   .3

יסות עם תשואה מובטחת מבוסס על המרווח הפיננסי בפול. ניכוי הוצאות לניהול ההשקעות
ההכנסות מהשקעות בפועל לשנת הדוח בניכוי מכפלה של שיעור התשואה המובטחת לשנה כשהוא 

המרווח הפיננסי , בחוזים תלויי תשואה. מוכפל בעתודה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונות
תרה הממוצעת של הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה והי

  .עתודות הביטוח
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  )המשך( פירוט התוצאות לפי סוגי פוליסות   -: 41באור 
  

  :2008, בדצמבר 31נתונים לשנה שהסתיימה ביום 
  

 
  )לרבות נספחים(פוליסות הכוללות מרכיב חיסכון 

 כ"סהפוליסות ללא מרכיב חסכון לפי מועד הנפקת הפוליסה

 2004משנת  
כפוליסה  סיכון הנמכר
  בודדת

 
עד שנת 

1990 )1(
עד שנת 

2003
שאינו תלוי 
 תשואה

תלוי 
  קבוצתי פרט תשואה

 ח"מליוני ש 
                      :פרמיות ברוטו

                            
  186   -   -   1   -   63   122  מעורב/מסורתי

  1,798   -   -   750   -   986   62  מרכיב החיסכון
  653   90   201   73   -   262   27  אחר

                      
  2,637   90   201   824   -   1,311   211  )2( כ"סה
                      

בגין חוזי השקעה תקבולים 
שנזקפו ישירות 
  83   -   -   81   2   -   -  לעתודות ביטוח

                      
נסי כולל דמי מרווח פינ
  67   -   -   26   1   62   )22(  ) 3(ניהול 

                      
מעסקי ביטוח ) הפסד(רווח 

  )148(   10   31   )53(   1   )137(   -  חיים
                      

אחר מעסקי  רווח כולל
  )35(   -   )1(   -   -   )1(   )33(  ביטוח חיים

                      
כולל מעסקי ) דהפס(רווח 

  )184(   10   30   )54(   1   )138(   )33(  ביטוח חיים
                   

  4                 רווח מפנסיה וגמל
                   
כ רווח מביטוח חיים "סה

  )180(                 וחיסכון ארוך טווח
                      

פרמיה משונתת בגין חוזי 
  316   -   32   284   -   -   -  עסק חדש - ביטוח 

                      
פעמית בגין חוזיפרמיה חד 
  74   -   -   58   -   16   -  ביטוח

                      
נתת בגין חוזי פרמיה משו
  5   -   -   5   -   -   -  עסק חדש -השקעה 

                            
  
היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים ) לרבות הגדלות בגינם( 1990המוצרים שהונפקו עד לשנת   .1

  .בחלקם באגרות חוב מיועדות/ בעיקרם
  
אלא במסגרת , הגדלות בפוליסות קיימות אינן נכללות במסגרת הפרמיה המשונתת בגין עסק חדש  .2

  . תוצאות הפעילות של הפוליסה המקורית
 
המרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגבות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני   .3

המרווח הפיננסי בפוליסות עם תשואה מובטחת מבוסס על . ניכוי הוצאות לניהול ההשקעות
ההכנסות מהשקעות בפועל לשנת הדוח בניכוי מכפלה של שיעור התשואה המובטחת לשנה כשהוא 

המרווח הפיננסי , בחוזים תלויי תשואה. דה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונותמוכפל בעתו
הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה והיתרה הממוצעת של 

  .עתודות הביטוח
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  מסים על ההכנסה  -: 42באור 
  

  חוקי מס החלים על חברות הקבוצה  .א
  

  1985- ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה   .1
  

נמדדו התוצאות לצורכי מס של חברות הקבוצה בישראל כשהן  2007על פי החוק עד תום שנת 
  . מותאמות לשינויים במדד המחירים לצרכן

  
, )תיאומים בשל אינפלציה(קון לחוק מס הכנסה התקבל בכנסת תי 2008בחודש פברואר 

, 2008החל משנת . ואילך 2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985- ה"התשמ
נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד 

כגון בגין , מתייחסים לרווחי הוןתיאומים ה. 2007, בדצמבר 31המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 
בין  ,התיקון לחוק כולל. ממשיכים לחול עד למועד המימוש, וניירות ערך) שבח(ן "מימוש נדל

  .2008את ביטול התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת החל משנת  ,היתר
  
  ל"חברות מאוחדות בחו  .2
  

  .החוק במדינות בהן הן פועלותל חלות הוראות "על החברות המאוחדות בחו
  

  שיעורי המס החלים על חברות הקבוצה  .ב
  

  חברות בישראל  .1
  

 -  2010שנת , 26% - 2009שנת , 27% - 2008שנת : שיעור מס החברות בישראל הינו כדלקמן
, 2003, בינואר 1חל על רווחי הון הנצמחים החל מיום  25%מס בשיעור מופחת של . 25%

התקבל בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית  2009בחודש יולי . המס הרגילוזאת במקום שיעור 
, אשר קובע 2009-ט"התשס, )2010- ו 2009תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים (

הפחתה הדרגתית נוספת של שיעור מס חברות ושיעור מס רווח הון ריאלי בישראל , בין היתר
, 22% -  2013שנת , 23% - 2012שנת , 24% - 2011 שנת: לשיעורי המס הבאים 2011החל משנת 

   .18% - ואילך  2016שנת , 20% -  2015שנת , 21% - 2014שנת 
  

 שכרמס , המס הסטטוטורי החל על חברות הביטוח המאוחדות בישראל מורכב ממס חברות 
  . ומס רווח

  
, )עההוראת ש) (רים ומוסדות כספיים"שיעור המס על מלכ(לצו מס ערך מוסף  בהתאם
יעמוד שיעור מס  2010ודצמבר  2009שאישרה הכנסת בחודשים יוני ודצמבר  2009-ט"התשס

 בדצמבר 31 ליום ועד 2009 ביולי 1 מיום החל 16.5% :הרווח החל על מוסדות כספיים כדלהלן
 .2013 בינואר 1 מיום החל 15.5%- ו 2010-2012 בשנים 16.0%, 2009

  
  :המס הכולל שיחול על מוסדות כספיים הינו כלהלןבעקבות השינויים האמורים שיעור   
 2013שנת , 33.33% -  2012שנת , 34.48% - 2011שנת , 35.34% -  2010שנת , 36.2% - 2009שנת   
  .29% -ואילך  2016שנת , 30.74% -  2015שנת ,  31.6% -  2014שנת , 32.47% -

  
  חברות מאוחדות מחוץ לישראל  .2
  

כמו כן . 35%הינו ) federal tax(ב "חברות מאוחדות בארה שיעורי מס החברות החל על  -
  .4%-של כממוצע בשיעור ) state tax( דינתייםחלים על חברות אלו מסים מ

  
הפועלות בארצות בנלוקס  החל על החברות המאוחדות באירופה החברותשיעור מס   -

  .34%-25.5%הינו בין ובצרפת 
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 42באור 
  

  שומות מס  .ג
  

  .2006לחברה שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת 
- 2006מרבית החברות המאוחדות קיבלו שומות מס סופיות או הנחשבות כסופיות עד וכולל השנים 

2008.  
  

  הפסדים מועברים לצורכי מס  .ד
  

-לסך של כ 2010, בדצמבר 31לחברה הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 
 .החברה אינה מכירה בנכסי מסים נדחים לקבל בגין הפסדיה המתוארים לעיל .ח"מליוני ש 278

. ח נכון לאותו מועד"מליוני ש 2,030-לחברות מאוחדות הפסדים לצורכי מס המסתכמים לסך של כ
 272-בגין חלק מהפסדי החברות המאוחדות נרשמו בדוחות הכספיים נכסי מסים נדחים בסך של כ

  . ח"מליוני ש
  

  עקב שינוי בשיעורי המסהכנסות   .ה
  

 2009בשנת הכירה הקבוצה , 2009כתוצאה משינוי שיעורי המס הסטטוטוריים בישראל בשנת 
  .ח"מליוני ש 42-בהכנסות מסים נדחים בסך של כ

  
  מסים נדחים  .ו

  
  :ההרכב

  
 דוח רווח והפסד מאזן 

 בדצמבר 31 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2010 2009 2010 2009 2008 
 ח"שמליוני  
     

 )38( )143( )37( )606()696(רכוש קבוע
 159 )54( )7( )3()127(בשווי הוגן יםהמוצג נכסים פיננסיים

 68 90 16 )307()245(נכסים בלתי מוחשיים
 8 )50( 22 )232()431(הפרשים זמניים אחרים

 67 40 7 474418הפסדים מועברים לצורכי מס
 )7( 8 )6( 5479הטבות לעובדים

     
 257 )109( )5( מסים נדחים) הוצאות(הכנסות 

     
    )651()971(נטו, התחייבויות מסים נדחים

  
  :המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן

  
 בדצמבר 31  
  2010  2009 
 ח"מליוני ש  
    

 219  272 נכסים לא שוטפים
     

 )870(  )1,243( התחייבויות לא שוטפות
     
  )971(  )651( 

  
בהתבסס על שיעורי המס  25%-18%המסים הנדחים מחושבים בעיקר לפי שיעור מס ממוצע של 

  . הצפויים לחול בעת המימוש
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 42באור 
  

  מסים נדחים בגין פריטים שנזקפו להון  
 בדצמבר 31  
  2010  2009 
 ח"מליוני ש  
     

 5  )144( בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה) הפסד(רווח 
 )36(  17  אחרים

     
  )127(  )31( 

  
  הכלולים בדוחות רווח והפסד) הטבת מס(מסים על ההכנסה   .ז
  

  לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31

  2010  2009  2008 
 ח"מליוני ש  
      

 19  )24(  170 מסים שוטפים
 )257(  109  5 )לעיל' ראה גם ו(מסים נדחים 

 )8(  )2(  3 מסים בגין שנים קודמות 
       
  178  83  )246( 

  
  התאמת מס תיאורטי  .ח

  
שהיה חל אילו כל ההכנסות היו מתחייבות במס לפי השיעורים , המסלהלן מובא תאום בין סכום 

  :לבין סכום המס שנזקף בדוח רווח והפסד לשנת הדוח, הרגילים החלים על החברות בארץ
  

  לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31

  2010  2009  2008 
 ח"מליוני ש  
       

 )1,211(  835  )7( לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 
       

 27%  26%  25% שיעור המס הסטטוטורי
       

 )327(  217  )2( מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי
       

      :בחבות המס בשל) ירידה(עלייה 
       

 )17(  2  )6( ניצול הפסדים משנים קודמות
 123  68  114 הפסדים שלא נכללה בגינם הטבת מס

 12  )42(  - השינוי בשיעורי המסהשפעת 
 )17(  )15(  )18( המיעוט ברווחי שותפות מאוחדתחלק 

  )15(   )8(   )12(   נטו, חברות כלולות ברווחיחלק החברה 
 )8(  )2(  3 מסים בגין שנים קודמות

 )73(  31  47 התאמות בשל שעור מס שונה בחברות שאוחדו
הוצאות בלתי מוכרות ותיאומים , הכנסות פטורות

נטו , אחרים
 

52  )168(  76 
       

 )246(  83  178 )הטבת מס(מסים על ההכנסה 
  

יחד עם חלק ) איחוד עוסקים(החברה רשומה לצורכי מס ערך מוסף כעוסק מורשה משותף   .ט
  .מהחברות המאוחדות
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  למניה) הפסד(רווח נקי   -: 43באור 
  

) הפסד(ששימשו בחישוב הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הרוב ) הפסד(פרוט כמות המניות והרווח 
  :מפעילויות נמשכות למניה

  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2010 2009  2008 
 רווח כמות רווח כמות רווחכמות 
 נקי מניות נקי מניות נקימניות 
 )הפסד(משוקללת )הפסד(משוקללת )הפסד(משוקללת 

אלפים 
מליוני 

 אלפים ח"ש
מליוני 

 אלפים ח"ש
מליוני 

 ח "ש
     

 )973( 11,597 620 11,235)294(11,289בסיסי ) הפסד(לצורך חישוב רווח נקי 
     

בסיסי) ברווח(נטרול חלק החברה בהפסד 
 976 - )720( -150-חברות מוחזקותלמניה של 

מדולל למניה ) הפסד(חלק החברה ברווח 
 )1,024( - 713 -)139(-של חברות מוחזקות

השפעת מניות רגילות פוטנציאליות 
 - - - 2-- מדללות

     
 )1,021( 11,597 2,053 11,237)283(11,289מדולל ) הפסד(לצורך חישוב רווח נקי 

  
  
  

  )המשך( למניה) הפסד(רווח נקי   -: 43באור 
  

) הפסד(ששימשו בחישוב הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הרוב ) הפסד(פרוט כמות המניות והרווח 
  :מפעילויות מופסקות למניה

  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2010 2009  2008 
 רווח כמות רווח כמות רווחכמות 
 נקי מניות נקי מניות )הפסד(מניות 
 )הפסד(משוקללת )הפסד(משוקללת נקימשוקללת 

אלפים 
מליוני 

 אלפים ח"ש
מליוני 

 אלפים ח"ש
מליוני 

 ח "ש
     

 )836( 11,597 244 11,2891,99511,235בסיסי ) הפסד(לצורך חישוב רווח נקי 
     

בסיסי) ברווח(נטרול חלק החברה בהפסד 
 930 - )143( - )1,995(-למניה של חברות מוחזקות

מדולל למניה ) הפסד(חלק החברה ברווח 
 )969( - 129 -1,995-של חברות מוחזקות

השפעת מניות רגילות פוטנציאליות 
 - - - 2-- מדללות

     
 )875( 11,597 230 11,2891,99511,237מדולל ) הפסד(לצורך חישוב רווח נקי 
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 מגזרי פעילות  -: 44באור 
 

  כללי  .א
  

מגזרי הפעילות של הקבוצה נקבעים בהתאם לדיווחי ההנהלה המבוססים בעיקרם  IFRS 8-בהתאם ל
  .על ההשקעות בכל חברה מוחזקת

  
 :מגזרי הפעילות הינם

 
עיקר הפעילות הינה שיווק ומכירות דלקים ומוצרי צריכה בתחנות   -פעילות דלקים בישראל  -

  .תדלוק ומחוצה להן וכן אחסנה וניפוק של דלקים במתקנים
  

עיקר הפעילות הינה אחזקה ותפעול של תחנות תדלוק וחנויות  -ב "פעילות דלקים בארה  -
וכן שיווק דלקים ללקוחות , הובלת נפט גולמיהפעלה של בית זיקוק וצנרת ל, ב"נוחות בארה

  .שונים
  

עיקר הפעילות הינה שיווק ומכירות דלקים ומוצרי צריכה בתחנות  - פעילות דלקים באירופה   -
  .)בארצות בנלוקס ובצרפת( תדלוק ומחוצה להן באירופה

  
ושיווק של כלי רכב וחלפים מתוצרת עיקר הפעילות הינה יבוא  -מגזר כלי רכב וחלפים   -

 רכב בדלק ההשקעה את הקבוצה מציגה 2010 שנת של הרביעי מהרבעון החל. מאזדה ופורד
החל ממועד איבוד השליטה בדלק  .'יג14 באור ראה נוספים לפרטים. המאזני השווי שיטת לפי

 .רכברכב מציגה הקבוצה במסגרת הדיווח המגזרי את חלקה ברווח התפעולי של דלק 
  

  .עיקר הפעילות בתחום זה מבוצעת על ידי הפניקס -מגזר הביטוח והפיננסים בישראל   -
  

 .ב"עיקר הפעילות בתחום זה מבוצעת על ידי חברת רפבליק בארה -ל "מגזר הביטוח בחו  -
 

" ים תטיס"עיקר הפעילות מתבצעת במסגרת עסקה משותפת  -מגזר חיפושי והפקת נפט וגז  -
וקידוח " ים-רציו"עסקה משותפת , עסקה משותפת תמר .והפקת נפט וגז הפועלת בחיפושי

  .לויתן
  
עיקר הפעילות בהשקעות בתשתיות הכוללות בעיקר את תחום התפלת מי ים  - אחרים   -

וכן פעילות  קפיטל ברק באמצעות נגזריםהמסחר ב תחום, כח להפקת חשמל נימתקוהקמת 
חומצת לימון ורכיבים , בתחום הביוכימיה הכוללת בעיקר ייצור ושיווק של פרוקטוזה

  . לתוספים תזונתיים
  

ן כדיבידנד בעין "עקב חלוקת מניות דלק נדל. ן"כללו מגזרי הקבוצה את מגזר הנדל, בעבר  
במסגרת פעילויות הוצגו נתוני תחום פעילות זה , )לעיל' ז14ראה באור (לבעלי מניות הקבוצה 

  .שהופסקו ואינם נכללים בדיווח המגזרי
  

מקום , בישראל. ענפי הפעילות של החברה מתבצעים במספר אזורים גיאוגרפיים בעולם  
, מתבצעות פעילויות שיווק כלי רכב וחלפים, המוחזקותמושבה של החברה ומרבית החברות 

ב מתבצעות "בארה. מוצרי הדלקביטוח וחלק מפעילות ייצור ושיווק , חיפושי הגז והנפט
מגזר הביטוח ולמגזר חיפושי , בית הזיקוק ופעילותפעילויות הקשורות במגזר מוצרי הדלק 

  . הנוחותמערב אירופה מתבצעת פעילות במגזר תחנות התדלוק וחנויות בו, והפקת הגז והנפט
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 )המשך( מגזרי פעילות  -: 44באור 
  

  דיווח בדבר מגזרי פעילות  .ב
 

  הכנסות  .1
  

  לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31

  2010  2009  2008 
 ח"מליוני ש  

       הכנסות מחיצוניים
       

 5,813  4,286  5,136 דלקים בישראל מגזר
 17,118  10,413  14,019 ב"דלקים בארה מגזר
 14,660  10,681  13,130 דלקים באירופה מגזר

 4,770  4,743  3,363 **) מגזר הרכב
 447  449  556 מגזר חיפושי והפקת נפט וגז 
  מגזר ביטוח ופיננסים בישראל

*) 41ראה באור  -  
 

9,717  10,699  1,201 
  1,490   1,668  1,364   *)ל "מגזר הביטוח בחו
  741   575  693   מגזרים אחרים

 )4,770(  )4,811(  )3,411( **)התאמות 
       

 41,470  38,703  44,567 רווח והפסד סך הכל בדוח
      

  
  .מייצג פרמיות ביטוח שהורווחו בשייר עצמי בביטוח חיים ובביטוח כללי  *)
  

רכב אשר סווגו  להכנסות דלק ,בין היתר, מתייחסותהרכב מגזר ן התאמות בגיה  **)
למועד עד  2010ובשנת  2009, 2008בשנים מופסקת בדוחות רווח והפסד כפעילות 

  .הפסקת איחודה
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 )המשך( מגזרי פעילות  -: 44באור 
  

  )הפסד(תוצאות המגזר והתאמה לרווח נקי   .2
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2010  2009  2008  
 ח"מליוני ש  
    

 222  230  189 דלקים בישראל מגזר
 188  189  62 ב"דלקים בארה מגזר
 129  97  190 באירופהדלקים  מגזר

 872  460  480 *) מגזר הרכב
 240  265  268 מגזר חיפושי והפקת נפט וגז 
 )350(  448  647 מגזר ביטוח ופיננסים בישראל

 )139(  77  65 ל"מגזר ביטוח בחו
 126  286  115 מגזרים אחרים

 )1,215(  )902(  )791( )***)  התאמות
    

 73  1,150  1,225 מפעולות רגילותרווח 
    

 1,300  924  1,384 נטו, הוצאות מימון
ממימוש השקעות בחברות ) הפסד(רווח 

 28  518  )4( נטו, מוחזקות
חברות ) בהפסדי(חלק הקבוצה ברווחי 
 )12(  91  156 נטו  , ושותפויות כלולות

 )246(  83  178 )הטבת מס(מסים על ההכנסה 
 )1,348(  451  2,139 נטו, ות שהופסקיומפעילו) הפסד(רווח 

       
 )2,313(  1,203  1,954 )הפסד(רווח נקי 

  
רווח מפעילויות מחדש והוצגו בסעיף  וסווג 2009-ו 2008תוצאות דלק רכב בשנים   *)

מציגה הקבוצה את ההשקעה בדלק  2010החל מהרבעון הרביעי של שנת . שהופסקו
כללה הקבוצה את חלקה בתוצאות החל ממועד זה רכב לפי שיטת השווי המאזני ולכן 

עד להפסקת האיחוד נכלל ( ברווח התפעולי של דלק רכבהיחסי דלק רכב לפי חלקה 
  . )פעולי של דלק רכבתמלוא הרווח ה

  
ם תפעוליים של החברות וחלק החברה ברווחי כולל הוצאות שלא יוחסו למגזרים  *)*

  :הכלולות כפי שנכללו בתוצאות המגזר
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2010  2009  2008  
 ח"מליוני ש  
      

 872  460  480   מגזר הרכב
חלק החברה ברווחים תפעוליים של חברות 

 239  271  240   כלולות
 104  171  71 ותאחר

        
   791  902  1,215 
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 )המשך( מגזרי פעילות  -: 44באור 
  

  נכסים המשמשים את המגזר  .3
  

 בדצמבר 31 
 2010 2009 
 ח"מליוני ש 
   

 5,819 5,334ל"מגזר עסקי ביטוח בחו
 55,175 62,385מגזר עסקי ביטוח ופיננסים ישראל

 4,361 4,560דלקים בישראל מגזר
 4,591 4,052ב"דלקים בארה מגזר
 4,018 5,434דלקים באירופה מגזר

 2,356 -*) מגזר הרכב
 1,921 2,409מגזר חיפושי והפקת נפט וגז 

 1,710 1,204מגזרים אחרים
   
 85,378 79,951 
   

  השקעות בחברות כלולות
   

 46 58דלקים בישראל מגזר
 138 95דלקים באירופה מגזר
  - 1,316  *)רכב ה מגזר

 520 725מגזר חיפושי גז ונפט
 403 480אחרים מגזרים 

   
 2,674 1,107 

 3,298 3,844נכסים שלא הוקצו למגזרים
   

 84,356 91,896סך הכל נכסים במאוחד
  
  .בדלק רכב לפי שיטת השווי המאזני ההשקעה מוצגת 2010, בדצמבר 31ליום     *)

  
  התחייבויות המגזר  .4

 בדצמבר 31 
 2010 2009 
 ח "מליוני ש 
   

 4,004  3,726ל"מגזר עסקי ביטוח בחו
 49,823  56,272מגזר עסקי ביטוח ופיננסים בישראל

 833  832דלקים בישראל מגזר
 1,029  1,087ב"דלקים בארה מגזר
 1,451  2,202דלקים באירופה מגזר

 1,275  -*) מגזר הרכב
 171  363מגזר חיפושי והפקת נפט וגז 

 311  142מגזרים אחרים
    
 64,624  58,897 

 20,871  22,395התחייבויות שלא הוקצו למגזרים 
    

 79,768  87,019סך הכל התחייבויות במאוחד
  
  .מוצגת ההשקעה בדלק רכב לפי שיטת השווי המאזני 2010, בדצמבר 31ליום   *)
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 )המשך( מגזרי פעילות  -: 44באור 
  

  עלות רכישת נכסים לזמן ארוך  .5
  

  לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31

  2010  2009  2008 
 ח"מליוני ש  
      

  18   8  5   ל"מגזר עסקי ביטוח בחו
  298   301  272   מגזר עסקי ביטוח ופיננסים בישראל

 85  244  258 דלקים בישראל מגזר
 369  557  213 ב"דלקים בארה מגזר
 268  118  1,186 דלקים באירופה מגזר

 6  3  4 מגזר הרכב
 132  384  307 מגזר חיפושי והפקת נפט וגז 

 1,592  100  66 מגזרים אחרים
       
  2,311  1,715  2,768 
      

  
  פחת והפחתות  .6

      
  27   24  57   ל"מגזר עסקי ביטוח בחו

  169   240  271   מגזר עסקי ביטוח ופיננסים בישראל
 77  67  83 דלקים בישראל מגזר
 150  229  231 ב"דלקים בארה מגזר
 125  196  176 דלקים באירופה מגזר

 12  10  8 מגזר הרכב
 67  128  204 מגזר חיפושי והפקת נפט וגז 

 284  81  49 מגזרים אחרים
       
  1,079  975  911 

  
  מידע גיאוגרפי  .ג

  
  )על פי מיקום לקוחות(הכנסות לפי שווקים גיאוגרפיים   .1

  
  לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31
  2010  2009  2008 
 ח"מליוני ש  
       

 12,379  20,072  18,873 ישראל
 18,917  12,457  15,745 ב"ארה

 14,887  10,864  13,285 אירופה
 57  54  60 אחר

 )4,770(  )4,744(  )3,396( *)התאמות 
       
  44,567  38,703  41,470 
      

  
דלק רכב אשר סווגו בדוחות רווח והפסד  להכנסות, בין היתר, מתייחסותהתאמות   *)

  .עד למועד איבוד השליטה 2010-ו 2009, 2008בשנים שהופסקה כפעילות 
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 )המשך( מגזרי פעילות  -: 44באור 
  

ערכים בדוחות הכספיים של נכסים המשמשים את המגזר ועלות רכישת נכסים לזמן ארוך לפי   .2
 )על פי מיקום הנכסים(אזורים גיאוגרפיים 

  
עלות רכישת נכסים לזמן ארוך נכסי המגזר 

 בדצמבר 31 
  שהסתיימה ביוםלשנה 

 בדצמבר 31
 2010 2009 2010 2009 2008 
 ח"מליוני ש 
    

 1,688 1,040 844 66,474 71,658*) ישראל
 812 557 215 12,136 11,305ב"ארה

 268 118 51 5,5294,166אירופה
 - - - 2-אחר

 - - - 3,4041,578לא מיוחס
     
 91,896 84,356 1,110 1,715 2,768 
  
  .מוצגת ההשקעה בדלק רכב לפי שיטת השווי המאזני 2010, בדצמבר 31ליום   *)

  
  

  בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 45באור 
  

   החברה ל"מנכ  .א
  
. ח"מליוני ש 15.5- בכ ל החברה"למנכ מסתכמת יתרת ההלוואות 2010, בדצמבר 31ליום   .1

כספי . 4%ההלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 
מליוני  3.9-כבסך של הלוואה (ההלוואות משמשים לרכישת מניות של חברות בקבוצת דלק 

המניות הנרכשות משמשות כבטוחה להחזר ההלוואות וכל ). IDEח שימשה לרכישת מניות "ש
  . מש בראש ובראשונה להחזר ההלוואותסכום שיתקבל ממכירת המניות יש

  
אישר דירקטוריון , ח"מליוני ש 7.2- מסתכמת בכ 2010, בדצמבר 31ליום  שיתרתה להלוואה באשר  

חלף פרעונה  מחדש העמדתה את 2010 ינואר בחודש) לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת(החברה 
מועד פרעונה של ). ח"ש מליוני 4.4- בכ הסתכם המקורי סכומה( 2010, בינואר 29שהיה מיועד ליום 

היא  ההלוואה. הקודמת להלוואה זהים בתנאים 2013, באפריל 29ההלוואה החדשה נקבע ליום 
  .Non-recourseבתנאי 

  
אישר , ח"מליוני ש 3.9-מסתכמת בכ 2010, בדצמבר 31יתרתה ליום שהלוואה ל באשר  

חלף  האת הארכת 2010, בנובמבר 30ביום ) לאחר אישור ועדת הביקורת(דירקטוריון החברה 
 ,)2007בחודש נובמבר ניתנה ל "ההלוואה הנ( 2010, בנובמבר 30פרעונה שהיה מיועד ליום 

ההלוואה  .בתנאים בהם אושרה לראשונה 2013, בנובמבר 29עד יום  בשלוש שנים נוספות
   .Non-recourseהיא בתנאי 

  
ח והיא נזקפה "מליוני ש 1.5- הגלומה בהארכת הלוואות אלה הסתכמה בסך של כ ההטבה

  .לדוח רווח והפסד בתקופת הדוח
  

אישר , ח"מליוני ש 0.7-מסתכמת בכאשר  2010, בדצמבר 31באשר להלוואה שיתרתה ליום 
רכתה חלף אאת ה 2011, במרס 31ביום ) לאחר אישור ועדת הביקורת(דירקטוריון החברה 

 29מועד פרעונה של ההלוואה החדשה נקבע ליום . 2011, במרס 31ה שהיה מיועד ליום פרעונ
  .Recourseההלוואה היא בתנאי . בתנאים זהים להלוואה הקודמת 2013, באפריל

  
ח עומדת לפרעון "מליון ש 3.7-לכ 2010, בדצמבר 31יתרת ההלוואות אשר מסתכמת ליום 

  .2011בתום חודש מרס שנת 
  
 ןמכה הואמסויימת בה  תמוחזק הכתבי אופציה בחבר החברה ל"קודמות הוענקו למנכבשנים   .2

    . להלן' חבמסגרת סעיף כלולה  בתקופת הדוחההטבה שנזקפה . כדירקטור
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  )המשך( בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 45באור 
  
   ר דירקטוריון"יו  . ב
  

בתנאי . 2010-2011לפרעון בשנים  מדועאשר ר דירקטוריון החברה הועמדו הלוואות "ליו  .1
 .4%ההלוואות נקבע כי ההלוואות תהיינה צמודות למדד בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 

 .קבוצת דלקציבוריות המוחזקות על ידי לרכישת מניות של חברות  שימשוכספי ההלוואות 
שהועמדו לו בעבר ר דירקטוריון החברה את מלוא ההלוואות "פרע יו 2010בחודש ספטמבר 

  . ח"מליוני ש 10- ואשר יתרתן למועד הפרעון הסתכמה בכ
  
 ןר הדירקטוריון כתבי אופציה בחברות מוחזקות מסויימות בה"בשנים קודמות הוענקו ליו  .2

  .להלן' חבמסגרת סעיף ההטבה שנזקפה בשנת החשבון כלולה . כדירקטורן מכה הוא
ר "א כי לאור שינוי תפקידו של יו"של דמאישרה האסיפה הכללית  2010בחודש מרס   

א יחולו מספר "ר דירקטוריון פעיל של דמ"א לסגן יו"ר דירקטוריון דמ"דירקטוריון הקבוצה מיו
א כך שמנת האופציות החמישית "שינויים בתוכניות האופציות שהוענקו לו בעבר למניות דמ

תר התנאים ישארו ללא תבוטל והמנה הרביעית תישאר בתוקף וי) כתבי אופציה 11,069(
  .שינוי

- ל) המנה הראשונה(כתבי אופציה  11,069ר דירקטוריון הקבוצה "מימש יו 2010בחודש יוני   
  . ח לכתב אופציה"ש 349.96א במחיר מימוש של "מניות של דמ 11,069

  
לאחר אישור דירקטוריון , אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות 2010, באוקטובר 3ביום   .3

  .ח"ש נימליו 0.5-ר הדירקטוריון בסך של כ"בונוס ליו, החברה
  

   עסקאות בין חברות הקבוצה  .ג
  
ן וחברות מוחזקות שלה בעסקאות "במהלך תקופת הדוח התקשרה דלק ישראל עם דלק נדל  .1

 80-בתמורה כוללת של כ, לרכישת מניות וזכויות בתחנות דלק ושטחים מסחריים צמודים להן
  .ח"מליון ש

  
השלימה דלק ישראל את  2010במהלך הרבעון השני לשנת , כחלק מהאמור לעיל, בין היתר  

להלן (מ "ן בחברת דלק מתחמים קמעונאים בע"רכישת כל המניות המוחזקות על ידי דלק נדל
בתמורה למניות שילמה דלק ישראל . ק"מהון המניות המונפק של דמ 50%המהוות , )ק"דמ -

ן הלוואת "ק לדלק נדל"כמו כן באותו מועד פרעה דמ. ח"מליון ש 4.7-ן סך של כ"לדלק נדל
  .ח"מליון ש 1.6-בעלים על סך של כ

  
עם השלמת הרכישה . ק"מהון המניות של דמ 100%בעקבות רכישה זו מחזיקה דלק ישראל   

האמורה והחל ממועד הרכישה מאחדת דלק ישראל בדוחותיה הכספיים את הדוחות הכספיים 
ק בהתאם לגישת "טופלה רכישת השליטה בשלבים בדמ IFRS 3Rלהוראות  בהתאם. ק"של דמ

ק כמכירה של ההשקעה הקיימת "טופלה רכישת יתרת המניות בדמ, לפיכך. המימוש הרעיוני
כתוצאה . ק"ק ורכישה מחדש של מלוא ההחזקות בהון המניות של דמ"של דלק ישראל בדמ
מליון  4-רווח בסך של כ 2010של שנת רשמה דלק ישראל ברבעון השני , מהרכישה האמורה

ק בדוחות הכספיים "בגין ההפרש בין ערך ההשקעה במניות דמ) בניכוי הוצאות הרכישה(ח "ש
ק במועד "של דלק ישראל לפני הרכישה האמורה לבין שוויה ההוגן של ההשקעה האמורה בדמ

  .הרווח האמור נכלל בסעיף הכנסות אחרות. העלייה לשליטה
  

התוצאות הכספיות ההשפעה על , ק היתה מאוחדת באופן מלא מתחילת השנה"במידה ודמ  
  .במאוחד הייתה מסתכמת בסכומים לא מהותיים של הקבוצה

  
מ "ן מניות של חברת מבני תעשייה בע"רכשה הפניקס מדלק נדל 2010בחודש פברואר   .2

  .ח"מליון ש 20-בתמורה כוללת של כ
  
יפה אישרה האס 2010בחודש אוגוסט    ,ן"הפניקס לדלק נדלבאשר להלוואות שניתנו על ידי   .3

תיקון  )לאחר האישור של ועדת הביקורת ודירקטוריון שלה( הכללית של בעלי מניות הפניקס
 20%לרבות זכות סירוב ראשונה להפניקס לרכישת עד , ן"של הסכמי ההלוואה עם דלק נדל

 3עד ליום  2010א נפרעו בחודש יולי דחיית מועד פרעון יתרת ההלוואות של, ממניות ויתניה
  . 10%- וכן הגדלת שיעור הריבית השנתית ל 2010, באוקטובר
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  )המשך( בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 45באור 
  

ן לבצע תשלום בסך של "אמורה הייתה דלק נדל, לעילבהתאם לשינוי תנאי ההלוואה כמפורט   
ן ביקשה את אישור הפניקס לדחיית "דלק נדל .2010, באוקטובר 3ח עד ליום "מיליון ש 50-כ

ועדת הדחייה אושרה על ידי . 2011, בינואר 2המועד האחרון לביצוע התשלום עד ליום 
   .של הפניקסהביקורת והדירקטוריון 

  
 ן"נדל דלק של החזקותיה מלוא מכירת עסקת את ן"נדל דלק השלימה 2010 דצמבר בחודש  

במסגרת . במניות ויתניה) ן"בשליטה מלאה של דלק נדלבת בבעלות ו החבר( מניבים נכסים
שולמו להפניקס ולהפניקס , ח מתמורת המכירה"מליון ש 80- סך של כ, השלמת עסקה זו

ן כלפיהן "של דלק נדל התחייבויותיה לפרעון) חברת בת בבעלות מלאה של הפניקס(ביטוח 
  . וכנגד שיחרור השיעבוד על מניות ויתניה

 מסתכמתן "יתרת קרן ההלוואות שניתנו על ידי הפניקס לדלק נדל, פרעון כאמור לעיל לאחר  
ממניות  100% :ן בטחונות הבאים"כנגד הלוואות אלו העמידה דלק נדל .ח"ש מליוני 64-בכ

) מ"דננ - להלן (ן נכסים מניבים "ממניות דלק נדל 30%, "דנקנר השקעות"חברת הבת שלה 
  .ח"מליון ש 5מ וכן שיעבוד מגרש בשווי "דננושיעבוד הלוואות בעלים ב

  
משרדים  2010 יולישכרו במהלך התקופה וזאת עד לחודש החברה וחברות בנות מסויימות   .4

-הוצאות השכירות שנזקפו במהלך התקופה הסתכמו לכ .מחברה שבשליטת בעל השליטה
   .'נמכרו המשרדים לצד ג 2010 יוליחודש מהלך ב. ח"אלפי ש 1,602

  
דלק ישראל התקשרה במספר הסכמים להשכרת תחנות תדלוק או הקמת והשכרת תחנות   .5

על פי ההסכמים כוללים דמי השכירות תשלום קבוע ותשלום המשתנה . ן"תדלוק עם דלק נדל
למדד  80%דמי השכירות צמודים לדולר או צמודים בשיעור של . על פי היקף מכירת הדלקים

. י מחיר השוק בין מחיר מכירת הדלקים למחיר רכישתםהמחירים לצרכן או צמודים להפרש
  .ח בשנה"מליוני ש 2-הוצאות דמי השכירות מסתכמות לכ

  
בנו של בעל השליטה המכהן כסגן ) תשובה(תקופת הדוח התקשרה החברה עם אלעד שרון  במהלך  .ד

ר פעיל לדירקטוריון הקבוצה בדבר תנאי כהונתו ובכלל זה גמול דירקטורים והחזר הוצאות שונות "יו
כלולה  הדוח בתקופתההוצאה שנזקפה ). לא כולל החזר הוצאות(ח "אלפי ש 335-בהיקף שנתי של כ

  .להלן' חעיף במסגרת ס
  
הלוואות וערבויות  בדבר פרטים. 'ב32ראה באור  -בדבר ערבויות שניתנו לצדדים קשורים  פרטים  .ה

  .)1('ב32-ו' ז14ראה באורים  -ן "שהועמדו לדלק נדל
  
  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ו
  

 בדצמבר 31 
 2010 2009 
 ח"מליוני ש 
      

  55  61  לקוחות
  33  76חייבים ויתרות חובה

 26  14 פקדונות וחייבים לזמן ארוך, הלוואות
  950  939  הלוואות ושטרי הון לחברות כלולות

 121  36  )לזמן קצר ולזמן ארוך(השקעות בחברות ביטוח 
 2  5התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 3  19זכאים ויתרות זכות
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  )המשך( בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 45באור 
  
  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ז
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
   2010   2009   2008  
  ח''ש מליוני   

           
 998   716   526   מכירות
 52   47   104  קניות

 13   21   46  הנהלה וכלליות , הוצאות מכירה
 1   -   -  נטו, הוצאות מימון
 12   38   62  נטו , הכנסות מימון

  
  המועסקים בחברה )דירקטורים לרבות( ניהוליים מפתח לאנשי הטבות  .ח
  

כמו ). רכב כגון( במזומן שלא להטבות, לשכר בנוסף, זכאים בחברה הבכירים והמנהלים הדירקטורים  
  . העסקה סיום לאחר מוגדרת הטבה כניתות במסגרת כספים עבורם מפקידה החברה, כן

 
  .האופציות בתוכנית גם משתתפים בכירים מנהלים  

  
  : המועסקים בחברה) דירקטורים 2לרבות (הטבות בגין העסקת אנשי מפתח ניהוליים   

  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
   2010   2009   2008  
  סכום      סכום      סכום      

   
' מס

  אנשים 
מליוני 

   ח"ש
' מס

  אנשים 
מליוני 

   ח"ש
' מס

  אנשים 
מליוני 

  ח"ש
               

  9.9  5  6.9  5  11.6  7)2( הטבות לטווח קצר
 מבוסס מניות תשלום

)1) (2( )3(  6  12.3  5  6.6  4  7.1  
               
    23.9    13.5    17  
  
 1.5-בסך של כ non-recourseהארכת הלוואות בגין ההטבה הגלומה בהוצאה  כולל 2010בשנת   ) 1(

  .ח"מילוני ש
  
 מליוני 1.2- בסך של כחברה מאוחדת לדירקטור בקבוצה בגין שירותי ניהול  הוצאות שלכולל   )2(

ל נכללה גם הטבה בגין "בשנים הנ ,ח"מליוני ש 4.7-כ -  2008; ח"מליוני ש 2.5-כ - 2009(ח "ש
   ).אופציות

  
  .שנזקפו בגין הטבה הנובעת מהענקת אופציות בחברות מוחזקותות הוצאכולל   )3(

  
  :שאינם מועסקים בחברה) לרבות דירקטורים(הטבות בגין אנשי מפתח ניהוליים   

  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
   2010   2009   2008  
  סכום      סכום      סכום      
ח"שמליוני  אנשים' מס ח"שמליוני  אנשים' מס ח"שמליוני  אנשים' מס   
               

סך הטבות בגין 
דירקטור שאינו 

  0.6  5  1.4  5  1.3  5מועסק
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  )המשך( בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 45באור 
  
  תשלום מבוסס מניות  )4(

  
אישר דירקטוריון החברה תכנית אופציות פאנטום למנהלים בכירים ונושאי  2009בחודש יוני 

השווה האופציות תוענקנה ללא תמורה ותהיינה ניתנות למימוש למענק כספי . משרה בחברה
מחיר . על מחיר המימוש, להפרש שבו עלה מחיר השוק של מניות החברה במועד המימוש

כפי , אינו צמוד ויהיה כפוף להתאמות מסויימות, ח למניה"ש 503.2המימוש נקבע לסך של 
  .שיפורט בהסכם ההקצאה

  
כאשר המנה הראשונה , האופציות יבשילו בשלוש מנות שנתיות שוות, בהתאם לתוכנית

האופציות ). 2009יוני (שיל שנה לאחר המועד בו אושרה ההקצאה בפועל של האופציות תב
על פי אושרה סך כמות האופציות ש. תפקענה בתום שנתיים לאחר תום תקופת ההבשלה

הערך הכלכלי של , על פי הערכת שווי שקיבלה החברה. אופציות 46,895התוכנית הינה 
  .ח"מליוני ש 11.2לסך של הסתכם , נכון ליום ההקצאה, האופציות

  
החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה על , מתוך הכמות הכוללת של אופציות כאמור

מההון בדילול מלא לו היה מדובר  0.17%-כ(אופציות פאנטום  20,000הקצאת סך של 
על פי הערכת שווי . ל החברה"מכוח התוכנית למנכ) באופציות לרכישת מניות של החברה

ל על פי התוכנית נכון "הערך הכלכלי של אופציות הפאנטום המוענקות למנכ, ה החברהשקיבל
  . ח"מליוני ש 4.78-ליום ההקצאה הסתכם לסך של כ

  
  :הערך הכלכלי חושב על פי המודל הבינומי לתמחור האופציות ובהתבסס על ההנחות הבאות

  
 500)ח"ש(מחיר מניה 

 503.2)ח"ש(מחיר מימוש של כל אופציה 
 52.1(%)סטיית תקן 
 4.7(%)שיעור היוון 

 5)שנים(אורך חיים חזוי 
  

מיליוני  2-אופציות בתמורה כוללת של כ 2,833מימשו חלק מהעובדים  2010בחודש ספטמבר 
  .ח"ש
  

מליוני  14-האופציות האמורות בכיתרת מסתכם הערך הכלכלי של  2010, בדצמבר 31ליום 
 מיליוני 10הסתכמה לסך של  2010ח וההוצאה שנזקפה בגין התוכנית האמורה במהלך שנת "ש
  .)ח"מיליוני ש 5 -  2009בשנת ( ח"ש

  
חברות הקבוצה מנהלות עסקאות במהלך העסקים הרגיל במחירי שוק ובתנאי אשראי רגילים עם   .ט

  .םתאגידים שהם צדדים קשורים ובהיקפים שאינם מהותיי
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  רשימת חברות ושותפויות מוחזקות עיקריות
  

 

שיעורי 
הבעלות 

והשליטה של 
החברה 
 המחזיקה

שיעור 
הבעלות של 

הקבוצה 
בשירשור 
  סופי

החברהשם  החברה המחזיקה

  ליום
  בדצמבר 31

2010 )1( 

  ליום
בדצמבר  31

 דרך הצגה 2010
 % %  
    

 מאוחדת 100 100מ"דלק פטרוליום בע -מ "קבוצת דלק בע
 מאוחדת 100 100מ"דלק השקעות ונכסים בע

 כלולה 5 5מ"ן בע"דלק נדל
    

 מאוחדת 77.2 77.2מ"הישראלית בעחברת הדלק " דלק"-מ "דלק פטרוליום בע
Delek Hungary Holding Ltd.96.7 99.3 מאוחדת 

 מאוחדת 95.4 80)2(מ "דלק אירופה הולדינגס בע
Delek Motorways Services (Jersey) )3(25 25 כלולה 

    
   מ"חברת הדלק הישראלית בע" דלק"מוחזקות על ידי 

 מאוחדת 77 100)דלקול -לשעבר (מ "דלקול בע - דלק שמנים   
 מיועד למימוש 46 60מ"ביטום תעשיות פטרוכימיות בע  
 מאוחדת 39 51מ"דלק חימום בע  
דל שרות להובלת -של: לשעבר(מ "דלק שינוע בע  

 מאוחדת 77 100)מ"דלקים בע
פתוח וניהול  -שערי דלק : לשעבר(דלק קמעואות   

 מאוחדת 77 100)שותפות רשומה
 מאוחדת 77 100מ"דלק מנטה קמעונאות דרכים בע  
 מאוחדת 58 75מ"החברה המאוחדת ליצוא נפט בע  
 מאוחדת 58 75מ"שרותי טנקרים בע  

  מאוחדת  77  100  דלק שיווק ישיר
 מאוחדת 77 100מ "דלק מתחמים קמעונאיים בע  

 מאוחדת 95.4 20)4(מ "דלק אירופה הולדינגס בע
 מאוחדת 77 100פי גלילות שותפות מגובלת-דלק  
  Delek Hungary Holding Ltd.3.3 99.3 מאוחדת 
    

   .Delek Hungary Holding Ltdמוחזקות על ידי 
    

Delek US Holdings, Inc.72.4 71.9 מאוחדת 
    

   Delek US Holding, Incמוחזקות על ידי 
    

MAPCO Express, Inc.100 71.9 מאוחדת 
MAPCO Family Centers100 71.9 מאוחדת 

MAPCO Fleet Inc.100 71.9 מאוחדת 
Delek Refining Inc.100 71.9 מאוחדת 

Delek Marketing and Supply Inc.100 71.9 מאוחדות 
    

   מ"מוחזקות על ידי דלק אירופה הולדינגס בע
    

Delek Benelux B.V.100 95.4 מאוחדת 
Delek France BV.100  95.4  מאוחדת  

  
  ).ללא אחזקות של תעודות סל אקסלנס(ובעקיפין שיעור הבעלות והשליטה במישרין   )1(
  .מ"על ידי דלק חברת הדלק הישראלית בע 20%מוחזקת   )2(
  .מ"על ידי דלק פטרוליום בע 25%-מ ו"ן בע"על ידי דלק נדל 75%מוחזקת   )3(
  .מ"על ידי דלק פטרוליום בע 80%מוחזקת   )4(
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  רשימת חברות ושותפויות מוחזקות עיקריות
  
  

 

שיעורי 
הבעלות 

והשליטה של 
החברה 
 המחזיקה

שיעור 
הבעלות של 

הקבוצה 
בשירשור 
  סופי

שם החברה החברה המחזיקה

  ליום
  בדצמבר 31

2010 )1( 

  ליום
בדצמבר  31

 דרך הצגה 2010
 % %  
    

דלק השקעות ונכסים 
 מאוחדת 100 100מ"דלק תשתיות בע-מ "בע

 מאוחדת 100 100שותפות מוגבלת  - דלק אקולוגיה 
 כלולה 32.8 32.8מ"דלק מערכות רכב בע

 מאוחדת 63.9 63.9מ"גדות תעשיות ביוכימיה בע
 מאוחדת 78.9 78.9)א"דמ - להלן (מ "דלק מערכות אנרגיה בע

 מאוחדת 57.3 7.8דלק קידוחים שותפות מוגבלת 
 כלולה 30.8 4.4משותפת ים תטיסעסקה 

 כלולה SPC(9.1 39.2(מ "תטיס בע-דלק ואבנר ים
 כלולה 50.3 13.7שותפות מוגבלת - אבנר חיפושי נפט 
 מאוחדת 54.6 55.3) 2(מ "הפניקס אחזקות בע

 Delek Finance US Inc. 100 99  מאוחדת 
 כלולה  47.4 47.9 מ"ברק קפיטל בע 
      

   מ"מוחזקות על ידי הפניקס אחזקות בע
 מאוחדת 54.6 100מ"הפניקס חברה לביטוח בע

 מאוחדת 54.6 100מ"הפניקס השקעות ופיננסים בע
      

   מ"מוחזקות על ידי הפניקס חברה לביטוח בע
 מאוחדת 54.6 100מ"סלעית חברה להשקעות ואחזקות בע

 מאוחדת 54.6 100מ"הדר ירוק נכסים והשקעות בע
      

   מ"מוחזקות על ידי הפניקס השקעות ופיננסים בע
 מאוחדת 54.6 100מ"רס בע'עטרה טכנולוגי וינצ

 מאוחדת 54.6 100מ"עטרה ניהול שותפויות בע
 מאוחדת 40 73.32מ"אקסלנס השקעות בע

 כלולה 22.6 41.42מ"מהדרין בע
 מאוחדת 54.6 100מ"בע) 1994(אמפל דיור מוגן 
 מאוחדת 54.6 100מ"בע) 1998(אמפל דיור מוגן 
 מאוחדת 54.6 100מ"בע) 1966(אמפל דיור מוגן 

 מאוחדת 54.6 100 120עד 
      

   .Delek Finance US Incמוחזקות על ידי  
Republic Companies Inc.99 98 מאוחדת 

      
   מ"מוחזקות על ידי דלק תשתיות בע

 כלולה 49.8 49.8מ"טכנולוגיות בע. אי.די.איי
      

   שותפות מוגבלת -מוחזקות על ידי דלק אקולוגיה 
 מאוחדת 100 100מ"פי דלק אשקלון בע.פי.אי

      
   מ"מוחזקות על ידי דלק מערכות רכב בע

  32.8 100מ"דלק מוטורס בע
  32.8 100מ"בע) 1987(דלק מוטורס חלפים 

  32.8 100מ "בע) 1985(ר "נכסי דמ
  24.6 75שותפות רשומה - 1994דלק סוכנויות רכב  -. ר.ס.ד

  
  ).ללא אחזקות של תעודות סל אקסלנס(ובעקיפין שיעור הבעלות והשליטה במישרין   )1(
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  רשימת חברות ושותפויות מוחזקות עיקריות

  

 

שיעורי 
הבעלות 

והשליטה של 
החברה 
 המחזיקה

שיעור 
הבעלות 

של 
הקבוצה 
בשירשור 
  סופי

שם החברה החברה המחזיקה

  ליום
  בדצמבר 31

2010 )1( 

  ליום
בדצמבר 31

דרך הצגה 2010
 %%  
    

   א"מוחזקות על ידי דמ
 מאוחדת 10078.9מ"בע) 1993(דלק ניהול קידוחים 

 מאוחדת 10078.9מ"דלק נאמנויות קידוחים בע
חברה בפירוק ( מ"דלק אנרגיה אגרות חוב בע

 מאוחדת 10078.9)מרצון
 מאוחדת 62.757.3דלק קידוחים שותפות מוגבלת

 כלולה 5039.5מ"אבנר נפט וגז בע
 כלולה 46.551.1)1(שותפות מוגבלת  -אבנר חיפושי נפט 
 כלולה 5039.5מ"אבנר נאמנויות בע

 מאוחדת 10078.9מ"דלק אנרגיה בינלאומית בע
Delek Energy System us Inc.10078.9 מאוחדת 

Delek Energy System (Giblatar) limited.10078.9 מאוחדת 
Delek Energy System (Rockies), LLC10078.9 מאוחדת 

Matra Petrolum Plc29.323.1 כלולה 
Viking Oil Gas International Ltd25.120 כלולה 

    
    

    מוחזקת על ידי דלק קידוחים שותפות מוגבלת
איחוד יחסי 25.530.8עסקה משותפת ים תטיס
איחוד יחסי SPC(48.739(מ "דלק ואבנר ים תטיס בע

איחוד יחסי 15.116.9עסקה משותפת מיכל מתן
  22.724.6)1(קידוח לויתן 

    
שותפות  - מוחזקת על ידי אבנר חיפושי נפט  

איחוד יחסי 2330.8 עסקה משותפת ים תטיס מוגבלת  
איחוד יחסי SPC(43.739(מ "דלק ואבנר ים תטיס בע

איחוד יחסי 15.116.9עסקה משותפת מיכל מתן
  22.724.6)1(קידוח לויתן 

    
   מ"אי טכנולוגיות בע.די.מוחזקות על ידי איי

VID Desalination Company Ltd. Israel.49.825 כלולה 
OTID Desalination Partnership49.825 כלולה 

  
  
  
  
  ).ללא אחזקות של תעודות סל אקסלנס(שיעור הבעלות והשליטה במישרין בעקיפין   )1(

  
  

 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  
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  מ"בוצת דלק בעק
  

  ם מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים ינתונים כספי
   המיוחסים לחברה

  
  

  2010, בדצמבר 31ליום 
  
  



2 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
 , 3עמינדב ' רח
  67067אביב -תל
  
  03-6232525.   טל

  03-5622555פקס 
www.ey.com 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

  
  

 1970- ל"התש ,)ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות לתקנות 'ג9 תקנה לפי המובא הנפרד הכספי המידע את ביקרנו
 שבהן שהאחרונה השנים משלוש אחת ולכל 2009-ו 2010 בדצמבר 31 לימים )החברה - להלן(מ "קבוצת דלק בע של

 באחריות הינו הנפרד הכספי המידע. החברה של התקופתי דוחב נכלל ואשר 2010 בדצמבר 31 ביום הסתיימה
  .ביקורתנו על בהתבסס הנפרד הכספי המידע על דיעה לחוות היא אחריותנו .החברה של וההנהלה הדירקטוריון

  
  

 הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי על .בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
ביקורת כוללת . במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית ולבצעה

ביקורת כוללת גם בחינה של . בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד
ו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון הכללים החשבונאיים שיושמ

בסיס נאות  תאנו סבורים שביקורתנו מספק. וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד
  .לחוות דעתנו

  
  

דוחות (לתקנות ניירות ערך ' ג9תקנה  בהתאם להוראות, מכל הבחינות המהותיות, המידע הכספי הנפרד ערוך לדעתנו
  .1970-ל"התש, )תקופתיים ומיידיים
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 חברההמיוחסים ל יםהמאוחד המאזניםנתונים כספיים מתוך 

 
 בדצמבר 31ליום 

2010 2009 
 ח"ש מליוני

    נכסים שוטפים
 313  108  מזומנים ושווי מזומנים

 479  500  השקעות לזמן קצר
 91  95 )בעיקר ריבית לקבל מחברות מוחזקות(חייבים ויתרות חובה 

    
 883  703  כ נכסים שוטפים"סה

    
     שוטפים לאנכסים 
 9  -   לזמן ארוך הלוואות

 3,422  4,717  השקעות בחברות מוחזקות 
 4,332  5,320  הלוואות לחברות מוחזקות

    
 7,763  10,037  כ נכסים לא שוטפים"סה

    
 10,740  8,646 

     התחייבויות שוטפות
  83  450 חלויות שוטפות של אגרות חוב

 183  -  דיבידנד שהוכרז
 102  153 )בעיקר ריבית לשלם( זכאים ויתרות זכות

    
 368  603  כ התחייבויות שוטפות"סה

    
     לא שוטפותהתחייבויות 

 236  256  מוחזקת המחבר הלוואה
 5,910  6,968 אגרות חוב
  -  247   הניתנות להמרה במניות החברה אגרות חוב

 9  -  כתבי אופציה
 13  13  מסים נדחים

 2  1  התחייבויות אחרות
    

 6,170  7,485 כ התחייבויות לא שוטפות"סה
    

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 13  13 הון מניות 

 1,590  1,622  פרמיה על מניות
  25  32   כתבי אופציה ותקבולים בגין אופציית המרה

 869  1,610 יתרת רווח
 )166(  )539( התאמת הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

  -  )126(   זכויות שאינן מקנות שליטהקרן הון מעסקאות עם בעלי 
 )94(  164  קרנות הון אחרות

 )129(  )124( מניות אוצר
    

 2,108  2,652 כ הון "סה
    
 10,740  8,646 

  
  .המידע הנוסף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד

  

 
   2011, מרס 31

 ברק משרקי אסי ברטפלדגבריאל לסטאישור הדוחות הכספיים תאריך
 ל כספים"סמנכ ל "מנכר הדירקטוריון"יו
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  החברה הדוחות המאוחדים על רווח והפסד המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך 

  
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2010 2009 2008 
 ח"מליוני ש  
     

 105 847 1,812  נטו, חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות
 4 6 3   דמי ניהול מחברות מוחזקות

 10 1510   הוצאות הנהלה וכלליות
 5 1 6   הוצאות אחרות

     
 94 842 1,794   תפעולירווח 

     
 312 390375  הכנסות מימון נטו בגין הלוואות לחברות מוחזקות

 106 37107  )בעיקר בגין השקעות פיננסיות(הכנסות מימון 
 428 520477  )בעיקר בגין אגרות חוב(הוצאות מימון 

     
 84 847 1,701   רווח לפני מסים על ההכנסה

 8 - -    מסים על ההכנסה
     

 76 847 1,701   רווח מפעולות נמשכות
 )1,885( 17 -  מפעילות שהופסקה) הפסד(רווח 

     
 )1,809( 864 1,701  המיוחס לבעלי מניות החברה) הפסד(רווח נקי 

  
  
  
  

 .המידע הנוסף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
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  חברהלהמיוחסים דוחות המאוחדים על הרווח הכולל הנתונים כספיים מתוך 

  
  
  

 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2010 2009 2008 
 ח"מליוני ש 
    

 )1,809( 864 1,701המיוחס לבעלי מניות החברה) הפסד(רווח נקי 
   

 253 51)115( )לאחר השפעת המס(כולל אחר המיוחס לחברות המוחזקות ) הפסד(רווח 
   

 )1,556( 915 1,586נטו, אחר מפעילות נמשכת כולל) הפסד(רווח 
   

 )1,262( 198 -נטו, כולל אחר מפעילות שהופסקה) הפסד(רווח 
   

 )2,818( 1,113 1,586בעלי מניות החברהכולל המיוחס ל) הפסד(כ רווח "סה
  
  
  
  

 .הכספי הנפרדהמידע הנוסף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע 
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 חברההמיוחסים לעל תזרימי המזומנים הדוחות המאוחדים נתונים כספיים מתוך  
  
  

 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2010 2009 2008 
 ח"מליוני ש 
     

     של החברה תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
     

 )1,809(  864  1,701 המיוחס לחברה )הפסד(רווח נקי 
 1,765  )915(  )1,672( )א(התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

      
 )44(  )51(  29 של החברה שוטפת) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

      
      של החברה תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

      
 )237(  )6(  )6(  השקעה בחברות מוחזקות

 )3(  29  )8(  נטו, השקעות לזמן קצר
 )1(  -  10  נטו , רכישת נכסים פיננסיים

 115  )614(  )659( נטו, הלוואות לחברות מוחזקות )מתן(פרעון 
      

 )126(  )591(  )663( של החברה מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
      

      של החברה מימוןתזרימי מזומנים מפעילות 
      

 )324(  )177(  )1,143( דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה
 6  -  16 מימוש כתבי אופציה למניות החברה

 -  25  -  הנפקת כתבי אופציה
 )105(  )33(  -  רכישת מניות אוצר

 -  15  -  מניות אוצר מכירת
 333  )269(  - נטו, ומנותני אשראי אחריםאשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 

ואגרות חוב  קבלת הלוואות לזמן ארוך ותמורה מהנפקת אגרות חוב
 -  1,483  1,640   הניתנות להמרה במניות

 )61(  )119(  )84( אגרות חוב ואגרות חוב הניתנות להמרה במניותהלוואות פרעון 
      

 )151(  925  429 של החברה מימון) לפעילות ששימשו(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
      

 )321(  283  )205( במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה 
      

 351  30  313 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
      

 30  313  108 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
      

  
  

 .מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנוסף 
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 חברההמיוחסים לעל תזרימי המזומנים הדוחות המאוחדים נתונים כספיים מתוך  
  

 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2010 2009 2008 
 ח"מליוני ש 

     
של  שוטפתהתאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות )א(

      החברה
     

     :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים של החברה
  

 1,885  )17( - נטו, שהופסקהמפעילות ) רווח(הפסד 
 8  - -  נטו, מסים נדחים

 )253(  )156( )229( נטו, עליית ערך הלוואות שניתנו
 )105(  )847( )1,512( *)של חברות מוחזקות  ברווחיםחלק החברה 

 114  186 136 נטו, לא שוטפותעליית ערך התחייבויות 
 -  )38( - רווח מפדיון מוקדם והחלפה של אגרות חוב

 )11(  )51( )13( שינוי בשווי הוגן של השקעות זמן קצר
       

     :של החברה והתחייבויות רכוששינויים בסעיפי 
     

 128  )29( )111( בחייבים ויתרות חובה) עלייה(ירידה 
 )1(  37 57 בזכאים ויתרות זכות ) ירידה(עלייה 

     
 )1,672( )915(  1,765 
     

 -  - 300 דיבידנדים שהתקבלו    *)
     

     בחברה פעולות מהותיות שלא במזומן)ב(
     

 -  1  - המרת אגרות חוב ניתנות להמרה במניות
 -  183  - דיבידנד שהוכרז וטרם שולם

 3  -  13 למניות מימוש כתבי אופציה למניות
 -  171  - כדיבידנד בעין חלוקת מניות חברה מוחזקת

 -  658  -  החלפת אגרות חוב
 -  24  - הנפקה מחדש של אגרות חוב 

      
      מידע נוסף על תזרימי המזומנים)ג(

      
      :עבורבחברה מזומנים ששולמו במשך השנה 

      
 220  241  374 ריבית

      
      :עבורבחברה מזומנים שהתקבלו במשך השנה 

      
 30  16  50 ריבית

      
 -  -  300  דיבידנד

      
  
  

  .המידע הנוסף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
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  מידע נוסף

  
  

המיוחסים , 2010אופן עריכת הנתונים הכספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת   -: 1באור 
  לחברה 

  
  הגדרות  .א

  
.מ"קבוצת דלק בע- החברה

  
 . החברות והשותפויות המאוחדות שלה, החברה- הקבוצה

  
, חברות מאוחדות
, חברות כלולות

בעלי, חברות מוחזקות
בעלי עניין , שליטה

וצדדים קשורים

כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה -
  ).הדוחות המאוחדים -  להלן( 2010לשנת 

  
  אופן עריכת הנתונים הכספיים  .ב
  

 - להלן(המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדיםהנתונים ה
דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך  'ג9 נערכו בהתאם להוראות תקנה, )הנתונים הכספיים

  .1970- ל"התש, )ומיידיים
  

לדוחות  2 באורעיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו ב
  .המאוחדים

  
  נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה   .1
  

מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 
נתונים אלו סווגו באותו אופן בו . כחברה אם ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות

נתונים אלה משקפים את היתרות ההדדיות בין החברה , כמו כן. המאוחדים במאזניםסווגו 
  . לו במסגרת הדוחות המאוחדיםלחברות מוחזקות אשר בוט

  
ככל , ובהתאמה, 1לעניין זה נתונים אלו הוצגו בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 

  .במאזןשרלוונטי לאופן הפירוט 
  
  הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה   .2
  

,  וח בגין רווח או הפסדבפיל, מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים
נתונים אלו . המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ובפירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות

נתונים אלה משקפים , כמו כן. סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות הרווח והפסד המאוחדים
  . את תוצאות הפעילות בגין עסקאות הדדיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים

  
, ובהתאמה, 1נתונים אלו הוצגו בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר , זהלעניין 

  .לאופן הפירוט בדוחות רווח והפסד, ככל שרלוונטי
  
  תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה   .3
  

מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 
בפילוח לפי תזרים מפעילות , ם לקוחים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומניםכשה

נתונים אלו . תזרים מפעילות השקעה ותזרים מפעילות מימון ותוך פירוט מרכיביהם, שוטפת
  .סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים



 מ"בע קבוצת דלק

9 
 

  מידע נוסף

  
  

  מכשירים פיננסים  -: 2באור 
  

  גורמי סיכון פיננסיים 
  

סיכון מדד , סיכון מטבע חוץ(כגון סיכוני שוק , פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים
תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של החברה . סיכון אשראי וסיכון נזילות, )סיכון ריביתוהמחירים לצרכן 

  .שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של החברהמתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות 
  

   סיכון נזילות  .1
  

הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים 
  ):כולל תשלומים בגין ריבית(החוזיים בסכומים לא מהוונים 

  
  2010, בדצמבר 31ליום 

  

 
  עד
שנה

 משנה עד
שנתיים

 משנתיים
 3עד 
 שנים

שנים 3- מ
 4עד 
שנים

שנים 4- מ
 5עד 
 שנים

  5מעל 
 כ"סה שנים

 ח"ש מליוני 
      

כולל חלויות (אגרות חוב 
 10,435 5,262 1,063 970 8811,2591,000)שוטפות

אגרות חוב הניתנות 
 276 - - --10266להמרה במניות החברה
 316 - - - 1515286הלוואה מחברה מוחזקת

     
 9061,5401,286 970 1,063 5,262 11,027 

  
  2009, בדצמבר 31ליום 

  

 
  עד
שנה

 משנה עד
שנתיים

 משנתיים
 3עד 
 שנים

שנים 3- מ
 4עד 
שנים

שנים 4- מ
 5עד 
 שנים

  5מעל 
 כ"סה שנים

 ח"ש מליוני 
      

כולל חלויות (אגרות חוב 
 8,318 4,459 871 901 421773893)שוטפות

 183 - - ---183דיבידנד שהוכרז
 291 - - 249 141414הלוואות מחברות מוחזקות

     
 618787907 1,150871 4,459 8,792 
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  מידע נוסף

  
  

  )המשך( מכשירים פיננסים  -: 2באור 
  

  )המשך(גורמי סיכון פיננסיים 
  

 סיכוני מדד ומטבע חוץ  .2
  

  :לרבות מכשירים פיננסיים, ומטבע חוץ של נכסים והתחייבויות דהחשיפה לסיכון מד
 

 2010בדצמבר  31 

 
  ללא
הצמדה

 בהצמדה
 למדד

 בהצמדה
 לדולר

  בשווי 
 הוגן

  פריטים
לא 
 כ"סה כספיים

 ח"מליוני ש 
     

    נכסים שוטפים
     

 108 - - 105-3מזומנים ושווי מזומנים
 500 - 500 ---השקעות לזמן קצר

בעיקר (חייבים ויתרות חובה 
 ריבית לקבל מחברות

 95 - - 923-)מוחזקות
     

    נכסים בלתי שוטפים
     

 4,717 4,717 - ---השקעות בחברות מוחזקות
 5,320 - - 5,164156-הלוואות לחברות מוחזקות

     
 10,740 4,717 500 1055,256162כ נכסים"סה

     
    התחייבויות שוטפות

     
בעיקר (זכאים ויתרות זכות 

 153 19 6 -27101)ריבית לשלם
     

    התחייבויות לזמן ארוך
     

 256 - - -256-מחברות מוחזקותהלוואות 
כולל חלויות ( אגרות חוב
 7,418 - - -1,8185,600)שוטפות

 247 - - --247  אגרות חוב הניתנות להמרה
 1 - 1 ---כתבי אופציה
    מסים נדחים

 13 13 - ---התחייבויות אחרות
     
 8,088 32 7 -2,0925,957כ התחייבויות"סה

     
 2,652 4,685 493 162)701()1,987(חשיפה נטו
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  מידע נוסף

  
  

  )המשך( מכשירים פיננסים  -: 2באור 
  

  
  )המשך(גורמי סיכון פיננסיים 

  
 )המשך( סיכוני מדד ומטבע חוץ  .2

  
  :לרבות מכשירים פיננסיים, ומטבע חוץ של נכסים והתחייבויות דהחשיפה לסיכון מד

  
 2009בדצמבר  31 

 
  ללא
הצמדה

 בהצמדה
 למדד

 בהצמדה
 לדולר

  בשווי 
 הוגן

  פריטים
לא 
 כ"סה כספיים

 ח"מליוני ש 
     

    נכסים שוטפים
     

 313 - - 311-2מזומנים ושווי מזומנים
 479 - 479 ---השקעות לזמן קצר

בעיקר (חייבים ויתרות חובה 
 ריבית לקבל מחברות

 91 - - 856-)מוחזקות
     

    נכסים בלתי שוטפים
     

פקדונות וחייבים , הלוואות
 9 - - -9-לזמן ארוך

 3,422 3,422 - ---השקעות בחברות מוחזקות
 4,332 - - 4,087245-הלוואות לחברות מוחזקות

     
 8,646 3,422 479 3114,181253כ נכסים"סה

     
    התחייבויות שוטפות

     
 183 - - --183דיבידנד שהוכרז

בעיקר (זכאים ויתרות זכות 
 102 - - -102-)ריבית לשלם

     
    התחייבויות לזמן ארוך

     
 236 - - -236-מחברות מוחזקותהלוואות 
כולל חלויות ( אגרות חוב
 5,993 - - -1,4824,511)שוטפות

 9 - 9 ---כתבי אופציה
 13 13 - ---מסים נדחים

 2 - 2 ---התחייבויות אחרות
     
 6,538 13 11 -1,6654,849כ התחייבויות"סה

     
 2,108 3,409 468 253)668()1,354(חשיפה נטו
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  מידע נוסף

  
  

  )המשך( מכשירים פיננסים  -: 2באור 
  

  )המשך( גורמי סיכון פיננסיים
  

 27-ו 26 יםשהונפקו על ידי החברה ראה באורואגרות חוב להמרה למידע נוסף בדבר אגרות החוב   .3
 .לדוחות הכספיים המאוחדים

  
  מסים על הכנסה  -: 3באור 

  
  החברהחוקי המס החלים על   .א

  
  1985-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה 

  
נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים  2007עד לתום שנת , פי החוק- על

  . במדד המחירים לצרכן
  

-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה  2008בחודש פברואר 
נמדדות , 2008החל משנת . ואילך 2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985

התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים 
כגון בגין מימוש , תיאומים המתייחסים לרווחי הון. 2007, בדצמבר 31ליום  לצרכן בתקופה שעד

את , בין היתר, התיקון לחוק כולל. ממשיכים לחול עד למועד המימוש, וניירות ערך) שבח(ן "נדל
  .2008ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת החל משנת 

  
  החברהשיעורי המס החלים על   .ב
  

מס . 25% - 2010שנת , 26% -  2009שנת , 27% - 2008שנת : שיעור מס החברות בישראל הינו כדלקמן
וזאת במקום שיעור , 2003, בינואר 1חל על רווחי הון הנצמחים החל מיום  25%בשיעור מופחת של 

יישום תיקוני חקיקה ל(התקבל בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית  2009בחודש יולי . המס הרגיל
הפחתה הדרגתית , בין היתר, אשר קובע 2009-ט"התשס, )2010-ו 2009התוכנית הכלכלית לשנים 

לשיעורי המס  2011נוספת של שיעור מס חברות ושיעור מס רווח הון ריאלי בישראל החל משנת 
 ,20% -  2015שנת , 21% - 2014שנת , 22% -  2013שנת , 23% -  2012שנת , 24% -  2011שנת : הבאים

  .18% - ואילך  2016שנת 
  

  .יתרות המסים הנדחים של החברהלשינוי כאמור אין השפעה מהותית על 
  
   שומות מס  .ג

  
  .2006לחברה שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס 

  
  הפסדים מועברים לצרכי מס והפרשים זמניים אחרים  .ד
  

-לסך של כ 2010, בדצמבר 31לחברה הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום   
  .ח"מליוני ש 278



 מ"בע קבוצת דלק

13 
 

  
  מידע נוסף

  
  
  התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות  -: 4באור 

  
, חברה בת בבעלות מלאה, אישרו הדירקטוריונים של החברה ודלק השקעות 2010, בדצמבר 30ביום   .א

 2011, במרס 1ביום , לאחר תאריך המאזן. מיזוג של החברה עם דלק השקעות ,בהחלטה עקרונית
  .אישרו הדירקטוריונים של שתי החברות בהחלטה סופית את המיזוג

ביצועו והשלמתו של המיזוג מותנים בקבלת כל האישורים המפורטים בהסכם , תוקף הסכם המיזוג
לפיו תוכנית המיזוג בהתאם  מסיםמאת מנהל רשות ה) ינגפרה רול(לרבות אישור מראש , המיזוג

בדחיית (ג לפקודת מס הכנסה האמורה בהסכם המיזוג תבוצע ללא חבות במס 103להוראות סעיף 
, הזכויות, כל הנכסיםעם השלמת המיזוג  .לפקודת מס הכנסה 2'בהתאם להוראות חלק ה) מס

, ידועים ובלתי ידועים, עתידיים, ים מותניםלרבות חיוב, ההתחייבויות והחיובים של דלק השקעות
ללא פירוק והיא תימחק ממאגר  דלק השקעותעם השלמת המיזוג תחוסל  .יועברו ויוקנו לחברה

  .החברות של רשם החברות
  
 2010 ,בדצמבר 31ערבויות פיננסיות ליום   .ב

  
שלה  הבנותהבת וחברות ן "דלק נדל החברה הכלולה ערבה לחלק מהתחייבויות החברה  .1

נכון . )ן חברה בת של הקבוצה"ערבויות אשר הועמדו עת הייתה דלק נדל( לתאגידים בנקאיים
ן וחובות החברות הבנות המובטחות "הסתכמו חובות דלק נדל 2010, בדצמבר 31ליום 

   .ח"ש מליוני 58- כבערבות החברה בסך של 
  
בקשר . אי. די. איי - ח לחברה כלולה "ש מליוני 36-כהחברה העמידה ערבויות בהיקף כללי של   .2

  .ים-עם פרויקטים להקמה של מתקנים להתפלת מי
  
 רכישת פעילותח בקשר עם "ש מליוני 460-כהחברה העמידה ערבויות בהיקף כללי של   . 3

  .צרפתב
  
מ על פי הסכם אספקת הגז הטבעי "החברה העמידה ערבות לטובת חברת החשמל לישראל בע  .4

 מליוני 7.7-סך של כ(שותפות מוגבלת  - דולר עבור דלק קידוחים  מליוני 15.9בסך כולל של 
ודלק השקעות ) דולר מליוני 6.9- סך של כ(שותפות מוגבלת  -חיפושי נפט וגז  -אבנר , )דולר

  ).דולר מליוני 1.3- סך של כ(מ "ונכסים בע
 
  הלוואות שניתנו למוחזקות  .ג
  

 159-כהינה סך של  2010, בדצמבר 31ליום  )קרן(ן ר יתרתהחברה העניקה הלוואות לחברות בנות אש
ח "מליוני ש 4,789סך של ו 8.25%ונושא ריבית שנתית קבועה בשיעור של  דולרח צמוד ל"ש מליוני
אשר ן "ההלוואות שהועמדו לדלק נדל, בנוסף. 6%-כ של שנתית קבועה ונושא ריבית מדדצמוד ל
צמודות למדד היו ח "ש נימליו 384-בסך של כ 2010, בדצמבר 31ליום ) וריבית קרן( הסתכמו

  . 10.7%של בשיעור ריבית שנתית  ונשאוהמחירים לצרכן 
על ידי דלק  הושלמה העסקה לרכישת מניות רודשף, 2011, בינואר 10ביום , לאחר תאריך המאזן

-ן בסך של כ"לדלק נדל שהעמידה החברהלאחר השלמת העסקה מסתכמות ההלוואות  .פטרוליום
 22-החברה הפרשה לירידת ערך בסך של כ הכלל 2010, בדצמבר 31ליום , כמו כן. ח"ש מליוני 226

  .לדוחות הכספיים המאוחדים) 1('ז14למידע נוסף ראה באור . ח"מליוני ש
  

 התקשרויות  .ד
  

החברה לספק התחייבה ) 2007, ביולי 31כפי שתוקן ביום ( 2000, ביוני 4הסכם מיום  על פי  .1
, בהסכם נקבע כי. הדרושים לניהול השוטף של דלק ישראל, יעוץ לדלק ישראליניהול ושירותי 

ההסכם הינו . אלפי דולר לחודש 25-כתמורת הספקת השירותים תשלם דלק ישראל לחברה 
  .2012, יוליב 31בתוקף עד ליום 

  
 - ם בהסתכ 2008ובשנת  2009בשנת , 2010הסכום הכולל ששולם לחברה בגין דמי ניהול בשנת 

  .בהתאמה, ח"אלפי ש 1,077-ח וב"אלפי ש 1,182, ח"אלפי ש 1,138
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  מידע נוסף

  
  

  )המשך( התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות  -: 4באור 
  

. USיעוץ לדלק יהחברה לספק שירותי ניהול והתחייבה  2006, בינואר 1הסכם מיום  על פי  .2
. אלפי דולר לרבעון 125-כלחברה  USתמורת דמי הניהול תשלם דלק , בהסכם נקבע כי

  .ההסכם יתחדש מאליו לתקופות נוספות של רבעון
 - הסתכם ב 2008ובשנת  2009בשנת , 2010הסכום הכולל ששולם לחברה בגין דמי ניהול בשנת 

  .בהתאמה ,ח"אלפי ש 1,794-ח וב"אלפי ש 1,966, ח"אלפי ש 1,874
  

ן כפי "עוץ לדלק נדליהחברה לספק שירותי ניהול ויהתחייבה  2000 ,ביוני 4הסכם מיום  על פי  .3
אלפי  15-כן לחברה "תמורת דמי הניהול תשלם דלק נדל, בהסכם נקבע כי. שידרשו מידי פעם

פקע  ,ן כדיבידנד בעין"בעקבות השלמת חלוקת מניות דלק נדל 2009בחודש יוני . דולר לחודש
  . דמי הניהול הסכם

אלפי  538- הסתכם ב 2008ובשנת  2009 בשנת הסכום הכולל ששולם לחברה בגין דמי ניהול
  .בהתאמה ,ח"אלפי ש 646- בח ו"ש

  
  .המאוחדיםהכספיים דוחות ל 14למידע נוסף בדבר חברות מוחזקות ראה באור 

  
  התחייבויות תלויות  .ה
  

 תהוגשו תביעות תלויות בסכומים משמעותיים העלולים להגיע למאו נגד חברות מוחזקות מסויימות
את תוצאותיהן ולפיכך לא  האשר לגבי חלק מהן לא ניתן להעריך בשלב ז, ח"שמליוני עד מליארדי 

 31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום ' א32כמפורט בבאור , נכללה בגינן הפרשה בדוחות הכספיים
  .2010, בדצמבר

  
  

 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  
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  פרטים נוספים על התאגיד  ' פרק ד

  

  

  

  52-004432-2: מספר חברה ברשם                                     מ"קבוצת דלק בע  :שם החברה

  

 
                2010בדצמבר   31  :תאריך הדוח על המצב הכספי

  )9תקנה (

  

  2011במרץ  31  :תאריך הדוח התקופתי

  )7 - ו 1תקנה ( 

    

  ור והתפתחות עסקי התאגידתיא  : 'א8תקנה 

  תיאור עסקי התאגיד והתפתחות עסקיו מהווה חלק בלתי נפרד מהדוח התקופתי    

  .ומצורף לדוח התקופתי    

   
  דוחות כספיים    :9תקנה 

בצירוף חוות דעת רואה חשבון מצורפים  2010בדצמבר  31דוחות כספיים מבוקרים ליום     

  .בזה

  

  יווח ועד לתאריך אישור הדוחות הכספייםאירוע פרופורמה בשנת הד    :א9תקנה 

  .אין    

  

דוח שנתי בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה     :ב9תקנה 

  הפנימית

  .דוח בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימיתמצורף בזה     

  

התאגיד המיוחסים נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של     :ג9תקנה 

  לחברה עצמה

  .ראה נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה    

  

  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד  :10תקנה 

  .2010בדצמבר  31דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  מצורף בזה    

  



2   - ד
  

  2010מהרבעונים בשנת  אחדעל הרווח הכולל של התאגיד לכל תמצית דוחות   :א10תקנה 

  .התאגידעל הרווח הכולל של תמצית דוחות ) בדוח הדירקטוריון(מצורף בזה 

  

  שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף  :ג10תקנה 

    

ואגרות חוב ניתנות להמרה תמורת ההנפקה שקיבלה החברה בגין הנפקת אגרות חוב   

משמשת , 2009על פי תשקיף המדף מחודש אוגוסט  2010יוני ונובמבר , אפרילבחודשים 

גויסו אגרות חוב ואגרות חוב , בתקופה האמורה. את החברה למימון פעילותה העסקית

אשר שימשו וישמשו ) נטו מהוצאות הנפקה( ח"שמיליוני  1,643-להמרה בהיקף של כ

   .ותה העסקית השוטפתולפעיל חוב של החברההלפירעון הלוואות ותשלומי אגרות 
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  .  שלוהמהותיות של התאגיד בתאריך הדוח על המצב הכספי בכל אחת מחברות הבת והחברות הקשורות רשימת ההשקעות   :11תקנה  

  חברות המוחזקות באופן ישיר על ידי החברה 

 שם החברה
מספר נייר 

ערך 
 בבורסה

ערך נקוב  ע"סוג ני
 ע"לני

כמות 
ש "הי/נ"ע
וחזקות המ
 הקבוצהי "ע

החזקה  %
 בהון

החזקה  %
 בהצבעה

סך ההשקעה 
לתאריך הדוח 

על המצב 
מיליון (הכספי 
 )ח"ש

ח של "שער בש
ע בבורסה "ני

בתאריך הדוח 
על המצב 
 הכספי

יתרת 
ההלוואות 

לרבות ריבית (
בדוח )  לקבל

על המצב 
מיליון (הכספי 
 )ח"ש

דלק השקעות ונכסים 
 - מ"בע

מניות 
 3,616 - 3,526 100 100 5,586,407 ח"ש 0.01 רגילות

 - מ"דלק פטרוליום בע
מניות 
 1,411 - 1,311 100 100 1,100 ח"ש 0.01 רגילות

מניות  1093293 *מ"ן בע"דלק נדל
 רגילות

מניות 
רגילות ללא 
 ערך נקוב

15,030,746 4.98 4.98 )68( 1.36 361* 

   .המאוחדים לדוחות הכספיים 'ז14ראה ביאור  ,ושינויים שחלו בהן לאחר תאריך המאזן ן על ידי החברה"דלק נדלשניתנו לוערבויות הלוואות לפרטים בדבר * 

  

  מ "י דלק השקעות ונכסים בע"חברות בנות וקשורות המוחזקות ע

מספר נייר ערך  שם החברה
ערך נקוב  ע"סוג ני בבורסה

 ע"לני

כמות 
ה "יח/נ"ע

י "המוחזקות ע
 הקבוצה

קה החז %
 בהון

החזקה  %
 בהצבעה

סך ההשקעה 
לתאריך 
הדוח על 

המצב 
הכספי 

)ח"מיליון ש(

ח "בששער 
ע "של ני

בבורסה 
בתאריך 
הדוח על 

המצב 
 הכספי

יתרת 
ההלוואות 

לרבות (
) ריבית לקבל
בדוח על 
המצב 
 הכספי

)ח"מיליון ש(

  829010 מ"דלק מערכות רכב בע
מניות 
 - 51.8 1,316 32.80 32.80 29,942,280 ח"ש 1 רגילות

מניות  565010 מ"דלק מערכות אנרגיה בע
 313 1,413 )52( 78.92 78.92 3,959,006 ח"ש 1 רגילות

שותפות  -דלק קידוחים 
' יח 475020 מוגבלת

 - 14.2 73 7.78 7.78 42,566,489 - השתתפות

 -אבנר חיפושי נפט וגז 
' יח 268011 שותפות מוגבלת

 - 2.49 163 13.71 13.71 457,175,953 - תתפותהש
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  )המשך(  מ"י דלק השקעות ונכסים בע"חברות בנות וקשורות  המוחזקות ע

  

מספר נייר ערך  שם החברה
 ע"ערך נקוב לני ע"סוג ני בבורסה

ה "יח/נ"כמות ע
י "המוחזקות ע
 הקבוצה

החזקה  %
 בהון

% 
החזקה 
בהצבעה

סך ההשקעה 
לתאריך 

על הדוח 
המצב הכספי 

) ח"מיליון ש(

ח "בששער 
ע "של ני

בבורסה 
בתאריך 
הדוח על 

המצב הכספי

יתרת 
ההלוואות 

לרבות ריבית (
בדוח ) לקבל

על המצב 
מיליון ( הכספי
 )ח"ש

גדות תעשיות 
 - 8.17 119 63.88 63.88 9,711,627 ח"ש 0.1 מניות רגילות 1093004 מ"ביוכימיה בע

 הפניקס אחזקות
 (*)מ "בע

767012  
 

 118,849,101 ח"ש 1 מניות רגילות
55.34 54.56 1,964 

12.77 - 

 - 58.4 3,761,082 ח"ש 5 מניות רגילות 767038

פי דלק .פי.אי
 75 - 5 100 100 1,001,000 ח"ש 1 מניות רגילות - מ"אשקלון בע

אי .די.איי
טכנולוגיות 

 מ"בע
 - - 331 49.8 49.8 638,009 ח"ש 1 ילותמניות רג -

Delek 
Finance US 

Inc. (*) (**) 
 

 635 - 223 99 99 100 0.01$ מניות רגילות -

ברק קפיטל 
 66 - 83 47.85 47.85 499,000 ח"ש 0.01 מניות רגילות - (*)מ"בע

וברק  Delek Finance, מניות הפניקס, 2010בדצמבר  31נכון ליום . 2010החל מחודש דצמבר מרצון את בהליכי פירוק נמצ, קבוצההמ אשר החזיקה חלק מפעילות הפיננסים של "דלק קפיטל בע(*) 

  . בחלק הרביעי של תיאור עסקי התאגיד בדוח זה 1.16.1לפרטים נוספים ראו  סעיף . מוחזקות על ידי דלק השקעות , קפיטל אשר בעבר הוחזקו על ידה

  .ת חברת רפבליקממניו 99%מחזיקה (**) 
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  מ"י דלק מערכות אנרגיה בע"חברות בנות וקשורות המוחזקות ע

  

מספר נייר ערך  שם החברה
ערך נקוב  ע"סוג ני בבורסה

 ע"לני

ה "יח/נ"כמות ע
י "המוחזקות ע
 הקבוצה

החזקה  %
 בהון

החזקה  %
 בהצבעה

סך ההשקעה 
לתאריך הדוח 

על המצב 
מיליון (הכספי 
 )ח"ש

של ח "בששער 
בבורסה  ע"ני

בתאריך הדוח 
על המצב 
 הכספי

יתרת 
ההלוואות 
בדוח על 

 המצב הכספי
 )ח"מיליון ש(

דלק קידוחים 
שותפות  -

 (*) מוגבלת 
' יח 475020

 - 14.2 418 62.73 62.73 343,115,616 - השתתפות

אבנר חיפושי 
 -נפט וגז 

שותפות 
 מוגבלת 

268011  
' יח

 - 2.49 665 46.40 46.40 1,551,103,260 - השתתפות

  

  .כולל החזקה באמצעות חברה בבעלות מלאה  (*)
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  מ "י דלק פטרוליום בע"חברות בנות וקשורות המוחזקות ע

 שם החברה
מספר נייר 

ערך 
 בבורסה

ערך נקוב  ע"סוג ני
 ע"לני

ה "יח/נ"כמות ע
י "המוחזקות ע
 הקבוצה

החזקה  %
 בהון

החזקה  %
 בהצבעה

סך ההשקעה 
דוח על לתאריך ה

המצב הכספי 
 )ח"מיליון ש(

של ח "בששער 
ע בבורסה "ני

בתאריך הדוח 
על המצב 
 הכספי

יתרת 
ההלוואות 
בדוח על 

 המצב הכספי
 )ח"מיליון ש(

Delek US Holding Ltd 
(*) 

בבורסה 
 156 25.84 1,086 73.04 73.04  39,736,432 דולר 0.01מניות רגילות ב"בארה

חברת הדלק " דלק"
  מ"בע הישראלית

 106 134.7 810 77.20 77.20  8,761,774 ח"ש 1מניות רגילות 6360044

Delek Europe B.V (**) - 566 - 600 100 100 1,800,000 אירו 0.01מניות רגילות 

Roadchef Limited (***)  -   330  -  )193(  25%  25%  82,250,000 ט"ליש 0.10 מניות רגילות  

  

  .בהתאמה, 3% -וכ 97% -המוחזקת על ידי דלק פטרוליום ודלק חברת הדלק הישראלית בשיעור של כ, באמצעות חברת בת דלק הונגריה, בעקיפיןרוב האחזקות  הן   (*)

  .בהתאמה, 20% - ו 80%מ המוחזקת על ידי דלק פטרוליום ודלק חברת הדלק הישראלית בשיעור של "מוחזקת באמצעות חברת דלק אירופה הולדינגס בע(**) 

לגבי רכישת מלוא  – על ידי דלק פטרוליום 100%מוחזקת , תאריך הדוח לאחר. בהתאמה, 75% - ו 25%בשיעור של   ן"ודלק נדל מוחזקת באמצעות דלק פטרוליום 31.12.2010נכון ליום ***) (

  . לדוחות הכספיים המאוחדים' זב14ההחזקות ברודשף על ידי דלק פטרוליום ראה באור 

  



7   - ד
  

  בת ובחברות קשורות מהותיות בתקופת הדוח -יים בהשקעות בחברותשינו  :12תקנה  

 תאריך השינוי
 מהות השינוי

 
המניה ' מס שם החברה

כ ערך נקוב"סה סוג המניה בבורסה מיליון (עלות  
)ח"ש  

 מיליון אירו 209- מניות רגילות- BP France SA  פעילות שיווק הדלקים של רכישה1.10.2010
 49,942,2803701 מניות רגילות829010מ"דלק מערכות רכב בעירהמכ20.10.2010
  1,3582  29,942,280  מניות רגילות829010  מ"דלק מערכות רכב בע רכישה רעיונית  20.10.2010
 3)537(1,000 מניות רגילות-מ"דלק קפיטל בעפירוק מרצון30.12.2010

  33  31,696  מניות רגילות  565010  מ"ה בעדלק מערכות אנרגי  מכירה  2010יוני 
אוקטובר  - ינואר 
2010  

  65  5,332,572  ש"יה  475020  שותפות מוגבלת –דלק קידוחים   רכישה

אוקטובר  - ינואר 
2010  

  38  20,879,876  ש"יה  268011  שותפות מוגבלת –אבנר נפט וגז   רכישה

 25,000497 מניות רגילות-  )רודשף( Delek Motorway Services Limitedרכישה2011ינואר 
פברואר  –ינואר 
2011  

  43 17,480,015  ש"יה  268011  שותפות מוגבלת –אבנר נפט וגז   רכישה

 פברואר –ינואר 
2011  

  65  4,752,285  ש"יה  475020 שותפות מוגבלת  –דלק קידוחים   רכישה

  פברואר –ינואר 
2011  

  52  37,634  מניות רגילות  565010 מ"דלק מערכות אנרגיה בע  רכישה

  767012 מ"הפניקס אחזקות בע  רכישה  2011ינואר 
  

  7  528,438  מניות רגילות

  

  

                                                           
.2' ראה בנוסף הערת שוליים מס. לפני השפעת תעודות סל  1  
מטופלת העסקה כמכירה של מלוא ההחזקה מחד ורכישה  ,עת שיורדים משליטה ,IFRS 3R, לפי כללי חשבונאות מקובלים, ות של דלק רכבמני 20,000,000מכרה הקבוצה  2010בחודש אוקטובר  2

   .רעיונית של יתרת המניות הנותרות מאידך
.פירוק מרצוןבתהליך   3  
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מיליוני ( 2010בדצמבר  31הרווח הכולל והנקי של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך הדוח על המצב הכספי לשנה שהסתיימה ביום   :13תקנה 

  ). ח"ש

 :הכנסות שהתקבלו בחברה מ כולל לשנה) הפסד(רווח  נקי לשנה) הפסד(רווח  ברהשם הח

מיוחס לבעלי 
מניות 
 החברה

מיוחס לבעלי 
 זכויות המיעוט

מיוחס לבעלי 
 מניות החברה

מיוחס לבעלי 
 דמי ניהול ריבית דיבידנדזכויות המיעוט

 1 - 245 - 428 - 428 מ"דלק מערכות רכב בע

 - 27 - 55 )81( 70 )14( מ"בע דלק מערכות אנרגיה

 - - - - 148 - 188 שותפות מוגבלת  -דלק קידוחים 

 - - - )3( )60( 3 )61( מ"גדות תעשיות ביוכימיה בע

 1 4 - - 11 - 11 מ"פי דלק אשקלון בע.פי.אי

 - - - 24 408 24 309 מ "הפניקס אחזקות בע

Delek US Holding Ltd )290( - )423( - 21 17 1 

 - 12 21 3 18 3 57 מ"חברת הדלק הישראלית בע" דלק"

Delek Europe B.V 72 - )30( - - - - 

Republic Companies Inc 61 1 )2( - 36 - 2 

 - - - - 153 - 193 שותפות מוגבלת -אבנר חיפושי נפט 

 2 - 20 )2( 132 )2( 121 מ"אי טכנולוגיות בע.די.איי

 - 1 - - 54 - 54 מ"בע ברק קפיטל

 - 29 - )236( )745( )195( )484( מ"עב ן"דלק נדל
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רשימת קבוצות של יתרות הלוואותיו של התאגיד לתאריך הדוח על המצב   : 14תקנה 

  אם מתן הלוואות היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד, הכספי

  

  . מתן הלוואות אינו עיסוקה העיקרי של החברה    

  

  מועדי וסיבות הפסקת מסחרות ערך שנרשמו למסחר ניירו -מסחר בבורסה   :20תקנה 

    

  :ע שנרשמו למסחר"ני  

ח "ש 1מניות רגילות בנות  33,416נרשמו  2010במהלך הרבעון הראשון של שנת 

  .לרכישת מניות של החברה) 5סדרה (עקב מימוש כתבי אופציה , ערך נקוב

גרות חוב אערך נקוב  255,378,000נרשמו למסחר  2010 חודש אפרילבמהלך 

  .)לסדרה (להמרה 

אגרות חוב ח ערך נקוב "ש 300,000,000נרשמו למסחר  2010במהלך חודש יוני 

שתיהן בדרך  - ) 'סדרה יח(אגרות חוב ח ערך נקוב "ש 500,000,000 - ו) 'סדרה יד(

  .קיימת של הרחבת סדרה

אגרות ח ערך נקוב "ש 559,910,000 נרשמו למסחר 2010במהלך חודש נובמבר 

  ).'יטסדרה ( חוב

  

  :הפסקות מסחר  

  

 תאריך ההפסקה
 

ע"שם ומספר ני  סיבת הפסקת המסחר 

עד  19.12.2010

30.12.2010 

  

  

 .לפני פדיון סופי )1091891(' ח סדרה ו"אג

עד  17.11.2010

30.11.2010 
  

 .לפני פדיון סופי )1095074(' ח סדרה ט"אג
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  ):ח"ש באלפי(תשלומים לנושאי משרה בכירה   :21תקנה 

  

לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים  2010להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת   :)1)(א( 21

ואשר , הגבוהים מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד שבשליטתה

כפי שהוכרו בדוחות ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד שבשליטתה 

  :ח"אלפי שב )הנתונים להלן מבטאים עלות מעביד(הכספיים 

 

תגמולים  תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים
 אחרים

  לכך הס

 

היקף  תפקיד שם
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 התאגיד

דמי  שכר
 ניהול

  מענק
 

תשלום 
מבוסס 
  מניות

 אחר ריבית אחר
  

 כ"סה

כ ללא "סה
תשלום 
 מבוסס
 מניות

יורם 
  טרובוביץ

)1( 

ר "יו
דלק 
 אנרגיה

66% 0 - 925 - 24,535 62 - - 25,522 987 

אייל 
  לפידות

)2( 

ל  "מנכ
 3,444 14,109 - - - 10,665 1,294 - 2,150 0 מלאה הפניקס

  
אסי 
  *ברטפלד

)3( 

  ל"מנכ
 3,689 11,292 - - - 7,603 2,000 - 1,689 0.04 מלאה החברה

עוזי 
  **ימין

)4( 

ל  "מנכ
דלק 
USA 

   - 1,661 0 מלאה
- 5,103 1,792 - - 8,556 3,453 

  יצחק עוז
)5( 

ל "מנכ
משותף 
באגם 
 לידרים

   4,634 2,247 - 0 מלאה
-  

- - - 6,881 6,881 

  

   .2010וטרם נדון ואושר מענק בגין שנת  2009בגין שנת  2010מענק בשנת  מר אסי ברטפלד קיבל *

  3.549: 31.12.2010תרגום נוחות לפי שער חליפין דולר שקל ליום ** 

  

  :)2)(א(21

שלא נמנו עם  ,בכירה בחברההמשרה המולים שניתנו לכל אחד משלושת נושאי להלן פירוט התג

כפי שהוכרו בדוחות , שבשליטתה בקשר עם כהונתם בחברה ובתאגידים, המפורטים בטבלה לעיל

   :ח"באלפי ש הכספיים

  

  

תגמולים  תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים
 אחרים

  לכך הס

היקף  תפקיד שם
 משרה

עור שי
החזקה 

בהון 
 התאגיד

דמי  שכר
 ניהול

  מענק
 

תשלום 
מבוסס 
  מניות

 אחר ריבית אחר
  

 כ"סה

כ ללא "סה
תשלום 
 מבוסס
 מניות

  לסט גבי
)6(  

 

  ר"יו
 2,311 3,383 - - 4 1,072 500 - 1,807 0.06 מלאה ןדירקטוריו

משרקי 
  ברק

)7( 

ל "סמנכ
 1,582 2,908 - - - 1,326 600 - 982 0 מלאה כספים
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  :)3)(א(12

 שלא נמנו עם המפורטים בטבלאות ,מבעלי העניין בחברהלהלן פירוט התגמולים שניתנו לכל אחד 

  :שבשליטתה בחברה ובתאגידיםשירותים שנתנו בקשר עם , לעיל

  

 תגמולים בעבור שירותיםפרטי מקבל התגמולים
תגמולים

אחרים

ך ס
  לכה

 

  היקף  תפקידשם

 משרה

  שיעור 

  החזקה 

  בהון 

 התאגיד

  דמי מענק שכר

  ניהול

 

  גמול אחר עמלה

דירקט ור

  

  משה עמית

)8( 
 400 796 0 מלאהדירקטור

 

- 
- 132 - - 1,328 

  )תשובה(אלעד שרון 

)9(  
  -  -  0  60%דירקטור

  

-  
-  235  158  -  393  

דירקטורים שאינם 

  םחיצוניי

)10( 

- - - - - 
 

- 
- - 682 - 682 

  דירקטורים חיצוניים

)11( 
- - - - - 

 

- 
- - 609 - 609 

  

  

  המשך – 21תקנה 

   :הערות לנתונים שבטבלאות

  

ר דירקטוריון דלק "מכהן כיו") 'ר טורבוביץ"ד: "להלן(' ר יורם טורבוביץ"ד – מר יורם טרובוביץ) 1(

וחברת ' ר טורבוביץ"בהתאם להסכם למתן שירותים בין ד 2010בפברואר  1אנרגיה החל מיום 

, ")ההסכם: "להלן בסעיף זה(לבין דלק אנרגיה ") חברת הניהול: "להלן בסעיף זה(מ "ט בע.ה.ש.נ.ד

לאחר אישורי ועדת הביקורת ( 2010במרץ  3ידי האסיפה הכללית של דלק אנרגיה ביום -אשר אושר על

זכאית השירותים בתמורה למתן , פי תנאי ההסכם-על). 17.1.2010ודירקטוריון דלק אנרגיה מיום 

הכוללים את עלות העסקתו של , ח"אלפי ש 84 -כחודשיים בסך של ח "בשחברת הניהול לדמי ניהול 

ל דלק "משכרו החודשי של מנכ 66%-אשר הינם שווי ערך ל, ידי חברת הניהול-על' ר טורבוביץ"ד

, בונוס שנתי: כגון, ל"אחרים של התמורה המשולמת למנכ רכיב השכר בלבד ללא רכיבים(אנרגיה 

לרבות התנאים הנלווים והזכויות אשר על חברת , כפי שיקבע מעת לעת, )ב"הלוואות וכיוצ, אופציות

עובד של דלק אנרגיה הייתה היא ' ר טורבוביץ"ואשר לו היה ד', ר טורבוביץ"הניהול לממן עבור ד

דמי , דמי מחלה, חופשה שנתית, החזרי הוצאות, פיצויי פיטורים ,ביטוח פנסיוני: כגון(מממנת לו 

דמי : "להלן) (ועוד, תשלומי מעביד לביטוח לאומי לרבות מס בריאות, קרן השתלמות, הבראה

, יובהר(ח ברוטו בחודש "שאלפי  87 - כעומדים דמי הניהול על סך של , 2011נכון לחודש מרץ "). הניהול

לרבות , ל כפוף לאישור מוסדות דלק אנרגיה על פי כל דין"ן יחסי לשכר המנככי עדכון דמי הניהול באופ

דמי הניהול יעודכנו בהתאם לשינויים במדד ). אנרגיההאסיפה הכללית של בעלי המניות בדלק 

זכאית חברת הניהול למענק שנתי בסכום , כן-כמו. המחירים לצרכן וזאת אחת לשלושה חודשים

זכאית חברת הניהול , כן-כמו .דלק אנרגיה ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ידי דירקטוריון-שייקבע על

קו טלפון ביתי ומכשיר טלפון , )דלק אנרגיה נושאת בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש בו( 7לרכב דרגה 
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החזר הוצאות לצורך , מנוי לעיתון יומי, )דלק אנרגיה נושאת בכל עלויות השימוש הסביר בגינם(סלולרי 

הכללה , )לא נקבעה תקרה להוצאות(ל בהתאם לנוהלי דלק אנרגיה "החזר הוצאות אש, תיםמתן השירו

אחריות והוצאה הנובעת ממילוי תפקידו בדלק , טוח בגין כל חבותיתחת הסדרי ב' ר טורבוביץ"של ד

כפי שיהיו מעת עת ובמסגרת (אנרגיה ותחת הסדרי שיפוי נושאי המשרה הנהוגים בדלק אנרגיה 

ידי דירקטוריון דלק אנרגיה - בסכום שייקבע על, ככל שייקבע, וכן למענק שנתי, )פי הדין- המותרת על

  .ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי

כאשר בכל עת הצדדים יהיו , 2010בפברואר  1שנים מיום  4משך ההתקשרות על פי ההסכם הינו למשך 

ההודעה ("חודשים  4.5רשאים להביא את ההתקשרות לסיומה בהודעה מוקדמת בכתב ומראש בת 

תהיה דלק אנרגיה רשאית , ניתנה על ידי דלק אנרגיה הודעה מוקדמת לסיום ההתקשרות"). המוקדמת

וכן , כולה או חלקה, ידי חברת הניהול בתקופת ההודעה המוקדמת-ר על"לוותר על מתן שירותי היו

רת ההודעה ובלבד שתשלם לחברת הניהול את תמו, תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות לאלתר

אשר בה לא עבד בפועל ובלבד , שכר שהיה מגיע לו עבור תקופת ההודעה המוקדמת, המוקדמת

, עם זאת. למלא את תפקידו ומחויבויותיו לחברה' ר טורבוביץ"שבמהלך תקופת ההודעה היה נכון ד

ר תהיה דלק אנרגיה רשאית להביא את ההסכם לידי סיום לאלת, "סיבה"בהתקיים נסיבות המהוות 

כן מכיל ההסכם הוראות בדבר זכויות - כמו. מבלי שתחוב לשלם לחברת הניהול תמורת הודעה מוקדמת

  .ת תחרו- שמירה על סודיות ותניית אי, יוצרים

  

לחברת הניהול חבילת יחידות ללא תמורה תעניק דלק אנרגיה , פי ההסכם- על :אופציות פאנטום

, יחידות פאנטום 100,108קרי , 17.1.2010ביום מההון המונפק והנפרע שלה  2%פאנטום בהיקף של 

המנה , 2012בינואר  31המנה הראשונה והשנייה תהיינה ניתנות למימוש החל מיום . בארבע מנות שוות

המנה הראשונה והשנייה תהיינה . 31.1.2014והמנה הרביעית החל מיום  31.1.2013השלישית החל מיום 

המנה השלישית תהיה ניתנת למימוש , לת כל אחת מהןניתנות למימוש במשך שנתיים ממועד הבש

. יום ממועד הבשלתה 90והמנה הרביעית תהיה ניתנת למימוש במשך , במשך שנה ממועד הבשלתה

מניה של דלק אנרגיה המחיר (ח לכל יחידת פאנטום של המנה הראשונה "ש 1007מחיר המימוש הינו 

אשר יתווסף למחיר , ל מנה החל מהמנה השנייהלכ) 5%(בתוספת חמישה אחוזים , )17.1.2010ביום 

מחיר המימוש יהיה כפוף להתאמות בעקבות חלוקת דיבידנד במזומן במהלך שנת . המנה הקודמת

זכאותה של חברת הניהול בהתייחס לכל מנה מבין ארבע המנות תקום רק לאחר שהושלמה שנת  .המנה

, יודגש כי מועד הזכאות למנה הראשונה, אתעם ז"). שנת המנה: "להלן(עבודה מלאה לגבי אותה מנה 

כי , יובהר. ר דירקטוריון דלק אנרגיה"יכהן תקופה שלא תפחת משנתיים כיו' ר טורבוביץ"כפוף לכך שד

תהיה חברת הניהול , כהגדרתה בהסכם, "סיבה"ידי דלק אנרגיה ללא - במקרה של סיום ההתקשרות על

וזאת במשך , בשילה עד למועד סיום ההתקשרותזכאית לקבלת התמורה המגיעה לה בגין המנה שה

אופציות שטרם הגיע מועד הזכאות להן במועד סיום . יום לאחר סיום ההתקשרות 90תקופה של 

התמורה במזומן שלה תהיה זכאית חברת הניהול בגין . ההתקשרות לא יוקנו ולא יהיו ניתנות למימוש

ניית דלק אנרגיה בבורסה במהלך שלושים כל מנה תחושב על פי ההפרש שבין המחיר הממוצע של מ

ימי המסחר האחרונים שלפני מועד הודעת המימוש של חברת הניהול לבין מחיר המימוש כמוצג ) 30(

ר "התמורה לחברת הניהול בגין המנה לא תחשב לחלק מדמי הניהול או לחלק משכרו של ד. לעיל

כי במקרה בו , מובהר למען הסר ספק). הלרבות הטבות סוציאליות בגינ(לכל דבר ועניין ' טורבוביץ

אזי הזכאות לקבלת תשלום הפנטום תפקע , סיום ההעסקה נגרם בשל נסיבות מיוחדות כאמור לעיל

ערכן הכלכלי של אופציות הפאנטום . וחברת הניהול לא תהא זכאית לכל זכות בקשר עם מענק הפנטום
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ידי ועדת ביקורת ודירקטוריון דלק -כם עלמועד אישור ההס( 17.1.2010המתוארות לעיל הסתכם ביום 

  .ח"מיליון ש 39.6 -לסך של כ) אנרגיה

ר "דשעל סדר יומה הפסקת הכהונה של , זומנה אסיפה כללית של דלק אנרגיה 2011במרץ  30ביום 

יפקעו כל כתבי האופציה  ,במידה וההחלטה תאושר על ידי האסיפה הכללית. ר החברה"טורבוביץ כיו

אילו היה (התשלום הצפוי בגין המנה הראשונה . מעט המנה הראשונה שכבר הובשלהל, שהוענקו לו

ימי  30על פי המחיר הממוצע של מניית החברה במהלך ( ח"שמליון  9.1 -בסך של כ הינו) משתלם היום

 30 -מחיר הממוצע של מניית החברה בהאמור יתעדכן בהתאם ל סכוםיובהר כי ה) המסחר האחרונים

  .טורבוביץ בהתאם לתנאי הסכם העסקה ר "דבפועל על ידי מימוש ועד המיום בסמוך ל

 

   - מר אייל לפידות ) 2(

  ל הפניקס כיום"ל דלק ישראל בעבר ומנכ"מנכ, תנאי כהונה והעסקה של מר אייל לפידות

הועסק מר , ")מר לפידות: "להלן(בין דלק ישראל לבין מר אייל לפידות  2005ביולי  3פי הסכם מיום - על

לדלק , על פי ההסכם. 2009במאי  31ועד ליום , 2005ביולי  17ל דלק ישראל החל מיום "פידות כמנכל

ישראל או למר לפידות הזכות להביא את ההסכם לידי סיום בכל עת ומכל סיבה שהיא בהודעה 

, בתום תקופת ההודעה המוקדמת"). תקופת ההודעה המוקדמת: "להלן(חודשים מראש  4מוקדמת של 

במסגרתה לא יידרש לבצע כל עבודה עבור , חודשים רצופים 6מר לפידות לתקופת הסתגלות בת זכאי 

בתקופת ההסתגלות יקבל מר לפידות מדלק ישראל את שכרו המלא כולל התשלומים . דלק ישראל

 75,000של מר לפידות הינו ) ברוטו(שכרו החודשי . פי ההסכם-ההפרשות והזכויות להם הוא זכאי על

, החל מתום שנת העסקה אחת יהיה מר לפידות זכאי). חיובי בלבד –וד למדד המחירים לצרכן צמ(ח "ש

ובלבד , למענק שנתי בשים לב למאמציו והישגיו והישגי דלק ישראל, או חלק ממנה/מדי שנת העסקה ו

לא כולל רווחי או (שלא יפחת משיעורים המפורטים בהסכם המחושבים מהרווח הנקי של דלק ישראל 

או הפסדים מפעילות /סדי הון הנובעים מפעילות שתחילתה לפני מועד חתימת ההסכם או רווחים והפ

זכאי מר לפידות , כן- כמו. ח"מיליון ש 4כאשר בכל מקרה המענק לא יעלה על , )ב"הדלקים בארה

י ימ, ימי מחלה, ימי חופשה, הוצאות טלפון וטלפון נייד, החזקת רכב, קרן השתלמות, לביטוח מנהלים

  .החזר הוצאות אירוח כמקובל בדלק ישראל וכדומה, הבראה

אופציות הניתנות למימוש  486,589הקצתה דלק ישראל למר לפידות ללא תמורה  2009במאי  11 ביום

האופציות האמורות הוקנו למר לפידות בשיעורים שאינם . מניות רגילות של דלק ישראל 486,589 -ל

האופציות האמורות ניתנות  2010ביולי  17ון בהם חל ביום שווים בחמישה מועדי הקניה שהאחר

יום  90או עד תום  2010בדצמבר  31החל ממועד הקצאתן ועד ליום , למימוש בכפוף למועדי הקנייתן

תום : "להלן(לפי המוקדם מביניהם , ממועד סיום יחסי עובד מעביד בין דלק ישראל לבין מר לפידות

פידות הינו עובד של דלק ישראל או נותן לה שירותים דרך קבע במועד ובתנאי שמר ל, ")תקופת המימוש

מליון  200י חברה של מבוסס על שוו($ 20.551מחיר המימוש לכל מניה רגילה הינו . הזכאות למימוש

צמודה למדד  non-recourse מר לפידות היה רשאי לקבל מדלק ישראל הלוואה. )ב"דולר ארה

ובלבד שביום בקשת ההלוואה מר לפידות עדיין , צורך מימון המימושל 4%ובתוספת ריבית שנתית של 

בהסכם הקצאת האופציות נקבעו תנאים . מועסק על ידי דלק ישראל או נותן לה שירותים דרך קבע

בהתבסס על עיקרי , השווי הכלכלי של האופציות נאמד נכון למועד ההענקה. בדבר החזר ההלוואה

החליט דירקטוריון דלק ישראל לתקן  2009באוגוסט  27ביום  . ני דולרמיליו 8.6 - בכ, הסכם האופציות

את הסכם האופציות שנחתם עם מר לפידות באופן בו יתווסף מנגנון מימוש כתבי אופציות על בסיס 

, כפי שקיים לעובדי דלק ישראל שהוענקו להם כתבי אופציות (Cashless Exercise) מרכיב ההטבה

 5שאושרה על ידי דירקטוריון דלק ישראל ביום  2007צאת אופציות לשנת והכל כמפורט בתכנית להק



14   - ד
  

כתבי אופציה באמצעות מנגנון  437,930מימש מר לפידות  2009בספטמבר  22ביום . 2007בנובמבר 

מר לפידות סיים את . (Cashless Exercise)ה מרכיב ההטבבסיס  על 253,782 -המימוש האמור ל

על פי הסכם ההעסקה האמור יחסי עובד ומעביד בין . 2009במאי  31ביום ל דלק ישראל "תפקידו כמנכ

בתום התקופה המצטברת של תקופת  2010ביולי  31דלק ישראל לבין מר לפידות הסתיימו בביום 

על כן היה מר לפידות . תקופת ההסתגלות וניצול בפועל של יתרות חופשה צבורות, ההודעה המוקדמת

 . פציות שהוענקו לוזכאי למימוש כל כתבי האו

  

  :ל הפניקס והפניקס ביטוח"תנאי כהונתו של מר לפידות כמנכ

בהתאם . ל של הפניקס אחזקות ושל הפניקס ביטוח"החל מר לפידות לכהן כמנכ 2009ביוני  1ביום 

 30 -ו 2009במרץ  19ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון הפניקס בימים -אשר אושרו על, לתנאי העסקתו

: להלן) (ברוטו(ח "ש 120,000יהא מר לפידות זכאי למשכורת חודשית של , בהתאמה, 2009באוגוסט 

") המדד: "להלן בסעיף זה(אשר תעודכן בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן , ")המשכורת הכוללת"

המשכורת ). 2008בדצמבר  15שפורסם ביום , 2008מדד הבסיס הינו מדד חודש נובמבר (מדי חודש 

היא השכר הקובע המוסכם כבסיס להפרשות לתנאים , כאמור לעיל, שתעודכן מעת לעת הכוללת כפי

שכרו החודשי של מר לפידות עומד על סך , 2011נכון לחודש מרץ (לרבות לקרן השתלמות , סוציאליים

או חלק /יהא זכאי מר לפידות למענק שנתי מדי שנת העסקה מלאה ו, בנוסף). ח"אלפי ש 128 -כ של

מסך הרווח הנקי של הפניקס בשנה  1%- סכום השווה ל) א: גבוה מבין השנייםהיהא  אשר, ממנה

על ההון העצמי של הפניקס בתחילת  15%ובניכוי סכום השווה לתשואה של , הרלוונטית בניכוי מיסים

 ןלעניי. כמופיע בדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים הרלוונטיים של הפניקס, השנה הרלוונטית

ח צמוד "מיליוני ש 1.2סכום של ) ב; הנקי יהיה כפוף להתאמות בשל פרטים חד פעמיים הרווח, זה

 15שפורסם ביום  2008כאשר מדד הבסיס הוא מדד חודש נובמבר , לעליית מדד המחירים לצרכן

מעביד - זכאותו של מר לפידות למענק תקום מדי שנה בגין התקופה בה שררו יחסי עובד .2008בדצמבר 

מכל , מעביד בין הצדדים-לא יחולו יחסי עובד, ולרבות אם בעת הענקת המענק בפועל, הפניקסבינו לבין 

זכאותו של מר לפידות למענק השנתי תחול גם בתקופת . סיבה שהיא למעט בנסיבות של התרה מיידית

 - של כקיבל מר לפידות מענק  2010בשנת . כמפורט להלן, ההודעה המוקדמת וגם בתקופת ההסתגלות

  .2010בגין שנת  ח"מליוני ש 1.3

מבטחת הפניקס את מר לפידות במסגרת ביטוח נושאי המשרה שרוכשת הפניקס וכן הומצא לו , בנוסף

ככל . ניקספבכתב התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות בתנאים המקובלים לגבי נושאי משרה בכירים 

 Run פידות פוליסת ביטוחהתחייבה הפניקס לדאוג ולהמציא למר ל, שתהא העברת שליטה בפניקס

Off עד תום תקופת ההתיישנות בגין התקופה שיכהן מר לפידות כנושא משרה בפניקס.   

לה יהיה זכאי מר לפידות עם סיום העסקתו , חודשים רצופים 6כן נקבעה תקופת הסתגלות בת 

קדמת למן תום תקופת ההודעה המו, למעט בנסיבות של התרה מיידית, מכל סיבה שהיא, בפניקס

שבמסגרתה לא יידרש מר לפידות לבצע כל עבודה , ותקופת הניצול בפועל של יתרות החופשות הצבורות

, בתקופת ההסתגלות יקבל מר לפידות מהפניקס את שכרו המלא וכלל התשלומים. עבור הפניקס

בה (תקופת ההסתגלות תיחשב לתקופת צינון . ההפרשות והזכויות להם הוא זכאי על פי תנאי העסקתו

השקעות כל עוד פעילות זו מהווה פעילות בית או ידי חברת ביטוח או גופי ביטוח אחרים - לא יועסק על

למעט אם יוותר מר לפידות על התשלום בגין תקופת ההסתגלות שאז תבוטל , )מהותית של הפניקס

קרן , שר עבודהביטוח פנסיוני ואובדן כו/זכאי מר לפידות לקבל ביטוח מנהלים, כן-כמו .תקופת הצינון

ביטוח בריאות והחזר , תקשורת ואינטרנט, רכב, חופשת מחלה, דמי הבראה, חופשה שנתית, השתלמות
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כי מר לפידות רשאי להסב את זכויותיו , יצוין .כמקובל למנהלים במעמדו של מר לפידות, הוצאות

  .לחברה בבעלותו ובשליטתו המלאה בכפוף להסכמת הפניקס מראש

  

החליטה הפניקס להקצות למר  2009באוגוסט  30ביום  - לרכישת מניות הפניקסהקצאת אופציות 

להלן (מהונה המונפק של הפניקס  2.5%אופציות לרכישת עד  6,177,879סך של ללא תמורה לפידות 

חלף התחייבותה להעמיד למר לפידות מסגרת , )בהתאם, "ההקצאה" -ו" האופציות: "בסעיף זה

  Non Recourse.  ח לשם רכישת מניות הפניקס בתנאי"מיליון ש 19.3אשראי בסך כולל של עד 

בתוספת ריבית , ח למניה"ש 7.976מחיר המימוש של האופציות יהא : להלן עיקר תנאי ההקצאה

שתחושב החל ממועד ההבשלה הראשון ועד יתר מועדי ההבשלה של  3.75%התאמה שנתית בשיעור של 

שתימנה החל מתחילת העסקתו של מר , קופה של ארבע שניםהאופציות תבשלנה על פני ת. האופציות

אם לא  2014ביוני  1והאופציות תפקענה ביום , 2013ביוני  1ועד ליום ) 2009ביוני  1ביום (לפידות 

מועדי . כפוף להמשך העסקתו של מר לפידות בפניקס עד למועדים האמורים, תמומשנה עד למועד זה

מימוש ). למעט בנסיבות מסוימות(נוי שליטה בפניקס ופיטורין ההבשלה כאמור יואצו במקרה של שי

, לחלופין Cashless Exerciseבדרך של , לפי שיקול דעתו, ידי מר לפידות יכול שיבוצע- האופציות על

יהיה זכאי מר  Cashless Exerciseל יבחר לממש את האופציות שלא באמצעות מנגנון "אם המנכ

הלוואה כאמור תהא צמודה למדד . צורך תשלום מחיר המימושלפידות לקבל מהפניקס הלוואה ל

. לשנה עד למועד פירעונה 4%המחירים לצרכן הידוע במועד מתן ההלוואה ותישא ריבית בשיעור של 

ותובטח אך ורק בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה על  Non Recourse הלוואה כאמור תהיה מסוג

הלוואה יהיה בקרות אירועים מסוימים ולכל המאוחר פירעון ה. המניות שתנבענה ממימוש האופציות

איחוד או , תבוצענה התאמות בתנאי האופציות במקרה של חלוקת מניות הטבה. 2015ביוני  1ביום 

תציע הפניקס למר לפידות זכויות , במקרה של הנפקת זכויות, כן- כמו. פיצול הון או חלוקת דיבידנד

וכן יהא , האופציות ערב התאריך הקובע להנפקת הזכויות כאילו הוא מימש את, בתנאים זהים, זהות

מהפניקס לטובת מימוש הזכויות  Non Recourse מר לפידות זכאי לקבל הלוואה שאינה מסוג

נקבעו תנאים הנוגעים לאופן הבשלת , כן-כמו. בהתאם לתנאי ההלוואה המפורטים לעיל, כאמור

השווי הכלכלי של האופציות  .לפידות בפניקסהאופציות ומימושן במקרה של סיום העסקתו של מר 

  .ח"מיליוני ש 30 -בכ,  נאמד נכון למועד הענקתן

  

ל החברה בהיקף של "מועסק כמנכ") מר ברטפלד: "להלן(מר אסף ברטפלד  - מר אסי ברטפלד) 3( 

המשכורת החודשית על . ותיקונים שנעשו בו 1996ביולי  21משרה מלאה בהתאם להסכם עבודה מיום 

 .ח ברוטו"אלפי ש 93 - על סך של כ 2011י ההסכם התעדכנה מעת לעת ועומדת נכון לחודש מרץ פ

כן זכאי מר ברטפלד לבונוס מיוחד מעת לעת בהתאם להישגיו . המחירים לצרכן המשכורת צמודה למדד

תגמולים , קרן השתלמות, ימי חופשה שנתית, מענק הבראה, על ידי דירקטוריון החברה כפי שיוחלט

, )6ל רכב בדרגה "החברה מעמידה לרשותו של המנכ(העמדת רכב ונשיאה בהוצאותיו , פיצויי פיטוריםו

המשכורת החודשית ומענק ההבראה מהווים את . ל"והשתתפות בהוצאות טלפון בביתו של המנכ

  .הבסיס להפרשות לתנאים הסוציאליים

שאית לסיים את ההסכם בהודעה החברה ר. 65תוקפו של ההסכם לתקופה בלתי מוגבלת או עד גיל  

החברה רשאית . חודשים 4חודשים ומר ברטפלד רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת של  12מוקדמת של 

בנסיבות מיוחדות . לוותר על העבודה בתקופת ההודעה המוקדמת ולשלם משכורת בגין תקופה זו

במקרה , רים הנזכרים לעילבנוסף לפיצויי הפיטו. רשאית החברה לסיים את הסכם העבודה באופן מיידי
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של פיטורים זכאי מר ברטפלד לבונוס פרישה בסך של המשכורת הקובעת לצורך הפרשות לתנאים 

ל לבונוס פרישה בסכום השווה "ובמקרה של התפטרות זכאי המנכ, לכל שנת עבודה, סוציאליים

ח בגין שנת "ש אלפי 2,000 -קיבל מר ברטפלד מענק בסך של כ 2010בשנת . למחצית הסכום האמור

  ).2010מענק בגין שנת  נדון ואושרטרם ( 2009

  

ח למר "ש 500,000העמידה דלק השקעות הלוואה בסכום של  2006בפברואר  14ביום  :הלוואות

ההלוואה הינה מסוג . לצורך רכישת ניירות ערך של חברות הנמנות על קבוצת דלק, ברטפלד

Recourse , מועד הפירעון המקורי היה . 4%צמודה בשיעור של צמודה למדד בתוספת ריבית שנתית

אישרו וועדת הבקורת , 2011במרץ  31ביום . 2011במרץ  30והוארך ליום  2008במרץ  30ביום 

הלווה רשאי לבצע פירעון , ההלוואה הסכםעל פי  .2013 באפריל 29ודירקטוריון החברה עד ליום 

הלווה רשאי למכור ו יירות הערך שנרכשו הופקדו כבטוחה לסילוק ההלוואהנ .חלקי או מלא, מוקדם

יתרת  .ובלבד שהתמורה בגין המכירה תועבר לדלק השקעות להחזר סכום ההלוואה, את הבטוחה

  .₪אלפי  718-הינה כ 2010בדצמבר  31ל ליום "ההלוואה הנ

סך בשקלים השווה ב Non Recourseבתנאי העניקה החברה למר ברטפלד הלוואה  2007בשנת , בנוסף

 0.2%לרכישת  אשר שימשה את מר ברטפלד, )ח"שאלפי  3,064 -כ(במועד הענקתה , דולר 800,000 -ל

 4%בריבית שנתית של , ההלוואה האמורה הוענקה לתקופה של שלוש שנים. כמפורט להלן IDEממניות 

בחודש נובמבר . על הפרשי ההצמדה למדד ועל הריביתמ "ובתוספת מעצמודה למדד המחירים לצרכן 

אשר הייתה אמורה להיפרע , אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את הארכת ההלוואה 2010

ההטבה . רה לראשונהבאותם תנאים בהם אוש 2013 בנובמבר 29עד ליום , 2010בנובמבר  29ביום 

  .והיא נזקפה לדוח רווח והפסד ח"שאלפי  572 -כל הסתכמהבגין הארכת ההלוואה הגלומה 

בסך של  2006קיבל מר ברטפלד הלוואות מדלק השקעות לפני שנת , כי בנוסף להלוואות האמורות, יצוין

מועד פירעון ההלוואה . ח למטרת רכישת ניירות ערך של חברות הנמנות על קבוצת דלק"אלפי ש 4,400

לאחר אישור ( 25.1.2010ידי דירקטוריון החברה ביום - רך עלהוא, 29.1.2010שהיה אמור להיות ביום 

ההטבה . באותם תנאים של ההלוואה המקורית 29.4.2013עד ליום ) 24.1.2010ועדת הביקורת ביום 

   .ח והיא נזקפה לדוח רווח והפסד"אלפי ש 897 -כל הסתכמהבגין הארכת ההלוואה הגלומה 

נועדה לרכישת ש, Non Recourseמסוג ח "ש 2,338,666ם של הלוואה בסכול "כמו כן הועמדה למנכ

סכום ההלוואה  .30.3.2011ביום ומועד פירעונה , מ"מניות של החברה הבת גדות תעשיות ביוכימיה בע

  .ח"אלפי ש 817 יההלאותו מועד ושווי הבטוחה ח "שאלפי  3,653היה  31.12.2010נכון ליום 

אלפי  15,524 - ל כעמדה על סך ש 31.12.2010יתרת החוב הכולל של כל ההלוואות המפורטות לעיל  ליום 

    .ח"ש

  

מניות רגילות  28,000הוענקה אופציה למר ברטפלד לרכוש  2006בחודש דצמבר  :הקצאות ניירות ערך

וזאת בהמשך , דולר למניה 17.64תמורת מחיר מימוש של , בה הוא מכהן כדירקטור, USAשל דלק 

בתום כל . 2006חודש מאי יורק ב- בעת הנפקתה בבורסה בניו USAלתכנית האופציות שאושרה בדלק 

 7,000(אחת מארבע השנים הראשונות לאחר הקצאת האופציה השתחררו למימוש רבע מכמות המניות 

אם תסתיים כהונתו של . שנים לאחר הקצאת האופציה 10כאשר המועד האחרון למימוש הוא , )מניות

ם את חלק האופציה יו 180יהיה זכאי לממש תוך תקופה של , USAמר ברטפלד כנושא משרה בדלק 

הערך הכלכלי . ולא יהיה זכאי לממש את יתרת האופציה שטרם הבשילה, הניתן למימוש באותה העת

כללה  USAדלק . ח במועד הענקתן"אלפי ש 790 -של האופציה שהוענקה למר ברטפלד הסתכם בכ
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י האופציה בגין כתב) לפני מס(אלף דולר  44 - הוצאה בסכום של כ 2010בדוחותיה הכספיים לשנת 

בשקלים חדשים חושב על פי השער  2010 תהנתון המופיע בטבלה לשנ. בהתאם לתנאי הבשלתם, כאמור

  .האופציה מחוץ לכסף, דוחנכון למועד ה). ח"ש 3.549( 2010בדצמבר  31היציג ביום 

תמורת סך של  IDEממניות  0.2%מימש מר ברטפלד אופציה ורכש מהחברה  2007בחודש נובמבר 

מר ברטפלד מכהן , יצוין כי. ידי החברה כאמור לעיל- דולר באמצעות הלוואה שהוענקה לו על 800,000

לפי הערכה של מעריך חיצוני בהתאם  2007שווי ההטבה כפי שחושבה בחודש יולי . IDE -כדירקטור ב

   ).בהתחשב גם באפשרות של הנפקה עתידית(דולר  90,000 -בכ הסתכמהלכללי החשבונאות 

 

על הקצאת סך של , החליטו ועדת ביקורת ודירקטוריון החברה 2009בחודש יוני  :פאנטוםאופציות 

. בכירהמשרה אופציות פאנטום למר ברטפלד מכוח תכנית אופציות פאנטום למנהלים ולנושאי  20,000

) לפני מס(ח "ש אלפי 5,977-הוצאה רעיונית בסך של כ 2010החברה כללה בדוחותיה הכספיים לשנת 

לפרטים נוספים אודות תכנית אופציות . ופציות הפאנטום המוענקות למר ברטפלד על פי התכניתבגין א

  .להלן) 12(ק "ראו ס, הפאנטום וההקצאה מכוחה

  

החל  מהון המניות המונפק והנפרע של דלק קפיטל 1%חזיק המר ברטפלד  :החזקה בדלק קפיטל

 5ביום . 2010ק החל מחודש דצמבר דלק קפיטל נמצאת בהליכי פירו. 2006בחודש מאי  מהקמתה

בהסכם עם  ברה את התקשרותה של דלק השקעותאישרו ועדת ביקורת ודירקטוריון הח 2011בינואר 

לאור הליך יו בדלק קפיטל החזקותהסדרת בקשר עם  ל דלק השקעות"המכהן גם כמנכ, ברטפלד מר

בעת , קבע מנגנון לפיונבהסכם . מבלי לחלק את נכסיה והתחייבויותיה, ידי דלק השקעות-פירוקה על

, ל החברה"מכירת כל הנכסים במלואם לצדדים שלישיים או בעת סיום כהונתו של מר ברטפלד כמנכ

בתמורה להחזקתו במניות , תשלם דלק השקעות למר ברטפלד, ")המועד הקובע: "להלן(לפי המוקדם 

פיטל במועד הקובע אילו לא משוויה התיאורטי של דלק ק) 1/100(סכום השווה למאית , דלק קפיטל

אשר , ידי מעריך שווי- חישוב התמורה בהתאם להסכם שיחתם יבוצע על ")התמורה: "להלן(פורקה 

יביא לתוצאה , אם חישוב התמורה במועד הקובע כמתואר לעיל. זהותו תיקבע בהסכמה בין הצדדים

וספים בדבר התקשרותה לכל תמורה כספית שהיא לפרטים נאזי לא יהיה זכאי מר ברטפלד , שלילית

' מס( 2011בינואר  6וח מיידי של החברה מיום יושל דלק השקעות בהסכם עם מר ברטפלד אנא ראו ד

 ).2011-01-009015:אסמכתא

  

נחתם בין דלק  2009בחודש ספטמבר . 2001החל משנת  USAל דלק "מכהן כמנכ -מר עוזי ימין ) 4( 

USA ר לחודשדול 39,000 -של כזכאי מר ימין לשכר חודשי  ,הסכם העסקה חדש על פיו, מר ימין לבין .

. הוצאות חינוך וטלפון, USAבבית בבעלות דלק מגורים  ,מר ימין זכאי להטבות שונות כגון רכב, בנוסף

תקופת ההסכם . רשאי על פי שיקול דעתו להחליט על מתן מענק שנתי למר ימין USAדירקטוריון דלק 

כל צד רשאי לסיים את ההסכם בהודעה . 2013 וקטוברבא 31ליום ועד  2009במאי  1מיום  נההי

ההסכם החדש הוענקו במסגרת  ).לפי הנמוך(עשר חודשים או יתרת תקופת ההסכם - מוקדמת של שנים

של דלק  2006בהתאם לתכנית התגמול לשנת ) SARs(זכויות לעליית ערך מניות  1,850,040, למר ימין

USA .במחירי  2013, באוקטובר 31ועד ליום  2010, ץבמר 31ן החל מיום מבשילות לשיעורי הזכויות

לפי , 2014, באוקטובר 31או ביום  מר ימיןיפקעו שנה לאחר סיום העסקתו של  הזכויות. מימוש שונים

ניתנות למימוש למניות  הזכויות. מליון דולר 2.2- נאמד בסך של כ הזכויותהערך הכלכלי של . המוקדם

אישר  2009בחודש ספטמבר , בנוסף. USAלפי שיקול דעתה הבלעדי של דלק רגילות או למזומן 
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לפי הסכם ההעסקה מר ימין אופציות שהוענקו ל 1,319,493-הסדר בנוגע ל USAדירקטוריון דלק 

 לפי. עד למועד הפקיעה ולא ניתן היה להאריך את תקופת המימוש בגינן אשר לא מומשו, הקודם

לקבל במניות את הפער בין מחיר המניות בבורסה ובין מחיר המימוש מר ימין יוכל  ,ההסדר כאמור

מימש מר ימין את זכותו על פי ההסדר האמור  2010בחודש פברואר  .כפי שהוגדר בהסכם, התיאורטי

  .מניות חלף האופציות שפקעו 638,909לו  הקצתה USAודלק 

  

סוכנות לביטוח ) ישראל(לידרים  ל משותף בחברת אגם"מר יצחק עוז מכהן כמנכ – יצחק עוזמר ) 5(

ממר ) חברת בת של הפניקס ביטוח(רכשה הפניקס סוכנויות  2003בשנת "). אגם: "להלן(מ "בע) 2003(

יצחק מר מרכשה הפניקס סוכנויות  2005בשנת . מהון המניות של אגם 25%משה ששון ממר יצחק עוז ו

אגם : "להלן(מ "בע) 2001(קות מהון המניות של אגם לידרים אחז 60%משה ששון מר מעוז ו

עוז .נחתם בין אגם לבין א 2003ביוני  29ביום . מהון מניות אגם 75%-אשר מחזיקה ב, ")אחזקות

") עוז: "להלן(חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר יצחק עוז , מ"בע) 1998(סוכנות לביטוח חיים 

ל באמצעות מר "לאגם שירותי מנכלפיו יינתנו , ")ההסכם: "להלן בסעיף זה(הסכם למתן שירותים 

. אשר יהיו צמודים למדד, מ"ח לחודש בתוספת מע"ש 159 -יצחק עוז בתמורה לדמי ניהול בסך של כ

. בהסכם נקבע כי דירקטוריון אגם אחזקות יקבע מדי שנה האם לעדכן את שיעור דמי הניהול ובכמה

בגין חבות כספית אזרחית בגין פעולה  שיפוי, קובע ההסכם כי עוז תהיה זכאית להחזר הוצאות, בנוסף

שנים  3-אשר יוחלף אחת ל, BMW 728לרכב מסוג , ל"אשר נעשו בעת מילוי תפקיד המנכ, או מחדל/ו

אגם . טלפון סלולרי ומנוי על שני עיתונים יומיים, מ ברכב מאותו סטנדרט"ק 100,000או לאחר 

. זקה של הרכב והטלפון הסלולריהתחייבה בהסכם לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהפעלה ובאח

מרווחי אגם לפני ניכויי מס  5.025%בהסכם נקבע כי עוז תהיה זכאית למענק שנתי קבוע בשיעור של 

אישר דירקטוריון אגם  2008בינואר  23ביום . מענקים ובונוסים לבעלי המניות, דמי ניהול, וניכויים

יש ) 5.025%(קביעת אחוז המענק השנתי  אחזקות את עדכון המענק השנתי לו זכאית עוז כך שלשם

אם הרווח לצרכי המענק השנתי של אגם . להתייחס  לרווח המשותף של  אגם אחזקות ואגם ביחד

על  8.375%תהא עוז זכאית למענק נוסף בשיעור של , ח"מיליון ש 8 -יהיה גבוה מ, אחזקות ואגם ביחד

ולאחר מכן להתחדש  2010ביוני  30עד ליום שבמקור היה אמור להיות בתוקף , ההסכם. הרווח השולי

הוארך , חודשים מראש 6אלא אם הודיע אחד הצדדים על רצונו להפסיקו לפחות , לשנתיים נוספות

תוך עדכון דמי הניהול המשולמים ) 2005החל מחודש יולי (שנים נוספות  7 -ל 2005במהלך חודש יולי 

: נוספים בהם ניתן לסיים את ההסכם כדלהלןבהסכם נקבעו מקרים . ח"ש 159,400לעוז לסך של 

או מונה כונס נכסים /ו, או צו לכינוס מרבית או כל הנכסים/ו, מקרה בו ניתן נגד אחד הצדדים צו פירוק

; אם מר יצחק עוז הוכרז כפושט רגל או הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון; על מרבית או כל נכסיו

ידי צו של ערכאה - אם מר עוז הוכרז כפסול דין על; או באמונה מר עוז מעלו בכספי החברהעוז או אם 

  .חודשים רצופים או יותר 9ואם מר עוז איבד את כושר העבודה למשך ; מוסמכת

  

ר דירקטוריון החברה בהיקף של "מועסק כיו") מר לסט: "להלן(מר גבריאל לסט  - מר גבריאל לסט ) 6(

 4החל מיום . 2001באוגוסט  30החברה ביום  ידי-משרה מלאה בהתאם להסכם עבודה שאושר על

לאחר שנתקבל אישור , ר דירקטוריון החברה"מועסק מר לסט מכוח ההסכם כיו 2003בספטמבר 

צמוד , ח"ש 80,000על פי ההסכם זכאי מר לסט למשכורת חודשית ברוטו של . האסיפה הכללית לכך

וכן לבונוס שנתי ) 2011נכון לחודש מרץ  ח"אלפי ש 100 -כ( 2001חודש יוני המחירים לצרכן של למדד 

   .בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה
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נמוך מהמשכורת ") המשכורת המבוטחת: "להלן(השכר הקובע לצורך הפרשות לתגמולים ופיצויים 

בשל ההפרשה המופחתת לתגמולים . 2001ח צמוד למדד חודש יוני "ש 37,100החודשית ועומד על 

מההפרש שבין  13.33%י מר לסט זכאי לתוספת מיוחדת בשיעור של ולפיצויים נקבע בהסכם כ

מהמשכורת  2.5%וכן לתוספת מיוחדת בשיעור של , המשכורת החודשית למשכורת המבוטחת

עוד נקבע כי הבונוס לא יהיה מרכיב שכר לצורך הפרשות לתנאים . החודשית כפי שתהיה מעת לעת

יהיה זכאי לגמול מנהלים בגין כהונתו כדירקטור מר לסט לא , בהתאם לאמור בהסכם .סוציאליים

, זכאי מר לסט לדמי הבראה, מלבד האמור לעיל. או בחברות אחרות הנמנות על קבוצת דלק/בחברה ו

טלפון נייד , החזר הוצאות בתפקיד, הפרשות לקרן השתלמות, דמי מחלה, ימי חופשה שנתית

ידי החברה והיא -ורכב שיועמד לו על, רגיל החזר הוצאות לקו טלפון, וההוצאות הכרוכות בהחזקתו

רשאי כל צד לסיימו בהודעה מוקדמת של שלושה , פי ההסכם- על. תישא בהוצאות אחזקתו ותפעולו

. החברה רשאית לוותר על עבודה בתקופת ההודעה המוקדמת ולשלם משכורת בגין תקופה זו. חודשים

לסט למענק הסתגלות בגובה של שש משכורות זכאי מר , במקרה של סיום העבודה על פי הודעת החברה

ללא מתן מענק , מוקנית לחברה אפשרות לסיים את ההסכם באופן מיידי, בנסיבות מיוחדות. חודשיות

חובות , שמירת סודיות, הסכם העבודה קובע בנוסף הוראות בדבר הימנעות מניגודי עניינים. הסתגלות

 2009ח בגין שנת "אלפי ש 500 -סט מענק בסך של כקיבל מר ל 2010בשנת  .העובד כלפי החברה ועוד

  .)2010מענק בגין שנת  נדון ואושרטרם (

  

 ,ח"שאלפי  2,500 -ח ו"אלפי ש 4,400שתי הלוואות מהחברה בסך של  בעבר מר לסט קיבל :הלוואות

ו הלוואות אלו הי. אשר יועדו לרכישת ניירות ערך של חברות הנמנות על קבוצת דלק, 2006לפני שנת 

מועדי פירעון . 4%צמודות למדד ובתוספת ריבית שנתית צמודה בשיעור של , Recourseמסוג 

 17וביום ) ח"אלפי ש 4,400קרן ההלוואה כאמור על סך של ( 2010באוגוסט  3ההלוואות היו ביום 

פרע מר לסט  2010במהלך חודש ספטמבר ). ח"אלפי ש 2,500קרן הלוואה על סך של ( 2011באוקטובר 

  .ח"מיליוני ש 10 - ואשר יתרתן למועד הפירעון הסתכמה בכ, מלוא סכום ההלוואות שהועמדו לו את

  

אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת אופציה למר  2006בחודש דצמבר  :הקצאות ניירות ערך

 16תמורת מחיר מימוש של , בה הוא מכהן כדירקטור USAמניות רגילות של דלק  28,000לסט לרכוש 

וזאת בהמשך לתכנית האופציות שאושרה בדלק , 2007האופציה הוענקה בחודש ינואר . ר למניהדול

USA בתום כל אחת מארבע השנים הראשונות . 2006יורק בחודש מאי - בעת הנפקתה בבורסה בניו

כאשר המועד האחרון , )מניות 7,000(לאחר הקצאת האופציה ישתחררו למימוש רבע מכמות המניות 

 USAאם תסתיים כהונת מר לסט כנושא משרה בדלק . שנים לאחר הקצאת האופציה 10 למימוש הוא

ולא יהיה , יום את חלק האופציה הניתן למימוש באותה העת 180יהיה זכאי לממש תוך תקופה של 

הערך הכלכלי של האופציות שהוענקו למר לסט . זכאי לממש את יתרת האופציה שטרם הבשילה

 39 -הוצאה בסכום של כ 2010כללה בדוחותיה הכספיים לשנת  USAדלק . ח"אלפי ש 650 - הסתכם בכ

 תהנתון המופיע בטבלה לשנ. בהתאם לתנאי הבשלתם, בגין כתבי האופציה כאמור) לפני מס(אלף דולר 

 דוחנכון למועד ה). ח"ש 3.549( 2010בדצמבר  31בשקלים חדשים חושב על פי השער היציג ביום  2010

  .סףהאופציה מחוץ לכ

החליטו דירקטוריון וועדת הביקורת של דלק אנרגיה לאשר הקצאת אופציות למר  2007בחודש אוגוסט 

ידי האסיפה הכללית - ההחלטה אושרה על. ר דירקטוריון דלק אנרגיה"לסט אשר כיהן באותו מועד כיו

, ללא תמורה, בהתאם לתנאי ההקצאה הוענקו למר לסט. 2007של דלק אנרגיה בחודש אוקטובר 
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כאשר , 2012מנות שנתיות שוות עד שנת  5 - אופציות למימוש למניות רגילות של דלק אנרגיה ב 55,345

תקופת ההקניה של כל מנה במהלך השנה הרלבנטית יכולה להתקצר אם דלק אנרגיה הגיעה ליעדי שווי 

ופציות כל הא, ר דירקטוריון דלק אנרגיה"אם יחדל מר לסט לכהן כיו. שוק שנקבעו מראש בהסכם

המניות שיוקצו במסגרת מימוש . יפקעו מיידית, לו ואשר טרם הגיע מועד מימושן נקוהועאשר 

מהון המניות של דלק אנרגיה לפני ההקצאה ובהנחה של מימוש כל ניירות  1.2% - האופציות מהוות כ

 425.37ח למניה ועד "ש 349.96 -מחיר המימוש עולה ממנה למנה מ. הערך ההמירים של דלק אנרגיה

למר לסט זכות לקבל מדלק אנרגיה הלוואה , כן-כמו. בהתאם למועדי ההקניה שנקבעו, ח למניה"ש

Non Recourse  לצורך מימון תוספת  4%צמודה למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית שנתית של

הזכאות למימוש . ההלוואה תובטח בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה בלבד על מניות המימוש. המימוש

והן יהיו ניתנות למימוש עד תום שנה ממועד ) 2007ביולי  1(ופציות תיפרס החל ממועד הזכאות הא

. ח"מיליון ש 5.7 -הערך הכלכלי של האופציות למועד האישור הסתכם לסך של כ. ההקניה האחרון

 2010בפברואר  1ר דירקטוריון דלק אנרגיה החל מיום "כיוכהונתו לאור הודעתו של מר לסט על סיום 

לאחר אישור ועדת , אישרה האסיפה הכללית של דלק אנרגיה, ר החל מאותו מועד"ומינויו כסגן יו

שינויים בתנאי תכנית האופציות של מר , 2010בינואר  17הביקורת ודירקטוריון דלק אנרגיה ביום 

מנת ) ב(; תתבטל, אשר מועד הקנייתה טרם חל, מנת האופציות החמישית) א: (כדלקמן, לסט

מיליוני  600או עם הגעה לשווי חברה של  1.7.2011אשר מועד הקנייתה חל ביום , פציות הרביעיתהאו

אך , ר דירקטוריון דלק אנרגיה"ותוקנה כל עוד יכהן מר לסט כסגן יו, תיוותר בתנאיה הנוכחיים, דולר

כי תום , יצוין. ר דירקטוריון במצטבר"ר דירקטוריון וכסגן יו"לא לפני תום שנת הכהונה השלישית כיו

ר "סיום תפקידו של מר לסט כיו) ג(; 2010ביולי  1שנת הכהונה השלישית של מר לסט חל ביום 

יום לאחר  120בגינה ניתן לממש את כתבי האופציה במשך תקופה של " סיבה"דירקטוריון לא ייחשב כ

בות בתקופת לר, לא יחולו שינויים בתכנית ההקצאה, למעט השינויים כאמור) ד(; סיום הכהונה

כפי שהיה בתכנית , חודשים ממועד ההקנייה האחרון 12המימוש של מנות האופציה שתהיה עד תום 

ובזכותו של מר לסט לקבל מדלק אנרגיה הלוואת , )2012ביולי  1חודשים מיום  12קרי (האופציות 

Non-Recourse שהוקנו  סך האופציות הכולל, לאור האמור. למימון תוספת המימוש כמתואר לעיל

 2010ביוני  27ביום . אופציות כפי שנקבע במקור 55,345אופציות במקום על  44,276למר לסט עומד על 

ונכון ) מניות דלק אנרגיה 11,069ובגינן הוקצו לו (מימש מר לסט את המנה הראשונה של האופציות 

דלק אנרגיה כללה . יותאופצ 33,207סך האופציות הכולל שנותרו למר לסט הינו  2010בדצמבר  31ליום 

בגין כתבי האופציה ) לפני מס( ח"שאלפי  935-הוצאה בסכום של כ 2010בדוחותיה הכספיים לשנת 

   .בהתאם לתנאי הבשלתם, כאמור

  

באמצעות ל כספים "סמנמועסק בחברה כ") מר משרקי: "להלן(מר ברק משרקי  – מר ברק משרקי) 7(

בהתאם להסכם "). הסכם העבודה: "להלן( 2006ביולי  16הסכם עבודה אישי עם דלק השקעות מיום 

אשר יהא , )ברוטו( ח"ש 57,000לשכר חודשי בסך , 2011נכון לחודש מרץ , זכאי מר משרקי, העבודה

אשר , וכן לבונוס מיוחד, )השכר יעודכן בהתאם אחת לשלושה חודשים(צמוד למדד המחירים לצרכן 

או לפי שיקול /פי שיקול דעתה הבלעדי ו-לק השקעות ועלייקבע לפי החלטת מועצת המנהלים של ד

ניתן  2010בשנת ). בהתחשב בין השאר בהישגיו של מר משרקי(ל דלק השקעות "דעתו הבלעדי של מנכ

, כן-כמו). 2010טרם ניתן מענק בגין שנת ( 2009ח בגין שנת "אלפי ש 600למר משרקי מענק בסך של 

הפרשות לקרן , ימי מחלה, חופשה שנתית, לות כגון ימי הבראהזכאי מר משרקי להוצאות נלוות מקוב

החברה נושאת בהוצאות הקשורות לאחזקת . ורכב, מכשיר סלולארי, מנוי לעיתון יומי, השתלמות

הסכם העבודה כולל התחייבויות של מר . וכן בהוצאות אחזקת המכשיר הסלולארי, הרכב ולתפעולו
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הן במהלך תקופת העסקתו והן במשך השנה הראשונה לאחר תחרות - משרקי לשמירה על סודיות ולאי

, הסכם העבודה מכיל גם נספח המסדיר את זכויותיו לפיצויי פיטורים. סיום עבודתו בדלק השקעות

, יצוין). תגמולים ואובדן כושר עבודה, פיצויים(המורכבות מהפרשות דלק השקעות לקופות גמל שונות 

משרקי לביטוח במסגרת פוליסת ביטוח נושאי המשרה של  זכאי מר, כי במסגרת תפקידו בחברה

  .החברה ולהסדרי פטור ושיפוי בהתאם לנהוג בחברה

  

החליטה החברה על הקצאת אופציות פאנטום למר משרקי מכוח  2009ביולי  5ביום  :אופציות פאנטום

פציות או 1,100מימש מר משרקי  2010במהלך חודש ספטמבר . תכנית אופציות פאנטום למנהלים

לפרטים נוספים אודות תכנית אופציות הפאנטום  .ח"אלפי ש 637- פאנטום בתמורה לסך של כ

  . להלן) 12(ק "ראו ס, למר משרקיוההקצאה מכוחה 

  

") מר עמית: "להלן(מכהן מר משה עמית , לכהונתו כדירקטור בחברה בנוסף – עמית מר משה) 8(

להלן ( 2004באוגוסט  4ם בינו ובין דלק ישראל מיום פי הסכ- וזאת על, ר דירקטוריון דלק ישראל"כיו

במשך תקופת העסקתו לתשלום חודשי , זכאי מר עמית, בהתאם להסכם"). ההסכם: "סעיף זה- בתת

אשר ממנו יופחתו , ")סכום התמורה: "להלן) (2004צמוד למדד יוני ( ח"ש 36,000בסך ) ברוטו(

למר עמית ") חברות הקבוצה: "להלן(ת קשורות או חברו/הסכומים שישולמו על ידי קבוצת דלק ו

זכאי מר עמית , בנוסף. או כל גמול אחר בגין תפקידו בחברות הקבוצה/כגמול השתתפות וגמול שנתי ו

תשלום , )7מעמידה דלק ישראל לרשות מר עמית רכב בדרגה , בפועל(לקבל מדלק ישראל רכב צמוד 

   .החזר הוצאות בתפקיד טלפון סלולרי וכן, הוצאות אחזקה ושימוש ברכב

מר עמית אינו נחשב ולא יחשב כעובד של דלק ישראל וסכום התמורה המשולם לעמית , פי ההסכם- על

ר דירקטוריון דלק ישראל נקבע בהתחשב בכך שדלק ישראל לא תהא חייבת לשלם "בעבור שירותיו כיו

, דמי מחלה, פשה או פדיון חופשהחו, או עבורו כל תשלום בגין זכויות סוציאליות/או להפריש לעמית ו/ו

או /ביטוח לאומי וכל תשלום אחר מכל מין וסוג שהוא שדלק ישראל נוהגת לשלם ו, פיצויי פיטורין

    .להפריש לעובדיה

או תשלומי חובה אחרים המוטלים /במסגרת ההסכם התחייב מר עמית לשאת ולשלם את כל המיסים ו

- כמו. מס בריאות וכיוצא בזה, ביטוח לאומי, ות מס הכנסהלרב, על פי הוראות כל דין על קבלן עצמאי

הסכם ההעסקה כולל הוראות שמטרתן להגן על זכויות הקניין הרוחני של דלק ישראל וכן תניות , כן

מר עמית התחייב כי במהלך תקופת כהונתו כדירקטור בדלק ישראל הוא עצמו וכן התאגידים  .סודיות

בין במישרין ובין , תית על ניהולם לא יתחרו בכל צורה שהיאאו שיש לו השפעה מהו/שבשליטתו ו

מר עמית התחייב שלא לכהן בדירקטוריונים ולא יטול כל , בנוסף. בדלק ישראל או בעסקיה, בעקיפין

אלא אם כן , חלק בניהול תאגידים אשר הם או תאגיד קשור שלהם מתחרים בעסקיה של דלק ישראל

  .  אישרה זאת דלק ישראל מראש ובכתב

תוקן הסכם העבודה בין מר עמית לבין דלק ישראל כך שהתשלום החודשי לו  2006באוגוסט  27ביום 

נכון לחודש ). 2006צמוד למדד יולי (לחודש  ח"ש 60,000 - הועלה ל 2006ביוני  1הוא זכאי החל מיום 

  .ם לא חל שינויבשאר תנאי ההסכ. ח"אלפי ש 68 -התשלום החודשי לו זכאי מר עמית הינו כ 2011מרץ 

דלק ישראל משלמת למר עמית את התשלום החודשי האמור ומקבלת החזר מקבוצת דלק בגין , בפועל

  .הסכומים המגיעים למר עמית מתוקף תפקידו כדירקטור בקבוצת דלק

ידי - ההסכם ניתן לסיום על. ידי אחד הצדדים-ההסכם יעמוד בתוקפו כל עוד לא הובא לידי סיום על

ומר עמית רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת של חודש , ודעה מוקדמת של חודשיים מראשדלק ישראל בה
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יתפטר מר עמית על פי בקשת דלק ישראל מכהונתו כחבר , כי אם יסתיים, בהסכם נקבע. מראש

  .דירקטוריון ומכל כהונה או תפקיד שהיה לו כחלק מביצוע תפקידיו על פי ההסכם

בגין ( 2010ה דלק ישראל למר עמית מענקים שהסתכמו בשנת שילמ, בנוסף לתשלומים על פי ההסכם

  .ח"שאלפי  400 -בסך של כ) 2009שנת 

למר עמית ") כתבי האופציה: "להלן(כתבי אופציה  109,483הקצתה דלק ישראל  2007בדצמבר  26ביום 

ה ביום אשר אומצ, נושאי משרה ויועצים של דלק ישראל, לעובדים 2007במסגרת תכנית אופציות לשנת 

ללא , רשאית דלק ישראל להעניק, לפי תכנית האופציות"). תכנית האופציות: "להלן( 2007בנובמבר  5

או בחברות קשורות כתבי /ליועצים ולנותני שירותים בדלק ישראל ו, לנושאי משרה, לעובדים, תמורה

א של דלק "כ. נ.ע ח"ש 1אופציה לא רשומים למסחר בבורסה הניתנים למימוש למניות רגילות בנות 

   .ישראל

ביוני  1כתבי אופציה ביום  54,742) א: (כתבי האופציה שהוקצו למר עמית הוקנו בשתי מנות כדלקמן

כל כתב אופציה המוקנה  )."מועדי ההקניה: "להלן( 2009ביוני  1כתבי אופציה ביום  54,741) ב. (2008

באופן בו , ימוש המשתנה בכל מועד הקניהבכל מועד הקנייה יהא ניתן למימוש בכפוף לתשלום מחיר מ

ומחיר המימוש במועד ההקניה הבא שווה למחיר , ח"ש 139.95מחיר המימוש למנה הראשונה הינו 

כתבי האופציה ניתנים . 4%המימוש של המנה הראשונה בצירוף ריבית התאמה שנתית בשיעור של 

יום העסקה או מתן שירותים כמפורט או קודם לכן במקרה של ס 31.5.2013למימוש למניות עד ליום 

והכוללות בעיקר התאמות בגין , זכות המימוש כפופה להתאמות המפורטות בתכנית האופציות .בתכנית

התאמות בגין מכירת נכסי החברה לצד , הנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד במזומן, חלוקת מניות הטבה

והתאמות בגין שינויים במבנה ההון של , פירוק מרצון או חיסול החברה, שלישי או מיזוג החברה

מר עמית זכאי לקבלת הלוואה הנושאת ריבית , ידו-לשם מימוש כתבי האופציה המוחזקים על. החברה

. למדד המחירים לצרכן הידוע במועד מתן ההלוואה כאמור) קרן וריבית(וצמודה  4%שנתית של 

וד קבוע מדרגה ראשונה על מניות בשעב, אך ורק, אשר תובטח Non Recourse ההלוואה תהא מסוג

 4.8-הערך הכלכלי של האופציות שהוענקו למר עמית הסתכם במועד ההענקה בסך של כ. המימוש

  .ח"מיליון ש

  

  )תשובה(מר אלעד שרון  ) 9(

ר דירקטוריון פעיל של החברה "מכהן כסגן יו ,בנו של בעל השליטה בחברה, )תשובה(מר אלעד שרון  

  . להלן 22תקנה ראו לפירוט תנאי כהונתו  .60%בהיקף משרה של 

  

  כהונה של דירקטורים שאינם דירקטורים חיצונייםתנאי  )10(

, הינו הסכום הקבוע בהתאם לתקנות הגמולודלק ישראל למשולם , מר משה עמית הגמול לו זכאי

למר ולמו סך כל הגמולים שש. ח"ש 76,800י בסך ח וגמול שנת"ש 2,860דהיינו גמול השתתפות בסך של 

לפירוט בדבר תנאי כהונתו של מר עמית  .ח"ש אלפי 152 -כהינם  2010 בשנת )דלק ישראלדרך (עמית 

  . לעיל )8(ראו סעיף 

דהיינו לגמול השתתפות בסך של , גברת מזל ברונשטיין זכאית לסכום המירבי הקבוע בתקנות הגמול

 -הינם כ 2010 בשנתברונשטיין ' ולמו לגבסך כל הגמולים שש. ח"ש 95,100ח וגמול שנתי בסך "ש 3,660

  .ח"ש אלפי 220

ח ולגמול שנתי "ש 4,880זכאי לגמול השתתפות בסך , אשר הינו בעל מומחיות חשבונאית, מר אבי הראל

לא כולל ( ח"ש אלפי 310 -כ נםהי 2010 בשנתסך כל הגמולים ששולמו למר הראל . ח"ש 126,900בסך 

מ "ר דלק אירופה הולדינגס בע"יצוין כי מר הראל כיהן כיו). פניקסכדירקטור בהגמול בגין כהונתו 
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ששולם  2009שנת הגמול המצוין אינו כולל גמול בגין . 2009באוגוסט  10ועד ליום  2009בינואר  01מיום 

  .מ"הולדינגס בע דלק אירופהר דירקטוריון "בעבר כיובגין כהונתו  2010למר הראל בשנת 

  

  רקטורים חיצונייםתנאי כהונה של די) 11(

כללים בדבר גמול (החליט דירקטוריון החברה כי בהתאם לקבוע בתקנות החברות  2008במאי  29ביום 

כל דירקטור חיצוני המכהן בחברה יהא זכאי לגמול שנתי , 2000-ס"התש, )והוצאות לדירקטור חיצוני

הגמול המשולם . ח"ש 4,880- ח ולגמול השתתפות מירבי בסך של כ"ש 126,900- מירבי בסך של כ

עלות ההעסקה של . לדירקטורים מתעדכן בהתאם למדד המחירים לצרכן ולעדכוני הסכומים בתקנות

 .ח"ש אלפי 609 - בכהסתכמה  2010בשנת חיצוניים בחברה הדירקטורים שני ה

  

   תוכנית אופציות פאנטום) 21(

תכנית אופציות פאנטום  החליטו ועדת ביקורת ודירקטוריון החברה על אימוץ 2009בחודש יוני 

ל החברה ולנושאי "מכוחה הוענקו בין היתר אופציות פאנטום למנכ, לעובדים ונושאי משרה בכירה

האופציות תוענקנה ללא תמורה ותהיינה ניתנות למימוש למענק , על פי תנאי התכנית. משרה נוספים

כאשר המנה , ות שוותהאופציות יבשילו בשלוש מנות שנתי. כספי ולא לניירות ערך של החברה

או ) 2010יוני (שנה לאחר המועד בו אושרה ההקצאה על ידי דירקטוריון החברה  הבשילההראשונה 

מחיר המימוש של אופציית . כמפורט בתכנית, לפי העניין, ל החברה"המועד בו תאושר על ידי מנכ

מחיר המימוש אינו . יהלמנ ח"ש 503.20העומד על , 2009ביוני  2הפאנטום הינו מחיר המניה ביום 

במקרים כגון שינויים טכניים בהון , אופציות הפאנטום כפופות להתאמות המפורטות בתכנית. צמוד

אופציות תפקענה בתום שנתיים לאחר ה. חלוקת דיבידנד והנפקת זכויות, מיזוגים ורכישות, החברה

. שלא פקעו קודם לכן ככל, תום תקופת ההבשלה של המנה האחרונה שהוענקה למשתתף באותו מועד

מתוכם הוקצו נכון למועד אופציות  46,895התכנית הינה שאושרה לפי סך כמות אופציות הפאנטום 

אופציות  2,833מימשו חלק מהעובדים  2010בחודש ספטמבר . אופציות פאנטום 34,400 -סך של כהדוח 

ם הערך הכלכלי של יתרת מסתכ 2010בדצמבר  31ליום נכון  .ח"שמיליוני  2-בתמורה כוללת של כ

 2010ח וההוצאה שנזקפה בגין התוכנית האמורה במהלך שנת "מיליוני ש 14-האופציות האמורות בכ

לפרטים נוספים אודות תכנית אופציות הפאנטום ). לפני מס( ח"שמיליוני  10הסתכמה לסך של 

של החברה ראו  ל הכספים"וסמנכ) ל"סמנכ(ליועצת המשפטית , ל"והקצאות שנעשו מכוחה למנכ

 2009ביולי  5ומיום ) 2009-01-139182אסמכתא ' מס( 2009ביוני  11מיידיים של החברה מיום  דיווחים

  ).2009-01-161811אסמכתא ' מס(

  

  שיפוי וביטוח נושאי משרה, פטור) 13(

התחייבויות החברה לשפות את כל נושאי המשרה הזכאים עקב פעולה שנעשתה בתוקף היותם נושאי 

ולהעניק להם פטור מאחריות בשל חובת הזהירות כלפי החברה חלות , בהווה ובעתיד, רה בה בעברמש

   .שהינו בנו של בעל השליטה, המכהן כדירקטור בחברה, )תשובה(גם על מר אלעד שרון 

הואיל ובתקנון החברה נקבעה הוראה מתאימה המאפשרת לה לתת התחייבות , על פי כתב השיפוי

ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן , משרה בה מראש לשפות נושא

ולסכום או לאמת מידה , בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, לצפותם לאור פעילות החברה בפועל

והכל בשל כל חבות או הוצאה שתהא מותרת באותה עת , שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות

מתחייבת החברה , על פי כל דין כפי שיהיו במועד קבלת ההחלטה כאמוראו /על פי הוראות החוק ו

שיוציא , לרבות שכר טרחת עורך דין, לשפות את נושא המשרה גם בשל הוצאות התדיינויות סבירות
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ואשר הסתיים בלא , עקב חקירה או הליך שיתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך

או , שהוטלה על נושא המשרה חבות כספית כחלופה להליך פליליהגשת כתב אישום נגדו ובלי 

שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי 

  .בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית

לית אישרה האסיפה הכל 2010במאי  3ביום . החברה מתקשרת מדי שנה בפוליסת ביטוח לנושאי משרה

באוקטובר  29 -ו 2010במרץ  24לאחר אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בימים , של החברה

באמצעות (חברה בשליטתה של החברה , מ"את התקשרות החברה עם הפניקס חברה לביטוח בע, 2010

 בפוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי, )חברה בת בבעלות מלאה של החברה

ובחברות קשורות עבור נושאי משרה המכהנים בהן , משרה עבורה ועבור רוב החברות הבנות שלה

לביטוח אחריותם של בעלי השליטה , וכן, או מטעם החברות הבנות שלה/מטעמה של החברה ו

הפוליסה האמורה הינה . וזאת במסגרת תפקידיהם מעת לעת כנושאי משרה בחברה, וקרוביהם

כ לשנה אחת בפרמיה שנתית בסך של "מיליון דולר ובסה) שבעים וחמישה( 75 בגבולות אחריות של

שיוך פרמיית הביטוח . דולר לשנה 56,259 - מתוכם חלק החברה מסתכם בסך של כ, אלף דולר 300,500

החברה רשאית . בין החברה לבין יתר החברות הבנות הנכללות בפוליסה נעשה בהמלצת מומחה ביטוח

בתמורה לפרמיה ) מאה מליון דולר(מליון דולר  100חריות בפוליסה לסך כולל של להגדיל את גבול הא

. במקרה כזה יגדל חלקה של החברה בתשלום הפרמיה באופן יחסי. דולר 55,625שנתית נוספת בסך של 

או לחדש את פוליסת /אישרה האסיפה הכללית של החברה במועד דלעיל לחברה להאריך ו, כן-כמו

, במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית הכוללת חברות בנות וקשורות, יפה במקרה הצורךאו להחל, הביטוח

אצל הפניקס חברה , מעת לעת ומבלי שיידרש לכך אישור נוסף של האסיפה הכללית, כולן או חלקן

או /באופן שבו תחול על כל נושאי המשרה בחברה ו, ל"בישראל או בחו, מ או מבטח אחר"לביטוח בע

או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או /לרבות דירקטורים ו, שורות שלהבחברות הבת והק

, חידוש או החלפת פוליסת הביטוח, בפרמיה ובתנאים כפי שיהיו מקובלים במועד הארכת, קרוביהם

תנאיה , לפירוט נוסף אודות ההתקשרות בפוליסה האמורה. ובלבד שיתקיימו תנאים מסוימים

 2010במרץ  24ראו דוח מיידי של החברה מיום , ו החלפת פוליסת הביטוחחידוש א, והתנאים להארכת

   .אשר המידע המופיע בו מובא בזאת על דרך ההפניה, )2010-01-31340אסמכתא ' מס(

כתבי התחייבות לשיפוי , שהינו בנו של בעל השליטה בחברה, )תשובה(כן חלים על מר אלעד שרון 

בהתאם לאישור האסיפה , בה הוא מכהן כדירקטור, הפניקסולביטוח לדירקטורים המכהנים בחברת 

נוסח כתב . לחוק החברות 275שניתן לפי סעיף , 2008בדצמבר  17הכללית של הפניקס מיום 

הינו זהה לזה שניתן בעבר ליתר ) תשובה(אשר ניתן למר אלעד שרון , ההתחייבות לשיפוי ולביטוח

ניקס לשפות את הדירקטור מראש בשל חבות כספית הדירקטורים של הפניקס וכולל התחייבות של הפ

. שעשה או שיעשה בתוקף היותו נושא משרה  בה) לרבות מחדל(שתוטל עליו עקב פעולה , או הוצאה

הביטוח והשיפוי לא יחולו בשל הפרת חובת אמונים למעט בתום לב ומתוך יסוד סביר להניח שהפעולה 

  .לא תפגע בטובת הפניקס

כתבי התחייבות לשיפוי ולביטוח לדירקטורים המכהנים , )תשובה(לעד שרון חלים על מר א בנוסף

 .בחברת רפבליק בה הוא מכהן כדירקטור

  

לאחר שנת הדיווח ולפני מועד הגשת הבכירה תיאור התגמולים שניתנו לנושאי המשרה  -)ב( 21תקנה 

הכספיים לשנת ואשר לא הוכרו בדוחות  בקשר עם כהונתם או העסקתם בשנת הדיווח, הדיווח

  . הדיווח
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גם לתקופה שאחרי שנת הדיווח , שינוי בתנאי התגמול לנושאי המשרה הבכירה כפי שפורטו לעיל אין

  .אלא אם כן הדבר צוין מפורשות, ולפני מועד הגשת הדוח

  

  

  : השליטה בתאגיד  :א21תקנה 

  

 64.45% - כההון ו מזכיות 64.33% -המחזיק כ) תשובה(בעל השליטה בתאגיד הינו מר יצחק שרון 

ההצבעה בחברה מזכויות  61.86% -ו בדילול מלא מזכויות ההון 61.75% -ההצבעה בחברה ובכמזכויות 

  .בדילול מלא

    

  : עסקאות עם בעל שליטה  :22תקנה 

  

להלן הינו מר יצחק שרון  22בעל השליטה שיש לו עניין אישי בכל ההתקשרויות המנויות בתקנה 

, נובע מכך שההתקשרויות הינן עם חברות בשליטתו) תשובה(של מר יצחק שרון  העניין האישי). תשובה(

  .עם קרובי משפחתו או עם חברות בשליטתםאו 

  

  לחוק החברות) 4(270עסקאות המנויות בסעיף 

  

  :הסכם בין דלק השקעות ורוני אלרואי. 1

של מר יצחק חתנו (התקשרה דלק השקעות בהסכם עם מר רוני אלרואי  2004בדצמבר  30ביום 

הקובע את תנאי הכהונה ") אלרואי: "להלן(וחברה בשליטתו ) בעל השליטה בחברה, תשובה

ידי אלרואי - השירותים הניתנים על.  ר דירקטוריון דלק השקעות"וההעסקה של אלרואי כסגן יו

כוללים בעיקרו של דבר השתתפות בדירקטוריון דלק השקעות וכן ייעוץ לנושאי משרה של חברות 

תקופת ההסכם היא מיום . ל"של דלק השקעות בעיקר בתחום של פיתוח עסקי והשקעות בחו בת

דלק השקעות רשאית לסיים את . כל עוד לא הובא ההסכם לידי סיום, ללא מגבלת זמן 1.1.2005

בהסכם . ואלרואי רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת של חודש, ההסכם בהודעה מוקדמת של חודשיים

יתפטר אלרואי על פי בקשת דלק השקעות מכהונתו כחבר דירקטוריון ומכל , יםכי אם יסתי, נקבע

בתמורה לשירותיו זכאי אלרואי . כהונה או תפקיד שהיה לו כחלק מביצוע תפקידיו על פי ההסכם

כאשר מדד הבסיס הינו מדד חודש , צמוד למדד, מ"לחודש בתוספת מע ח"ש 56,000לסכום של 

בנוסף זכאי אלרואי להחזר הוצאות ). 31.12.2010ח נכון ליום "אלפי ש 65 -סכום של כ( 2004דצמבר 

כן זכאי אלרואי ). ידי אלרואי ויהיה רכושו-הרכב עצמו יירכש על(ולנשיאה בכל ההוצאות בגין רכבו 

וזאת בכפוף לאישור , לקבל אופציות אם דלק השקעות או חברות בת שלה ינפיקו ניירות ערך לציבור

ובכפוף , לפי הענין, או החברות הבת/ירקטוריון ואסיפה כללית של דלק השקעות וד, ועדת ביקורת

בהסכם נקבע כי אלרואי לא ייחשב כעובד דלק השקעות וכי אין היא נדרשת לכל . להוראות כל דין

במסגרת ההסכם הצהירה דלק השקעות כי ידוע לה . הפרשה שהיא נוהגת לשלם בגין עובדיה

בקבוצת תשובה  ובתפקידים אחרים וכי יהיה רשאי להמשיך בפעילויות שאלרואי מכהן בתפקידים 

אלה בתנאי שלא תפרענה למילוי תפקידו בדלק השקעות ולא יעמדו בניגוד עניינים לכהונתו 

אלרואי התחייב שלא יתחרה במישרין או בעקיפין בדלק השקעות או . ולתפקידו בדלק השקעות

טול כל חלק בניהול תאגידים המתחרים בעסקי דלק ולא יכהן בדירקטוריונים או י, בעסקיה
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סך התשלומים ששולמו לאלרואי . אלא אם כן אישרה זאת דלק השקעות מראש ובכתב, השקעות

   .ח"אלפי ש 770 - כידי דלק השקעות הסתכמו בסך של  -על 2010ת בשנ

  

  

  :הסכם בין דלק רכב לרמי נאור. 2

, חתנו של מר יצחק תשובה(כם עם מר רמי נאור התקשרה דלק רכב בהס 1999באוקטובר  4ביום 

) חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר נאור(מ "נאור שרותי ניהול בע. ג.או ר/ו) בעל השליטה בחברה

תקופת . ר דירקטוריון דלק רכב"הקובע את תנאי הכהונה וההעסקה של נאור כסגן יו") נאור: "להלן(

ידי האסיפה הכללית של - ההתקשרות אושרה על. 2002באוגוסט  31ההסכם המקורי היתה עד ליום 

ללא מגבלת , לשנה נוספת ומעבר לכך  2002ידה בחודש דצמבר -והוארכה על, דלק רכב ברוב רגיל

ר "בהסכם נקבע כי נאור יפעל כסגן יו. ידי אחד הצדדים-כל עוד לא הובא ההסכם לסיום על, זמן

ויקדיש את , וח וייזום עסקים חדשים בדלק רכבפעיל של דירקטוריון דלק רכב ויהיה אחראי לפית

בתמורה לשירותיו היה זכאי נאור . ידי הצדדים כשליש משרה- שהוערך על, הזמן הנדרש לכך

כאשר , צמוד לעליית המדד, מ"לחודש בתוספת מע ח"ש 17,000לתשלום חודשי בסכום ברוטו של 

כן היה ). 2010נכון לחודש אוקטובר ח "אלפי ש 21 - סכום של כ( 1999מדד הבסיס הינו מדד יולי 

הרכב עצמו (נאור זכאי להחזר הוצאות במסגרת תפקידו ולנשיאה בשליש מההוצאות בגין רכבו 

והיא לא תידרש לכל , בהסכם נקבע כי נאור אינו עובד של דלק רכב). ידי נאור ויהיה רכושו-יירכש על

ירה דלק רכב כי ידוע לה שנאור מכהן במסגרת ההסכם הצה. הפרשה שהיא נוהגת לשלם בגין עובדיה

בתפקידים אחרים וכי יהיה רשאי להמשיך בפעילויות אלה בתנאי שלא תפרענה למילוי תפקידו 

נאור התחייב שלא יתחרה . בדלק רכב ולא יעמדו בניגוד עניינים לכהונתו ולתפקידו בדלק רכב

בעקבות השינוי שחל בשליטה , 2010באוקטובר  28ביום . במישרין או בעקיפין בדלק רכב או בעסקיה

סך התשלומים ששולמו למר . ר דירקטוריון דלק רכב"התפטר נאור מתפקידו כסגן יו, בדלק רכב

    .ח"שאלפי  234 -ידי דלק רכב הסתכמו בסך של  כ-על 2010 תנאור בשנ

  

  ):תשובה(התקשרות עם מר אלעד שרון .  3

 13מכהן החל מיום , ")מר תשובה: "להלן(ברה בנו של בעל השליטה בח, )תשובה(מר אלעד שרון 

לא קיבל מר תשובה שכר  2010בינואר  13עד ליום . ר דירקטוריון החברה"כסגן יו 2006באוגוסט 

לאחר שהתקבלו אישורי , אישרה האסיפה הכללית 2010בינואר  13ביום . עבור כהונתו כדירקטור

התקשרות לפיה מר תשובה יהיה זכאי , 2010בנובמבר  29ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביום 

לגמול דירקטורים בסכומים השווים לסכום המרבי לגמול השנתי ולסכום המרבי לגמול ההשתתפות 

 –ס "התש, )כללים בדבר גמול והוצאו לדירקטור חיצוני(בהתאם לתקנות החברות , לדירקטור חיצוני

וכן להחזר , ת החברה בכל שנת כספיםבהתאם לדרגה בה מסווג, ")תקנות הגמול: "להלן( 2000

החברה תעמיד למר תשובה שירותי משרד ומזכירות הכוללים שכירות משרד ) 1: הוצאות כדלקמן

מעלות  60% -החברה תישא ב. בו שוכנים משרדי החברה, נתניה, 7רחוב גיבורי ישראל , בבית אדר

העלות שחלה כאמור . העלותשירותי המשרד והמזכירות וחברה פרטית של מר תשובה תישא ביתר 

השתתפות ) 2; ח"ש 153,952 -עמדה על כ 2010על החברה בגין שכירות המשרד ושכר המזכירה בשנת 

ל והוצאות אירוח "החזר הוצאות בגין נסיעות לחו) 3; )5דרגה (מעלות הוצאות אחזקת רכב  60% -ב

. פון סלולרי והשימוש בומעלויות החזקת טל 60%-השתתפות ב) 4; במסגרת תפקידו של מר תשובה

ולפי היקף ההוצאות בפועל וכי תשלום בגין , כי החזר ההוצאות הנו ללא תקרת השתתפות, יצוין
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החזר ההוצאות . ההוצאות האמורות לעיל כפוף לאישור ועדת הביקורת ומבוצע אחת לרבעון

  .ח"ש 80,874 - עמד על סך כולל של כ 2010לעיל בשנת  4עד  2המתוארות בסעיפים קטנים 

ראו דוח , לפירוט נוסף אודות תנאי כהונתו של מר תשובה כפי שהובאו לאישור האסיפה הכללית

אשר המידע בו מובא , )2009-01-304638אסמכתא ' מס( 2009בנובמבר  30מיידי של החברה מיום 

  .בזאת על דרך ההפניה

  :התקשרות בין דלק ישראל לבין גברת כרמית אלרואי.  4

, כרמית אלרואי' עם גב התקשרות דלק ישראלאישרה האסיפה הכללית של  2011ואר בפבר 21ביום 

כרמית ' תנאי העסקתה לרבות פטור שיפוי וביטוח של הגבלגבי , בתו של בעל השליטה בחברה

כרמית ' תהיה זכאית גב, לפי תנאי ההתקשרות. אלרואי בתפקידה כדירקטורית בדלק ישראל

בהתאם , תפות בסכומים השווים לסכום הקבוע בתקנות הגמולאלרואי לגמול שנתי וגמול השת

לדרגה בה מסווגת דלק ישראל בכל שנת כספים וכפי שמשולם לדירקטורים החיצוניים המכהנים 

   .בדירקטוריון דלק ישראל

  

  :ן"עסקאות החברה עם דלק נדל  .5

ידי החברה - ייתה חברה בת של החברה עד חלוקת מרבית מניותיה שהוחזקו עלהן "דלק נדל

ן לאחר "הואיל ובעל השליטה בחברה הנו בעל השליטה בדלק נדל. 2009במאי  3כדיבידנד בעין ביום 

חברות בת וחברות , להלן פירוט התקשרויות שבוצעו בין החברה, חלוקת מניותיה כדיבידנד בעין

קה בעין והן או התקשרויות כאמור שקדמו לחלו, לאחר החלוקה בעין, ן"קשורות שלה ובין דלק נדל

  :עדיין בתוקף בתאריך הדוח

  

בעת שדלק , ן"העמידה החברה לדלק נדל 2003בנובמבר  3ביום  - NCPהלוואה עבור עסקת  .א

רכישת ( NCPעבור עסקת  ח"שמיליון  160הלוואה בסך של , ן הייתה חברה בת של החברה"נדל

תשלום הריבית והקרן פירעון ). "NCPהלוואת ": להלן) (חברה המחזיקה בחניונים באנגליה

 2009ביולי  12ביום . אך לא התבצע, 2009ביוני  7המיועד היה ביום  NCPהאחרון של הלוואת 

. 2010בדצמבר  31עד ליום  NCPאישרה האסיפה הכללית של החברה את הארכת הלוואת 

' מס( 2009ביוני  4וח מיידי של החברה מיום יוראו ד, לפרטים נוספים אודות ההלוואה והארכתה

 ).2009-01-139833אסמכתא ' מס( 2009ביוני  11והתיקון לו מיום ) 2009-01-133929אסמכתא 

 Roadchefן ודלק בלרון לרכישת מניות  "התקשרה החברה עם דלק נדל 2011בינואר  10ביום 

 . והכל כמפורט להלן NCPלקיזוז הלוואת , בתמורה בין היתר

רכישת הון ( Roadchefמון מחדש של עסקת כחלק מהיערכות למי - Roadchefהלוואות  .ב

תחנות שירות  29 -מניותיה של חברה זרה המחזיקה בעצמה ובאמצעות חברות בנות שלה ב

 ,מ"בינלאומי בע ידי דלק בלרון-ועל) 25%(ידי דלק ישראל - לצידי כבישים מהירים באנגליה על

העמידה , 2008דש ספטמבר בחו ")דלק בלרון: "להלן( )ן"של דלק נדל, 100% ,חברה בת() 75%(

: להלן(שתי הלוואות , ן הייתה חברה בת של החברה"בעת שדלק נדל, ן"החברה לדלק נדל

 ח"שמיליון  80העמידה החברה הלוואה על סך  2008בספטמבר  15ביום . 1): "הלוואות רודשף"

ן "נדלהעמידה החברה לדלק  2008בספטמבר  25ביום . 2. חודשים 12ן לתקופה של "לדלק נדל

במסגרת מתן הלוואות . חודשים 13לתקופה של  ח"שמיליון  200הלוואה נוספת על סך של 

אישרה האסיפה  2009ביולי  12ביום . ן"רודשף קיבלה החברה בטוחות שונות של דלק נדל

או עד , 2010בדצמבר  31הכללית של החברה את הארכת הלוואות רודשף בתנאים זהים עד ליום 
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שתיפרע בתשלומים , למעט הריבית על ההלוואות, לפי המוקדם, ויות ברודשףמועד מכירת הזכ

החל במועד אישור הארכת ההלוואות ועד למועד ) ריבית שנתית( 9.5%ותעמוד על , שנתיים-חצי

נוספים מעל הריבית המוסכמת בגין  1.2%ישולמו  2010בדצמבר  31ביום . פירעונן החדש

או בגין התקופה בה טרם נפרעה , טרם נרשם שעבוד בית אדרבה , 2009ביולי  12מיום , התקופה

, לפרטים נוספים אודות ההלוואות והארכתן. הקצרה מבין השתיים, במלואה NCPהלוואת 

והתיקון לו ) 2009-01-133929אסמכתא ' מס( 2009ביוני  4וח מיידי של החברה מיום יוראו ד

כי במסגרת , להשלמת התמונה יצוין .)2009-01-139833אסמכתא ' מס( 2009ביוני  11מיום 

לצורך , ן"שלטובתו שועבדו מניות דלק נדל עם תאגיד בנקאי 2009במרץ  26יום התקשרויות מ

כלפי התאגיד , ן כדיבידנד בעין התחייבה החברה בין היתר"ביצוע חלוקת מניות דלק נדל

ות שנתנה החברה ן לחברה סכום על חשבון ההלווא"כי בכל מועד בו תפרע דלק נדל, הבנקאי

תרכוש החברה מהתאגיד הבנקאי בכספי כל סכום נפרע חלק , Roadchefן בגין "לדלק נדל

עד לסך מצטבר , ן כלפי התאגיד הבנקאי בגובה אותו סכום נפרע"מהזכויות בחוב שיש לדלק נדל

בחלק  1.18.1ראו סעיף  ,לפרטים בדבר ההתקשרות עם התאגיד הבנקאי. ח"שמיליון  150של 

התקשרה החברה עם דלק  2011בינואר  10ביום  .בדוח זה ,בפרק תיאור עסקי התאגיד ,ביעיהר

 ,לקיזוז הלוואות , בתמורה בין היתר Roadchefן ודלק בלרון לרכישת מניות  "נדל

Roadchef והכל כמפורט להלן. 

של אישרו האסיפות הכלליות  2011בינואר  10ביום  ,לאחר תקופת הדוח – Roadchefרכישת  .ג

ן ועם "עם דלק נדל) באמצעות דלק פטרוליום(ן את התקשרות החברה "החברה  ושל דלק נדל

דלק בלרון בהסכם לרכישת החזקותיה של דלק בלרון בהון המניות המונפק של חברה זרה 

ולרכישת ") החברה הזרה: "להלן(המחזיקה במלוא הון מניותיה המונפק והנפרע של רודשף 

תמורת "). העסקה: "להלן(וואות הבעלים שהועמדו לחברה הזרה  חלקה של דלק בלרון בהל

ט "מיליון ליש 86.25 - אשר היו שווים לסכום כ, ח"מיליוני ש 497 -העסקה הייתה סכום של כ

העסקה הושלמה ביום . ט לרודשף"מיליון ליש 115 - המשקף שווי של כ, במועד השלמת העסקה

ח שולם בדרך של קיזוז "מיליון ש 394 -כולל של כסך : התמורה שולמה כדלקמן 2011בינואר  25

 104 - וסך של כ ,ז השוטף"ויתרת החו NCPהלוואת , ן בגין הלוואות רודשף"כנגד חוב דלק נדל

 .ן כלפיו"ידי החברה בגין חובה של דלק נדל-ח שולם ישירות לתאגיד בנקאי על"מיליון ש

 דלק עם חלוקת מניות בקשר שניתנה, הבנקאי התאגיד כלפי החברה להתחייבות בהתאם

 בסך הבנקאי כלפי התאגיד ן"נדל דלק של נוסף חוב הבנקאי מהתאגיד החברה רכשה ,ן"נדל

אגב העמדת ן לתאגיד הבנקאי "באופן שפרעה את ההלוואה של דלק נדל ,ח"ש  מיליון 150 של

עבוד שדלק פטרוליום לטובת  רשוםהתחייבה ל ן"דלק נדל. ן"העמדת הלוואה חדשה לדלק נדל

ההחזקות  .במגבלות שהוסכמו עם התאגיד הבנקאי הכרמל חוף פרויקט על שנייה בדרגה

מחזיקה דלק , כך שנכון למועד הדוח, ברודשף שנרכשו במסגרת העסקה הועברו לדלק פטרוליום

ן הנובע מרכישת חובות דלק "בעוד שחוב דלק נדל, פטרוליום במלוא הון המניות של רודשף

ניתנה , התמורה בגין העברת ההחזקות כאמור. קאי הינו כלפי החברהן מהתאגיד הבנ"נדל

, ט"מיליון ליש 86.25 - כשטר הון שהנפיקה דלק פטרוליום לחברה בסך בשקלים השווה ל

תנאי ההסכם , לפירוט נוסף אודות העסקה האמורה .ללא ריבית והצמדה, שנים 5לתקופה של 

 7של החברה מיום  דיווח מיידיראו , ודשףוכן לתיאור פעילותה של ר, בין החברה למוכרת

בחלק  1.10ראו סעיף , וכן)2011-01-006393 -ו 2011-01-006375אסמכתא ' מס( 2011בינואר 

 .בדוח זה, בפרק תיאור עסקי התאגידהשלישי 
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. ן וחברות הבת שלה לתאגידים בנקאיים"החברה ערבה לחלק מהתחייבויות דלק נדל -ערבויות  .ד

המובטחות שלה ן וחובות החברות הבנות "הסתכמו חובות דלק נדל 2010בדצמבר  31נכון ליום 

, נכון למועד חתימת הדוח, ל"מתוך הסכום הנ( ח"ש מיליון 59-כבערבות החברה בסך של 

אך טרם התקבל אישור בכתב  ח"שמליון  28התאגיד הבנקאי הסכים להסיר ערבות על סך 

ן "ן לבין החברה לפיו תשלם דלק נדל"סכם בין דלק נדלנחתם ה 2005במאי  30ביום  ).ממנו

עמלה שנתית ) 1: לקבוצה עמלות בגין הערבויות שהועמדו על ידה עד למועד חתימת ההסכם 

ן לתאגידים פיננסים המבוטחים בערבות "מיתרת התחייבויות דלק נדל 1.5% –בסך השווה ל

מיתרת  1.25% –בסך השווה ל עמלה שנתית) 2; ח"שאלפי  157,000 - החברה ולא יותר מ

סך ההכנסה שנרשמה . התחייבויות בלרון למחזיקי אגרות החוב המובטחות בערבות קבוצת דלק

 .אלפי שקלים 1,003 -הינו כ 2010בגין הערבויות האמורות בשנת בדוחות הכספיים של החברה 

  

העמידה הפניקס  2004ביולי  8על פי הסכם הלוואה מיום  - ן"לדלק נדל הפניקס התקשרויות בין .ה

בנובמבר  28ועל פי הסכם הלוואה מיום  ח"שאלפי  132,298הלוואה על סך , ן"ביטוח לדלק נדל

שתי ההלוואות . ח"שאלפי  16,700ן הלוואה על סך "העמידה הפניקס ביטוח לדלק נדל  2004

 הלוואות: "להלן(מ "שימשו לצורך רכישת מלוא הון המניות של חברת דנקנר השקעות בע

ן יחד עם חברה בשליטתה בהסכם מסגרת "התקשרה דלק נדל 2005בספטמבר  21ביום "). דנקנר

במועד חתימת הסכם ובמועד חתימת הסכמי הלוואות דנקנר  .להלוואה עם הפניקס ביטוח

העמידו הפניקס , בהתאם להסכם המסגרת. המסגרת לא היתה הפניקס בשליטת החברה

וזאת כנגד תשלום עמלת  ח"שמיליון  75אשראי בסכום של  מסגרת, ן"והפניקס ביטוח לדלק נדל

נחתם הסכם הלוואה בין הפניקס ביטוח והפניקס , 2008באוגוסט  20ביום . התחייבות רבעונית

 ן"דלק נדלהעמידה המלווה ל, בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם המסגרת, ן לפיו"לבין דלק נדל

ן "להבטחת ביצוע כל התחייבויות דלק נדל"). 2008הלוואת : "להלן( ח"שמיליון  75הלוואה בסך 

ולהבטחת ביצוע כל התחייבויות החברה על פי הלוואת דנקנר  2008על פי הסכם הלוואת 

בנובמבר  4ביום . ן לטובת המלווה בטוחות שונות"ובהתאם להסכם ההלוואה נתנה דלק נדל

לומי הקרן והריבית ן דחייה של תש"דלק נדלות של הפניקס והכללי פותאישרה האס 2009

ן "במסגרת שינוי תנאי ההלוואות העניקה הפניקס לדלק נדל. 2008בהלוואת דנקנר ובהלוואת 

ונקבע כי   1.1.2010עד ליום  2009דחייה של התשלומים שהיו אמורים להיפרע בחודש אוגוסט 

מוד ן לא תע"הפניקס לא תהיה רשאית להעמיד לפרעון מיידי את ההלוואות במקרה שדלק נדל

- בתניות הפיננסיות שנקבעו בהסכמי ההלוואה וכן במקרה שבו דירוג אגרות החוב שהונפקו על

פלוס או דירוג נמוך ממנו  BBB - ירד ל S&Pידי מעלות -ן ואשר ניתן על"ידי דלק נדל

) 1: כנגד הדחיה האמורה וביטול ההתניות הפיננסיות והדירוג). "ההתניות הפיננסיות והדירוג"(

תפרע  1.1.2011תקדים תשלומים צפויים בהתאם לתנאי ההלוואות באופן שעד ליום  ן"דלק נדל

כך שיתרת ההלוואות לאחר (מיליון שקלים  170ן סכומים שמסתכמים בסך של "דלק נדל

נקבעה תוספת ) 2; )מיליון שקלים בתוספת ריבית והצמדה 65 -התשלומים האמורים תסתכם בכ

ינתנו ) 3; שתתווסף על הריביות אותן נשאו ההלוואות) תיתריבית שנ( 2.5%ריבית בשיעור של 

מ ואת זכויותיה "ן בחברת ויתניה בע"להפניקס בטחונות נוספים הכוללים את מניות דלק נדל

ן במגרש ברענננה המיועד לבנית מרכז מסחרי וכן במגרש בכפר "של חברה בת של דלק נדל

 170 -ים על חשבון ההלוואות בסך כולל של כמניות ויתניה ישוחררו לאחר פירעון תשלומ. סילבר

מיליון שקלים בתוספת ריבית  65 - כלומר יתרת ההלוואות תעמוד על סך של כ(מיליון שקלים 
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במסגרת , בנוסף. שעבוד המגרשים לא ישוחרר עד למועד פרעונן הסופי של ההלוואות). והצמדה

בה ואופן שחרור הלוואות בעלים יבוצעו שינויים בהוראות הסכמי ההלוואה לעניין גו, האמור

לחברה בת שלה  שחלק מהם משועבד לטובת  ן"דלק נדלן שניתנו על ידי "שניתנו על ידי דלק נדל

  .הפניקס

לתיקון הסכמי התקשרות  אישרה האסיפה הכללית של הפניקס 2010באוגוסט  15ביום 

דלק או עד למועד בו  2010באוקטובר  3ועד ליום  2010ביולי  1החל מיום ) א( :ההלוואה כדלקמן

 47 - כ( 2010ביולי  1תפרע במלואו את יתרת התשלום שאמורה הייתה להשתלם ביום  ן"נדל

לפי , ")יתרת תשלום יולי: "להלן) (מיליון שקלים בצירוף הפרשי הצמדה וריבית שיצטברו

מניות  כל מכירה או העברה אחרת של, ")תקופת זכות הסירוב: "להלן(המועד המאוחר מביניהם 

 6%למעט מכירה של מניות בשיעור של עד , ן"חברה בת של דלק נדלויתניה המוחזקות על ידי 

: להלן(מההון המונפק והנפרע של ויתניה לבעלי המניות הקיימים של ויתניה או למי מהם 

, פרו רטה כדי חלקם בהלוואות, תהיה כפופה לזכות סירוב ראשון של הפניקס, ")עסקת העברה"

מימוש זכות הסירוב יעשה בתנאי . מההון המונפק והנפרע של ויתניה 20%שיעור של עד לרכישת 

לבין הצד השלישי כאשר התמורה בגין המניות הנרכשות  ן"דלק נדלהסכם המכר שיחתם בין 

תמורה המחושבת על פי שווי לויתניה כפי שמשתקף מהתמורה ) א: (תהיה על פי הנמוך מבין

תמורה המחושבת על פי שווי לויתניה ) ב( -ו; עם הצד השלישי הקבועה בהסכם המכר שיחתם

והריבית  2010באוקטובר  3תשלום יתרת תשלום יולי יידחה עד ליום  )ב(. ח"שמיליון  380של 

ריבית בשיעור שנתי של  ישאוהן , 2010ביולי  1החל מיום ובגין כל אחת מההלוואות תגדל 

  .על יתרת קרן ההלוואות תפרע באופן שוטף מידי רבעוןהריבית  2010ביולי  1החל מיום  )ג(.10%

מיליון  50 -כי תבצע תשלום בסך של כ, ן להפניקס"הודיעה דלק נדל 2010בספטמבר  27ביום 

. 2010באוקטובר  3 - בבמקום , 2010באוקטובר  24ח בגין יתרת תשלום יולי לא יאוחר מיום "ש

בדצמבר  12ביום  .קס דחייה נוספת בתשלוםמהפנין "ביקשה דלק נדל 2010באוקטובר  24ביום 

 50ן לדחיית תשלום בסך "עם דלק נדל התקשרותאישרה האסיפה הכללית של הפניקס  2010

תשלום אוקטובר : "להלן( 2010באוקטובר  3אמור היה להשתלם בתאריך שח "מיליון ש

את ריבית ההלוואות תמשכנה לש) א( :כדלקמןבתנאים  2011בינואר  2עד ליום ") המעודכן

הובהר כי זכות הסירוב הראשון הנתונה למלווה תעמוד ) ב( .צמודה למדד 10%בשיעור שנתי של 

דלק ) ג( .ן תפרע במלואו את תשלום אוקטובר המעודכן"במלוא תוקפה עד למועד בו דלק נדל

תקופת : "להלן(ן התחייבה כי עד המועד בו תפרע את תשלום אוקטובר המעודכן "נדל

יא תודיע למלווה בכתב שלושה ימי עסקים מראש לפני פירעון כל תשלום קרן חוב ה, ")הדחייה

גופים מוסדיים , מוסדות פיננסיים, ח"לרבות בעלי אג, ן"לאיזה מהנושים האחרים של דלק נדל

במהלך תקופת הדחייה תהיה המלווה רשאית להעמיד את ההלוואות או איזו מהן  )ד( .ב"וכיוצ

גם , בהודעה בכתב שתימסר ללווה, הוראות הסכם ההלוואה הרלבנטילפירעון מיידי בהתאם ל

) ה. (לי שתקום לה חובה כלשהי לנמק זאתבמקרה בו לפי שיקול דעתה הבלעדי של המלווה ומב

ניתן יהיה להעמיד את ההלוואות לפירעון מיידי בהודעה בכתב אך ללא כל הודעה מוקדמת 

  .ן"לדלק נדל

חברה בת ן התקשרה בהסכם למכירת מלוא החזקותיה של "לדלק נד 2010בנובמבר  26ביום 

הפניקס לא מימשה , בהתאם להחלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון הפניקס. במניות ויתניה שלה

במסגרת השלמת עסקת מכירת מניות . את זכות הסירוב מכח הסכמי ההלוואות כמתואר לעיל

, ח מהתמורה"מיליוני ש 80 - סך של כ 2010בדצמבר  29ן לפניקס ביום "ויתניה שילמה דלק נדל
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 1.1.2011ח נוספים שעמדו לפרעון עד ליום "מליון ש 30 - המורכב מתשלום אוקטובר המעודכן ו

לאחר פרעון הסכום  .כנגד שחרור השעבוד על מניות ויתניה לטובת הפניקס, כמפורט לעיל

 31.12.2010נכון ליום , ן להפניקס בגין ההלוואות עומדת"יתרת קרן החוב של דלק נדל, האמור

  .ח"מליון ש 65 - על כ

דירקטוריון הפניקס את העברת זכויותיה והתחייבויותיה  אישר 2010בדצמבר  25יצוין כי ביום 

 20ובתנאי שסך של , ן למגורים בישראל לחברת אלעד ישראל"ן בפרויקט ייזום נדל"של דלק נדל

מועברות ישולם מאת אלעד ישראל לדלק מיליון שקלים המהווה חלק מהתמורה בגין הזכויות ה

ככל שהתשלום לא יבוצע עד למועד האמור יהווה הדבר עילה ו 30.6.2011ן עד ליום "נדל

  .להעמדת ההלוואות לפירעון מיידי

 

הושלמה עסקת  2008ביולי  8ביום  - ן והפניקס "ידי דלק נדל- רכישת הלוואות מתאגיד בנקאי על .ו

חברה בת של (שהועמדו לדלק בלרון , תאגיד בנקאי בינלאומירכישה של שלושה נתחי הלוואות מ

, ן מניב"נכסי נדל 30-מיליון אירו המגובות ב 80.07ולפניקס ביטוח בסכום כולל של ) ן"דלק נדל

) SPC(רכישת ההלוואות התבצעה באמצעות חברה ייעודית זרה . המצויים בגרמניה ובשוויץ

, ידי דלק בלרון והפניקס ביטוח- מוחזקות על, ה בהואשר הון מניותיה וזכויות ההצבע, שהוקמה

בין דלק בלרון לפניקס ביטוח נחתם הסכם שיתוף פעולה המגדיר את זכויות . בחלקים שווים

התמורה . הצדדים בחברת הבת הזרה ואת אופן שיתוף הפעולה ביניהן בכל הנוגע להלוואות

 .מליון אירו 58- עמדה על כ הכוללת ששילמה חברת הבת הזרה בגין עסקת רכישת ההלוואות

  

במסגרת , 2010בחודש פברואר  - רכישת מניות של מבני תעשיה מדלק נדלן על ידי הפניקס .ז

ן "שהיו בבעלות דלק נדל, מניות 3,210,000נמכרו , מ"מכירה של מניות חברת מבני תעשייה בע

מסך תמורת  10% -המהווים כ(ח "מיליון ש 20-בתמורה כוללת של כ, לחברות מקבוצת הפניקס

  .) מכירת המניות

 

 2008בינואר  28פי הסכם מיום -על - ר"ידי ויתניה ונכסי דמ-רכישת מגרש והקמת פרויקט על .ח

חברה (מ "בע) 1995(ר "ונכסי דמ) ן"נדל ידי דלק- על 48% - חברה המוחזקת בכ(מ "בין ויתניה בע

ר "רכשו נכסי דמ, וןלבין צד שלישי שהינו חברה בפירוק מרצ) בבעלות מלאה של דלק רכב

המגרש : "להלן(דונם  5 -אביב בשטח כולל של כ-וויתניה את זכויות הבעלות במגרש בתל

ייעוד ). כל צד 50%: היינו(בחלקים שווים ובאותם תנאים , ח"שמליון  64 -בתמורה ל") הראשון

 2008בפברואר  6ביום . וכן לתעשיות עתירות ידע ומשרדים, המגרש הראשון הינו לתעשייה

לפיו הסדירו הצדדים את שיתוף , ר לבין ויתניה"נחתם הסכם לשיתוף פעולה בין נכסי דמ

כמו . ככל שיירכש, הפעולה ביניהם בנוגע להקמת נכס מניב על המגרש הראשון ועל מגרש סמוך

לפיו התחייבה נכסי , ר לבין ויתניה"נחתם הסכם הלוואה בין נכסי דמ 2008בפברואר  6ביום , כן

לשם מימון רכישת חלקה של ויתניה במגרש  ח"שמליון  32העמיד לויתניה הלוואה בסך ר ל"דמ

אישרה  2008במאי  26ביום . 2008בנובמבר  19ההלוואה הועמדה לויתניה ביום . הראשון

ר את ההסכמים האמורים לעיל בהתאם להוראות "האסיפה הכללית של בעלי המניות של דמ

מלוא ן עסקה למכירת "השלימה דלק נדל 2010בדצמבר  29ביום  .לחוק החברות 275סעיף 

 80-במסגרת השלמת העסקה סך של כ. ן במניות ויתניה"דלק נדל חברה בת של החזקותיה של



32   - ד
  

כלפי  ן"דלק נדלח מהתמורה שהתקבלה שולמו לפניקס לפירעון התחייבויותיה של "מיליון ש

 . כמפורט לעיל הפניקס

 

חברה (מ "בע) 1995(ר "התקשרה דלק ישראל עם נכסי דמ 2004 ביולי 1ביום  -שותפות ניר צבי  .ט

, ניר צבי –ן בהסכם להקמת שותפות בשם דלק "ועם דלק נדל)  בת בבעלות מלאה של דלק רכב

מזכויות החכירה במגרש הגובל במגרש עליו הוקם המרכז הלוגיסטי ) במושע( 50%לשם רכישת 

חלקם של השותפים . ז הלוגיסטי האמורשל דלק רכב על מנת לאפשר דרך גישה נוחה למרכ

. 25% -ודלק ישראל  50% -ר "נכסי דמ, 25% -ן "דלק נדל: בשותפות האמורה בעת הקמתה היה

בין שותפות  2003בספטמבר  29פי הסכם מיום -רכישת זכויות החכירה במקרקעין נעשתה על

. מ"רח התיכון בעלבין חברת צינורות המז) בהקמה(דלק ישראל  –ן "דלק נדל –ר "נכסי דמ

ן "ן בשותפות לאחר שדלק נדל"ר את חלקה של דלק נדל"רכשה נכסי דמ 2010בחודש ינואר 

לאחר השלמת העברת . הודיעה לה כי ברצונה לעזוב את השותפות ולקבל את השקעתה בחזרה

פרטים . מהזכויות בשותפות 75% - ר בכ"ר תחזיק נכסי דמ"ן בשותפות לנכסי דמ"זכויות דלק נדל

פרק ב 1.14.10סעיף בן ניתן למצוא "ספים בדבר התקשרות דלק רכב ודלק ישראל עם דלק נדלנו

 .בחלק השלישי, תיאור עסקי התאגיד

 

ן ועם "דלק ישראל התקשרה עם דלק נדל –ן"בין דלק ישראל לדלק נדלבעסקאות התקשרויות  .י

  :ן בהסכמים כדלקמן"חברות בנות של דלק נדל

את ") מ"דננ: "להלן(מ "ן נכסים מניבים בע"רכשה החברה מאת דלק נדל  2010במרץ  31ביום )א(

") חברת עין יהב: "להלן(מ  "דלק בע –מ בחברת עין יהב "כל המניות המוחזקות על ידי דננ

מ לחברה הלוואות "המחתה דננ, כמו כן. מהון המניות המונפק של חברת עין יהב 50%המהוות 

 - מ ועמדו על סך של כ"ן לדננ"אשר הומחו על ידי דלק נדל, ן לחברת עין יהב"דלק נדלשהעמידה 

מ "בתמורה למניות ולהמחאת ההלוואות שילמה החברה לדננ. במועד הרכישה ח"שמיליון  21.5

חברת עין יהב היא חוכרת לדורות בחכירה מהוונת מאת מינהל . ח"מיליון ש 15.4 -סך של כ

בכביש " פארק ספיר"הממוקמת בסמוך ל, דונם 15 -קע בשטח של כמקרקעי ישראל של קר

  . מבנה מסחרי ומבנה המשמש את התחנה, ועליה מצויים תחנת תדלוק, הערבה

דלק :"להלן(מ "רכשה דלק ישראל מאת דלק ייזום ופיתוח פרויקטים בע 2010במרץ  31ביום  )ב(

סעדון חברה  - קות על ידה בחברת דלקאת כל המניות המוחז) ן"חברה נכדה של דלק נדל") (ייזום

מהון המניות המונפק של  50.1%המהוות ") דלק סעדון: "להלן(מ "לייזום ופיתוח פרויקטים בע

ן לחברת דלק "מ לדלק ישראל הלוואות שהעמידה דלק נדל"המחתה דננ, כמו כן. דלק סעדון

במועד  ח"שמיליון  6.7 -מ ועמדו על סך של כ"ן לדננ"אשר הומחו על ידי דלק נדל, סעדון

מ סך של "בתמורה למניות ולהמחאת ההלוואות שילמה דלק ישראל לדלק ייזום ולדננ.  הרכישה

הממוקמת בגבעת , דונם 1.4 -דלק סעדון הינה הבעלים של קרקע בשטח של כ.  ח"שמיליון  7.6 -כ

  . ועליה מצויים תחנת תדלוק ומבנה מסחרי, ציון אשקלון

מ "מ את כל זכויותיה בחברת אורחן מי מגידו בע"רכשה דלק ישראל מדננ 2010במרץ  31ביום  )ג(

מ "המחתה דננ, כמו כן. מהון המניות המונפק של מי מגידו 50%המהוות ") מי מגידו: "להלן(

מ ועמדו "אשר הומחו על ידה לדננ, ן לחברת מי מגידו"לדלק ישראל הלוואות שהעמידה דלק נדל

בתמורה למניות ולהמחאת ההלוואות שילמה דלק . במועד הרכישה ח"שמיליון  10.7-על סך של כ

גידו הינה בעל זכויות חכירה מהוונות מחברת מי . ח"שמיליון   4.3 - מ סך של כ"ישראל לדננ

הממוקמת , דונם 12.5 -לדורות מאת מינהל מקרקעי ישראל של חטיבת קרקע רציפה בשטח של כ
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מגרש הכולל תחנת תדלוק , ולל שני מבנים מסחרייםבסמוך לצומת מגידו ומורכבת ממגרש הכ

ן הופטרה מערבות מוגבלת "במסגרת ההתקשרות דלק נדל. ומגרש ריק  המיועד לנופש ותיירות

ח שהעמידה לבנק להבטחת התחייבות מי מגידו  ודלק ישראל "מיליון ש 10 -ס של כ"בסכום ע

  . העמידה לטובת הבנק  ערבות מוגבלת בסכום בתנאים זהים

מ את זכויותיה להירשם כחוכר משנה של קרקע "רכשה דלק ישראל מדננ 2010במרץ  31ביום  )ד(

  . ח"שמיליון  9 - ר הממוקמת בצפון מערב העיר רעננה בתמורה לסך של כ"מ 3,884 -בשטח של כ

ן את כל המניות המוחזקות על ידה בחברת "רכשה דלק ישראל מדלק נדל 2010במרץ  31ביום  )ה(

. ק"מהון המניות המונפק של דמ 50%המהוות ") ק"דמ: "להלן(מ "חמים קמעונאים בעדלק מת

באותו מועד , כמו כן. ח"שמיליון  4.6 - ן  סך של כ"בתמורה למניות שילמה דלק ישראל לדלק נדל

בעקבות רכישה זו מחזיקה . ח"שמיליון  1.6 - ס של כ"ן הלוואת בעלים ע"ק לדלק נדל"פרעה דמ

תחנות תדלוק  6 - ק הינה בעלת הזכויות ב"דמ. ק"מהון המניות של דמ 100% -דלק ישראל ב

מתחמי קרקע שנרכשו ואשר עליהם היא מתעדת  7 -ומתחמים קמעונאיים וכן בעלת זכויות ב

 . תחנות תדלוק ושטחים מסחריים , לאחר הליך תכנוני, להקים

הביקורת ודירקטוריון דלק  ידי ועדת- על 2010בינואר  21ההתקשרויות האמורות אושרו ביום 

במקרה בו יושלמו . ידי האסיפה הכללית של דלק ישראל- על 2010במרץ  15וביום  , ישראל

תחנות תדלוק בהתאם לסעיף  3 -העסקאות האמורות תועברנה לדלק ישראל זכויות הבעלות ב

  . לחוק החברות 275

ויות הבלעדיות למתחם קרקע את הזכ' מ וצד ג"רכשה דלק ישראל מדננ 2010במאי  27ביום  )ו(

גגון תדלוק מכונת רחיצה , משרדים, מבנה מסחרי, עליו מצויים תחנת דלק, דונם 3 - בשטח של כ

המצוי מצפון מערב לצומת (מתחם הקרקע ממוקם בצמוד לקניון רמלוד . ושטחי עזר נוספים

מיליוני  39 -בתמורה לכ) רמלוד וממערב לצומת אחיסמך בחלק הצפון מזרחי של העיר רמלה

באפריל  14העסקה האמורה אושרה על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון דלק ישראל ביום . ח"ש

  . אושרה על ידי האסיפה הכללית של דלק ישראל 2010במאי  24וביום  2010

  

  לחוק החברות) 4(270מנויות בסעיף שאינן עסקאות 

  

 6. הסכם הפעלת תחנת דלק עם מר אבי ללבסקי:

לי -וחברת אור, גיסו של בעל השליטה בחברה, סקיבבין דלק ישראל ובין מר אבי לל פי הסכם- על

מפעילה , ")אורלי: "להלן) (הינה חברה בשליטת מר ללבסקי, שלמיטב ידיעת החברה(משאבי אנרגיה 

ההסכם כולל תנאים . אורלי את תחנת תדלוק בגבעת אולגה הנמצאת ברשת של דלק ישראל

והוא ניתן , לתקופה של שנתיים 1999במרץ  21ההסכם נכנס לתוקף ביום . מקובלים להסכם מסוג זה

ולא יותר , כל אחת) או פחות(להארכה לפי שיקול דעת דלק ישראל לתקופות של שנתיים נוספות 

אורלי ממשיכה להפעיל את התחנה גם לאחר סיום תקופת , נכון למועד הדוח. כ"משש שנים סה

מ עם אורלי אנרגיה להתקשרות בהסכם חדש "נמצאת במו דלק ישראל. ההסכם באותם תנאים

בוחנת הפעלת  דלק ישראל, יצוין כי .בתנאי שוק כמקובל אצל מפעילים אחרים מטעם דלק ישראל

   .תחנות דלק באמצעות מפעילים חיצוניים לרבות את ההתקשרות האמורה לעיל

  

 7.  עסקאות זניחות: 

 כהגדרתן שרויות נוספות המסווגות כעסקאות זניחותישנן התק, מעבר לעסקאות המפורטות לעיל

  :כדלקמן, לדוח הדירקטוריון 9בסעיף 
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להשכרת תחנת דלק של דלק הסכם  :ן וחברות בנות וקשורות של החברה"התקשרויות בין דלק נדל

ידי דלק -רכישת כלי רכב על; ן"של דלק ישראל לדלק נדל" דלקן"מתן שירותי ; ישראלן לדלק "נדל

השכרת שטחים בבית ; ן בהפניקס"ידי דלק נדל-ביטוחים שנערכו על; חברות בת של דלק רכבן מ"נדל

  ).בו) הבלתי מסוימות(מהזכויות  70%הבעלים של  ן"דלק נדלביוני הייתה  30אשר עד ליום (אדר 

התקשרויות בין חברות בנות וקשורות של החברה ובין חברות פרטיות בבעלות בעל השליטה בחברה 

; ידי הפניקס-ביטוחים שנערכו על; של דלק ישראל" דלקן"עסקאות למתן שירותי  :יואו קרוב

בהסכם לקבלת שירותי תכנון אדריכלי של , בתו של בעל השליטה בחברה, גל נאור' התקשרות עם גב

בתו של בעל השליטה , כרמית אלרואי' התקשרות עם גב; דלק ישראלשל ומרכז מסחרי  תחנת דלק

דלק יצור חטיפי אנרגיה ונייר טישו תחת המותג הפרטי של חנויות הנוחות של בהסכם לי, בחברה

ידי בעל השליטה - אשר הינם מועסקים גם על, העסקת נושאי משרה בחברה ובחברות בת שלה; ישראל

  .וחברות פרטיות בבעלותו

  

  :החזקות באגרות חוב של חברות בשליטת בעל השליטה.   8

קרנות פנסיה פוליסות משתתפות , החזיקו קופות גמל 31.12.2010נכון ליום כי , למען הזהירות יצוין

קרנות נאמנות ונוסטרו של הפניקס ואקסלנס באגרות חוב של חברות , ")נכסי עמיתים:"להלן(ברווחים 

  :בשליטת בעל השליטה בהיקפים הבאים

  

  .ן"נ אגרות חוב של דלק נדל.ע ח"שמיליון  3 - בנכסי העמיתים החזיקו בכ

 .ן"אגרות חוב של דלק נדל. נ.ע ח"שמיליון  19 - קרנות נאמנות ותעודות סל של אקסלנס החזיקו בכ

, אגרות חוב של אלעד פלורידה ואלעד גרופ. נ.ע ח"שמיליון  35 - בנכסי העמיתים של הביטוח החזיקו בכ

של . נ.ח ע"מיליון ש 88בנוסף בנכסי העמיתים החזיקו . חברות פרטיות בבעלות בעל השליטה בחברה

  .נ.ע ח"שמיליון  39 - אגרות חוב של אלעד קנדה ובנוסטרו כ
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מניות וניירות ערך אחרים המוחזקים על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה   :24תקנה 

  .23.03.2011בחברות בת וחברות קשורות לתאגיד ליום , בתאגיד עצמו, בתאגיד

  :תאגידמניות השרה בכירה בהחזקות בעלי עניין ונושאי מ

  שיעור החזקה
  בהצבעה 

 בדילול מלא

  שיעור
החזקה 
בהצבעה

 

  שיעור
  החזקה

  בהון 
  בדילול 

 

  יעורש
 החזקה 

  בהון
 

  ערך נקוב
  מוחזק

  בתאריך 
23.3.2011 

  ' מס
  הנייר

 בבורסה
  שם

 הנייר

  חברה' מס
  ברשם

  /החברות
 ז.ת

  שם
  

 בעל    העניין

61.86%   
64.45%

  
61.75% 

 
64.33% 

7,319,043 1084128 043480003 דלקקב  )*תשובה(יצחק שרון 

0.16%   
0.17% 

  
0.16% 

 
0.17% 19,500 1084128  **אורלי) חכמון(דניאל  32011124 דלקקב

0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 4,572 1084128  גבריאל לסט 4787933 דלקקב
  

0.04% 
  

0.04% 
  

0.04% 
  

0.04% 4,903 1084128  אסי ברטפלד 65474108 דלקקב

0.80% 0.84%   
0.78% 

  
0.81% 95,410 1084128 520041989 דלקקב

אקסלנס השקעות 
 ***מ"עב

0% 0.02% 0% 0.02% 2,595 1084128 520023185 דלקקב
הפניקס חברה לביטוח 

 מ"בע
0% 0% 0% 0% 0 1084128   אלעד שרון 37336997 דלקקב

0% 0% 0% 0% 346,407 1084128
  דלקקב

ות מני
 רדומות

520044322  ****מ"קבוצת דלק בע

0% 0% 0.18% 0.19% 22,462 1084128
  דלקקב
מניות 
 רדומות

520032129
דלק השקעות ונכסים 

 ****מ"בע

0% 0.1%   
0% 

  
0.1% 1,017 1084128  ליאורה פרט לוין 57906919 דלקקב

0% 0%   
0% 

  
0% 220 1084128 069108231 דלקקב  מיכאל גרינברג

0% 0%   
0% 

  
0% 179 1084128 057995755 דלקקב  גדעון תדמור

0 0 0 0 57 1084128  משה עמית 1127885 דלקקב
  ) .תשובה(של מר יצחק שרון ) 100%(המניות מוחזקות באמצעות חברות בשליטתו המלאה * 

  .התאגיד נחשבים כמחזיקים יחד בניירות הערך של) חכמון(אורלי דניאל ' תשובה והגב) שרון(מר יצחק  **

  .תקופות גמל וקרנות נאמנו, ההחזקות כוללות החזקות בחשבון נוסטרו***         

  .מניות רדומות  ****        

חברת , של הפניקס אחזקות ערך במניות ואופציותהחזקות בעלי עניין בחברה ונושאי משרה בכירה בה 

  :בת של החברה

החזקה  שיעור

  בהצבעה

 בדילול מלא

  שיעור

 החזקה

בהצבעה

  שיעור

  החזקה 

  בהון 

 בדילול

  שיעור

 החזקה 

  בהון

  ערך נקוב

  מוחזק

  בתאריך

23.3.2011 

הנייר' מס

 בבורסה
  שם

 הנייר

  חברה' מס

  ברשם

  /החברות

ז.ת

  שם

  

 העניין בעל

51.53% 54.74% 52.59% 55.55%

 1פניקס  767012 118,849,103

520032129  דלק השקעות ונכסים

 5פניקס  767038 3,761,082

0.08% 0.09% 0.08% 0.08% 198,518 767012 1פניקס  65474108  אסי ברטפלד

0% 0% 0% 0% 6,177,879 7670144 08/09אפ  022030159  אייל לפידות

0% 0% 0.08% 1.45% 
3,491,749 767012 1פניקס  520041989  אקסלנס השקעות

18,401 767038 5פניקס  520041989  השקעותאקסלנס 

520023185 1פניקס  767012 799,340 0.32% 0.32% 0.40% 0.40%  *הפניקס חברה לביטוח

 ליאורה פרט לוין 65474108 1פניקס  767012 10,050 0% 0% 0% 0%

  28.3.2011נכון ליום *
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 חברת בת של, של דלק אנרגיה במניות ואופציותהחזקות בעלי עניין בחברה ונושאי משרה בכירה בה 

   :החברה

  

  שיעור

החזקה בהצבעה 

  בדילול

 מלא

  שיעור

החזקה 

  הבהצבע

 

  שיעור

 החזקה

  בהון

  בדילול

 

  שיעור

 החזקה

  בהון

 

  ערך נקוב

מוחזק 

  בתאריך

23.3.2011 

  הנייר' מס

 בבורסה
  שם

 הנייר

  חברה' מס

  ברשם

  /החברות

 ז.ת

  שם

  

 בעל העניין

75.30% 79.67% 75.30% 79.67% 3,996,640 565010 דלקאנ 520032129  דלק השקעות ונכסים

0.63% 0 0.63% 0 33,207 5650072 
  דלקאנ

08/07 
 גבי לסט 4787933

0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 4,219 565010 דלקאנ 057995755  גדעון תדמור

4.87% 0 4.87% 0 258,265 5650072 
  דלקאנ

08/07 
057995755  גדעון תדמור

0% 0% 0% 0% 315 565010 דלקאנ 57906919  ליאורה פרט לוין

520041989 דלקאנ 565010 42,985 0.86% 0.81% 0.86% 0.81%  אקסלנס השקעות

520023185 דלקאנ 565010 37,979 0.76% 0.72% 0.76% 0.72%  הפניקס חברה לביטוח

520023185 דלקאנ 565010 90 0% 0% 0% 0%  הפניקס חברה לביטוח

324335751 דלקאנ 565010 12 0% 0% 0% 0%  דליה בלק דובוב

  

  

חברת בת של , של דלק ישראל במניות ואופציותהחזקות בעלי עניין בחברה ונושאי משרה בכירה בה 

  :החברה

  

שיעור 

החזקה 

בהצבעה 

בדילול 

 מלא

  שיעור

החזקה 

  בהצבעה

 

  שיעור

החזקה 

בהון 

  בדילול

 

  שיעור

החזקה 

  בהון

 

  ערך נקוב

מוחזק 

  בתאריך

23.3.2011 

הנייר' מס

 בבורסה
  שם

 הנייר

  חברה' מס

  ברשם

 ז.ת/החברות

  שם

  

 הענייןבעל 

74.41% 77.20% 74.41% 77.20% 8,761,774 6360044 דלק ישראל 520044322  קבוצת דלק

1.90% 1.98% 1.90% 1.98% 224,225 6360044 דלק ישראל 022030159  אייל לפידות

0.93% 0% 0.93% 0% 109,483 6360085 
דלק ישראל 

11/07 
 משה עמית 1127885

 520041989 דלק ישראל 6360044 62,537 0.51% 0.49% 0.51% 0.49%
אקסלנס 

 השקעות

 520023185 דלק ישראל 6360044 153,538 1.35% 1.28% 1.35% 1.28%
הפניקס חברה 

 לביטוח

 שרון אלעד 520023185 דלק ישראל 6360044 45,317 0.36% 0.35% 0.36% 0.35%

 520023185 דלק ישראל 6360044 223 0% 0% 0% 0%
ליאורה פרט 

 לוין
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שותפות , החזקות בעלי עניין בחברה ונושאי משרה בכירה בה ביחידות השתתפות של דלק קידוחים

  :בת של החברה

  

שיעור 

החזקה 

בהצבעה 

בדילול 

 מלא

  שיעור

החזקה 

  בהצבעה

 

  שיעור

החזקה 

בהון 

  בדילול

 

  שיעור

החזקה 

  בהון

 

  ערך נקוב

מוחזק 

  בתאריך

23.3.2011 

הנייר' מס

 בבורסה
  שם

 הנייר
  חברה' מס

  ברשם

 ז.ת/החברות

  שם

  

 בעל    העניין

8.70% 8.70% 8.70% 
 ש"דלקד יה 475020 47,319,374 8.70%

520032129  

 

ונכסים קבוצת 

 דלק 

0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 881,209 475020 ש"דלקד יה 37336997  אלעד שרון

 520041989 ש"דלקד יה 475020 2,835,455 1.52% 1.52% 1.52% 1.52%
אקסלנס 

 השקעות

 520023185 ש"דלקד יה 475020 109,188 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
הפניקס חברה 

 לביטוח

0% 0% 0% 0% 1,850 475020 
ש"דלקד יה

57906919 
ליאורה פרט 

 לוין

ש"דלקד יה 475020 30,098 0% 0% 0% 0%  מיכאל גרינברג 069108231

  

  

, זקות בעלי עניין בחברה ונושאי משרה בכירה בה ביחידות השתתפות של אבנר חיפושי נפטהח

  :שותפות בת של החברה

  

שיעור 

החזקה 

בהצבעה 

בדילול 

 מלא

  שיעור

החזקה 

  בהצבעה

 

  שיעור

החזקה 

בהון 

  בדילול

 

  שיעור

החזקה 

  בהון

 

  ערך נקוב

מוחזק 

  בתאריך

23.3.2011 

הנייר' מס

 בבורסה
  שם

 הנייר
  ברהח' מס

  ברשם

 ז.ת/החברות

  שם

  

 בעל    העניין

 ש"אבנר יה 268011 474,655,968 14.23% 14.23% 14.23% 14.23%
520032129  

 

דלק השקעות 

 ונכסים

0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 1,896,787 268011 ש"אבנר יה 057995755  גדעון תדמור

1.01% 1.01% 1.01% 1.01% 33,693,174 268011 ש"אבנר יה 520041989 אקסלנס 

 השקעות

0.44% 0.44% 0.44% 0.44% 14,762,874 268011 ש"אבנר יה 520023185 הפניקס חברה 

 לביטוח

0% 0% 0% 0% 5,099 268011 ש"אבנר יה  מיכאל גרינברג 069108231
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חברת בת של , USAשל דלק  פציותומניות ואהחזקות בעלי עניין בחברה ונושאי משרה בכירה בה ב

   :החברה

  

שיעור 

החזקה 

בהצבעה 

בדילול 

 מלא

  שיעור

החזקה 

  בהצבעה

 

  שיעור

החזקה 

בהון 

  בדילול

 

  שיעור

החזקה 

  בהון

 

  ערך נקוב

מוחזק 

  בתאריך

23.3.2011 

הנייר' מס

 בבורסה
  שם

 הנייר
  חברה' מס

  ברשם

 ז.ת/החברות

  שם

  

 בעל    העניין

65474108 מניות רגילות - 16,935 --  - - -  אסי ברטפלד

- - - - - 28,000 - 65474108 אופציות  אסי ברטפלד

- - -  -- 3,200 - 022030159 מניות רגילות  אייל לפידות

- - -  -- 6,500 - 4787933 מניות רגילות  גבי לסט

- - -  -- 28,000 - 4787933 אופציות  גבי לסט

- 
- - 

 -- 750 - מניות רגילות 57906919 ליאורה פרט 

 לוין

- - -  -- 644,009 - מניות רגילות 024035743  עוזי ימין

- 
- - 

 -- 1,850,040 -   אופציות

)SAR( 

024035743  עוזי ימין

מניות רגילות - 50 --  - - - 1127885  משה עמית

  

  

חברת בת של , IDEשל  ערך במניות ואופציותהחזקות בעלי עניין בחברה ונושאי משרה בכירה בה 

   :החברה

  

שיעור 

החזקה 

בעה בהצ

בדילול 

 מלא

  שיעור

החזקה 

  בהצבעה

 

  שיעור

החזקה 

בהון 

  בדילול

 

  שיעור

החזקה 

  בהון

 

  ערך נקוב

  מוחזק בתאריך

23.3.2011 

הנייר' מס

 בבורסה
  שם

 הנייר
  חברה' מס

  ברשם

 ז.ת/החברות

  שם

  

 בעל    העניין

 058370412 אופציות - 21,173 - - - -
אבשלום הלוי 

 פלבר

- - - - 2,541 - 
מניות 

 גילותר
 אסי ברטפלד 65474108
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 קשורה החבר, של דלק רכב ערך במניות ואופציותהחזקות בעלי עניין בחברה ונושאי משרה בכירה בה 

  :של החברה

  

שיעור 

החזקה 

בהצבעה 

בדילול 

 מלא

  שיעור

החזקה 

  בהצבעה

 

  שיעור

החזקה 

בהון 

  בדילול

 

  שיעור

החזקה 

  בהון

 

  ערך נקוב

מוחזק 

  בתאריך

23.3.2011 

הנייר' מס

 בבורסה
  שם

 הנייר
  חברה' מס

  ברשם

 ז.ת/החברות

  שם

  

 בעל   העניין

 דלק רכב 829010 29,942,280 32.42% 32.42% 32.42% 32.42%
520032129  

 

דלק השקעות 

 ונכסים

0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 72,530 829010 דלק רכב 4787933  גבי לסט

0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 113,149 829010 דלק רכב 65474108  אסי ברטפלד

 520041989 דלק רכב 829010 861,601 0.93% 0.93% 0.93% 0.93%
אקסלנס 

 השקעות

 520023185 דלק רכב 829010 350,631 0.38% 0.38% 0.38% 0.38%
הפניקס חברה 

 לביטוח

 57906919 דלק רכב 829010 2,445 0% 0% 0% 0%
ליאורה פרט 

 לוין 

 324335751 דלק רכב 829010 225 0% 0% 0% 0%
דליה בלק 

 דובוב

  

  

חברת , של גדות תעשיות ביוכימיה ערך במניות החזקות בעלי עניין בחברה ונושאי משרה בכירה בה 

  :בת של החברה

  

שיעור 

החזקה 

בהצבעה 

בדילול 

 מלא

  שיעור

החזקה 

  בהצבעה

 

  שיעור

החזקה 

בהון 

  בדילול

 

  שיעור

החזקה 

  בהון

 

  ך נקובער

מוחזק 

  בתאריך

22.3.2010 

הנייר' מס

 בבורסה
  שם

 הנייר
  חברה' מס

  ברשם

 ז.ת/החברות

  שם

  

 בעל    העניין

60.62 63.92% 60.62 63.92% 9,711,627 1093004 גדות 520044322  קבוצת דלק

 גבי לסט 4787933 גדות 1093004 18,668 0.12% 0.12% 0.12% 0.12%

 אסי ברטפלד 65474108 גדות 1093004 100,000 0.66% 0.62% 0.66% 0.62%
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  :תאגידבאגרות חוב של ההחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 

  

  שם

 העניין בעל 

  חברה' מס

 ברשם

 ז.ת/החברות

  שם

 הנייר

  ערך נקוב  נייר' מס

מוחזק 

  בתאריך

23.3.2011 
אקסלנס 

  השקעות

  1115070  ו"טח סדרה "אג  520041989
33,994,250  

לנס אקס

  השקעות

  1115385  ז"טח סדרה "אג  520041989
5,551,560  

אקסלנס 

  השקעות

  1105543  ג"יח סדרה "אג  520041989
12,235,972  

אקסלנס 

 השקעות

  1115062ד"יח סדרה "אג520041989
12,177,939 

אקסלנס 

  השקעות

  1115401  ז"יח סדרה "אג  520041989
4,649,728  

אקסלנס 

  השקעות

  23,645,621  1115823  ח"יסדרה ח "אג  520041989

אקסלנס 

  השקעות

  1121326  ט"יח סדרה "אג  520041989
49,335,455  

אקסלנס 

  השקעות

  7,070,156  1106046  ב"כח סדרה "אג  520041989

  007447584  יוסף דאובר
  1107465  ג"כח סדרה "אג

61,832  

  022030159  אייל לפידות
  1107465  ג"כח סדרה "אג

109,290  

ברה הפניקס ח

  מ"לביטוח בע
520023185  

  1107465  ג"כח סדרה "אג
1,816,401  

אקסלנס 

  השקעות

  77,291,516  1107465  ג"כח סדרה "אג  520041989

אקסלנס 

  השקעות

  1118884  'לח סדרה "אג  520041989
6,220,434  

אקסלנס 

  השקעות

  1115393  6סדרה  'אופ  520041989
7,369  
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  :באגרות חוב של הפניקסה בכירה החזקות בעלי עניין ונושאי משר

  

  שם

 העניין בעל 
  חברה' מס

 ברשם

 ז.ת/החברות

  שם

 הנייר
 ערך נקוב  נייר' מס

מוחזק 

  בתאריך

23.3.2011 

אקסלנס 

 תשקעוה
ח "פניקס אג 520041989

1 

7670102  
7,672,557 

אקסלנס 

  תשקעוה
520041989  

הון פניקס 

  א ח"אג

1115104  
7,672,557  

אקסלנס 

  תשקעוה
520041989  

הון פניקס 

  בח "אג

1120799  
7,672,557  

אקסלנס 

  תשקעוה
520041989  

 הון  פניקס

  גח "אג

1120807  
7,672,557  

  

  

  :באגרות חוב של דלק אנרגיההחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 

  

  שם

 בעל    העניין

  חברה' מס

 ברשם

 ז.ת/החברות

  שם

 הנייר

  ערך נקוב  נייר' מס

מוחזק 

  בתאריך

23.3.2011* 

אקסלנס 

  השקעות

  291,068  5650098  'גח סדרה "אג  520041989

 150,981  5650106 'דסדרה ח "אג 029714086 ברק משרקי

 352,027  5650106 'ח סדרה ד"אג 065474108 אסי ברטפלד

אקסלנס 

  השקעות

  2,384,579  5650106 'ח סדרה ד"אג  520041989

  178,000  5650114  ח סדרה ה"אג  065474108  אסי ברטפלד

אקסלנס 

  השקעות

  1,516,299  5650114  ח סדרה ה"אג  520041989

הפניקס חברה 

  לביטח

  7,617,081  5650114  ח סדרה ה"אג  520023185
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  :דלק ישראלבאגרות חוב של החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 

  

  שם

 העניין בעל 
  חברה' מס

 ברשם

 ז.ת/החברות

  שם

 הנייר
 ערך נקוב  נייר' מס

מוחזק 

  בתאריך

23.3.2011 

אקסלנס 

 תשקעוה
520041989 

דלק ישראל  

ח סדרה "אג

 א

6360069  

81,084,982 

אקסלנס 

  תשקעוה
520041989  

דלק ישראל  

ח סדרה "אג

  ב

6360127  

8,366,696  

  

  

  :דלק פטרוליוםבאגרות חוב של החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 

  

  שם

 העניין בעל 
  חברה' מס

 ברשם

 ז.ת/רותהחב

  שם

 הנייר
 ערך נקוב  נייר' מס

מוחזק 

  בתאריך

23.3.2011 

אקסלנס 

 תשקעוה
520041989 

דלק 

פטרוליום 

ח סדרה "אג

 ז

1111319  

22,797,578 

אקסלנס 

  תשקעוה
520041989  

דלק 

פטרוליום 

ח סדרה "אג

  ח

1111327  

1,196,250  

  

הפניקס חברה 

  לביטח

  

520023185  

10949  

דלק 

  פטרוליום

ח לא "אג

ר צמוד סחי

   מדד

-  

2,666,667  

  

הפניקס חברה 

  לביטח

  

520023185  

115519  

דלק 

  פטרוליום

ח לא "אג

סחיר צמוד 

  מדד

-  

2,333,333  
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  :גדות תעשיות ביוכימיהבאגרות חוב של החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 

  

  שם

 העניין בעל 
  חברה' מס

 ברשם

 ז.ת/החברות

  שם

 הנייר
 ערך נקוב  נייר' מס

זק מוח

  בתאריך

23.3.2011 

אקסלנס 

 תשקעוה
ח "גדות אג 520041989

 סדרה י

1107796  
2,847,274 

  

  

    :א24תקנה 

  מונפק וניירות ערך המירים, הון רשום

    

  31.03.2011להלן נתונים ליום 

  

 :הון   
  הון רשום הון מונפק ונפרע

  ערך נקוב ערך נקוב
א"כ. נ.ח ע"ש 1מניות רגילות בנות  15,000,000 11,723,669

  

346,407 
 

  

   מניות רדומות

 )אינן מקנות זכויות כלל(

   

22,462  

  מוחזקות על ידי  –מניות רדומות 

  חברת הבת דלק השקעות 

  . מ"ונכסים בע

 )אינן מקנות זכויות הצבעה(

   

 :ניירות ערך המירים ערך נקוב 

  -  

 6סדרה  -כתבי אופציה  260,000 

   

 'ח להמרה סדרה ל"אג 255,378,000 
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  31.12.2010להלן נתונים ליום 

  

  

  

  

  

  מרשם בעלי המניות של התאגיד  :ב24תקנה 

      

 .מרשם בעלי המניות של התאגיד מצורף בזה                              

  

  

  מען רשום  :א25תקנה 

  נתניה  , 7גיבורי ישראל :        כתובת

    09-8638444:          טלפון

 09-8854955: פקסימיליה

  prlevin_l@delek.co.il: כתובת דואר אלקטרוני  

  www.delek-group.com: כתובת האתר  

  

  

  

  

 :הון   
  הון רשום הון מונפק ונפרע

  ערך נקוב ערך נקוב
 א"כ. נ.ח ע"ש 1מניות רגילות בנות  15,000,000 11,723,669

  

346,407 
 

  

   מניות רדומות

 )אינן מקנות זכויות כלל(

   

22,462  
  ידי חברת מוחזקות על  –מניות רדומות 

  . מ"הבת דלק השקעות ונכסים בע

 )אינן מקנות זכויות הצבעה(

   

 :ניירות ערך המירים ערך נקוב 

  -  

 6סדרה  -כתבי אופציה  260,000 

   

 'ח להמרה סדרה ל"אג 255,378,000 
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      .הדירקטורים של התאגיד  :26תקנה 

  גבריאל לסט: שם

  004787933        : מספר תעודת זהות
    9.9.1946          : לידה תאריך

איזור התעשייה נתניה , 7רחוב גיבורי ישראל   : מען להמצאת כתבי בית דין

  .2504מיקוד , דרום

  ישראלית           : נתינות

  ר הדירקטוריון"יו          : תפקיד בחברה

  לא        :האם הוא דירקטור חיצוני. א

  מומחיות חשבונאות האם הוא בעל , אם כן. ב

   :או בעל כשירות מקצועית ופיננסית

  :  חיצוני מומחה האם הוא דירקטור, אם כן. ג

  חבר ועדת השקעות  :  הדירקטוריוןשל ועדות ועדה או בחברות ב

  .4.9.2003      : תחילת כהונה כדירקטור

, אביב-מאוניברסיטת תל LL.B טיםבוגר משפ   :השכלה

מדעי החברה ומתמטיקה  .M.Aמוסמך 

לימודי ניהול (  A.M.P, מאוניברסיטת חיפה

  .מאוניברסיטת הארוורד) לנושאי משרה בכירה

  . ר דירקטוריון החברה"יו      : השנים האחרונות 5 -עיסוק ב

ום דלק פטרולי, מ"דלק השקעות ונכסים בע   :תאגידים בהם מכהן כדירקטור

דלק , מ"דלק חברת הדלק הישראלית בע, מ"בע

דלק שיווק והפצה גז טבעי , מ"תשתיות בע

דלק ניהול , מ"דלק מערכות אנרגיה בע, מ"בע

 –דלק אנרגיה , מ"בע) 1993(קידוחים 

, מ"ח בע"דלק אנרגיה אג, מ"בינלאומית בע

דלק מוטורס , מ"גדות תעשיות ביוכימיה בע

אבנר נפט וגז , מ"דלק מערכות רכב בע, מ"בע

, מ"קרן דלק למדע חינוך ותרבות בע, מ"בע

פי דלק .פי.איי, מ"פי דלק אשקלון בע.פי.איי

, מ"פי רמת גבריאל בע.פי.איי, מ"אלון תבור בע

דלק אירופה , Delek US Holdings Inc מ "בע

  .Delek Benelux BV, מ"הולדינגס בע

  , חברה בת, האם הוא עובד של התאגיד

  .ר הדירקטוריון בחברה"יו      : ןשל בעל ענייחברה קשורה או 

    .אין      : לבעל ענין אחר קרבת משפחה

  האם החברה רואה בו כבעל מומחיות 

  במספר דה חשבונאית ופיננסית לצורך עמי

  על פי סעיף  המזערי שקבע הדירקטוריון

  לא      : לחוק החברות) 12)(א(92
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  לא        : דירקטור בלתי תלוי

  אלעד שרון: שם

  37336997        : תעודת זהות מספר

    25.7.1980           :לידה תאריך

איזור התעשייה נתניה , 7רחוב גיבורי ישראל   : מען להמצאת כתבי בית דין

  .2504מיקוד , דרום

  ישראלית           : נתינות

  ר הדירקטוריון"יו סגן           :תפקיד בחברה

  לא      : האם הוא דירקטור חיצוני. א

  ומחיות חשבונאות האם הוא בעל מ, אם כן. ב

  : פיננסית או בעל כשירות מקצועיתו

  :  האם הוא דירקטור חיצוני מומחה, אם כן. ג

  לא  :  הדירקטוריוןשל ועדות ועדה או בחברות ב

  13.8.2006      : תחילת כהונה כדירקטור

מהמכללה האקדמית   LL.Bבוגר משפטים    :השכלה

מנהל עסקים  MBAמוסמך , נתניה

במהלך השלמת תואר , ביבא-מאוניברסיטת תל

  .אוניברסיטת בר אילן, LL.Bשני במשפטים 

) ב"ארה(ר של חברה בת של אלעד גרופ "סגן יו  : השנים האחרונות 5 -עיסוק ב

וכן מעניק שירותי ניהול לתשלוז השקעות 

שתיהן חברות בת בבעלות בעל (מ "והחזקות בע

  . )השליטה בחברה

 Republic Companies, מ"אחזקות בע הפניקס   :תאגידים בהם מכהן כדירקטור

דלק שיווק והפצה , מ"דלק אירופה הולדינגס בע

  .מ"גז טבעי בע

  , חברה בת, האם הוא עובד של התאגיד

  .ר הדירקטוריון בחברה"יו      : ןחברה קשורה או של בעל עניי

בעל השליטה , )תשובה(בנו של יצחק שרון   : לבעל ענין אחר קרבת משפחה

    .בחברה

  חברה רואה בו כבעל מומחיות האם ה

  במספר דה חשבונאית ופיננסית לצורך עמי

  על פי סעיף  המזערי שקבע הדירקטוריון

  לא      :   לחוק החברות) 12)(א(92

 לא         :דירקטור בלתי תלוי 
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  מזל ברונשטיין: שם

  051245330        : מספר תעודת זהות

    13.2.1952          : לידה תאריך

  .30900מיקוד , זיכרון יעקב, 8רחוב החרוב       : דין מען להמצאת כתבי בית

  ישראלית           : נתינות

  דירקטורית          : תפקיד בחברה

  לא      :  האם הוא דירקטור חיצוני. א

  האם הוא בעל מומחיות חשבונאות , אם כן. ב

  : פיננסית או בעל כשירות מקצועיתו

  :  האם הוא דירקטור חיצוני מומחה, אם כן. ג

  לא  :  הדירקטוריוןשל ועדות עדה או בוחברות ב

  .1.4.2003      : תחילת כהונה כדירקטור

מאוניברסיטה חיפה במדעי המדינה  B.A בוגרת           :השכלה

  .ומזרחנות        

עצמאית בתחום שיווק ויזום ובנייה של   : השנים האחרונות 5 -עיסוק ב

דירקטורית בבית , ן"פרויקטים בתחום הנדל

  . בבית אבות) 40%(מ ושותפה "שחם בע

  .בית אבות בית שחם זיכרון יעקב    , :תאגידים בהם מכהן כדירקטור

  , חברה בת, האם הוא עובד של התאגיד

  .לא      : ןחברה קשורה או של בעל עניי

    .אין      : לבעל ענין אחר קרבת משפחה

  האם החברה רואה בו כבעל מומחיות 

  במספר דה חשבונאית ופיננסית לצורך עמי

  על פי סעיף  שקבע הדירקטוריוןהמזערי 

  לא      :   לחוק החברות) 12)(א(92

 לא        : דירקטור בלתי תלוי 
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  אברהם הראל: שם

  030108195        : מספר תעודת זהות

    26.2.1948          :לידה תאריך

  .51446מיקוד , בני ברק, 4רחוב אסתר המלכה       : מען להמצאת כתבי בית דין

  ישראלית           : נתינות

  דירקטור          : יד בחברהתפק

  לא      :  האם הוא דירקטור חיצוני. א

  האם הוא בעל מומחיות חשבונאות , אם כן. ב

  : פיננסית או בעל כשירות מקצועיתו

  :  האם הוא דירקטור חיצוני מומחה, אם כן. ג

חבר בועדה לבחינת הדוחות הכספיים וחבר   :  הדירקטוריוןשל ועדות ועדה או בחברות ב

  .קורתועדת בי

  .29.5.2006      : תחילת כהונה כדירקטור

בכלכלה מאוניברסיטת  M.Aומוסמך  B.Aוגר ב   :השכלה

  .אביב-תל

מנהל החטיבה הפיננסית ומערך , ל"משנה למנכ  : השנים האחרונות 5 -עיסוק ב

ר "מ ויו"המידע וחבר הנהלה בבנק הפועלים בע

   .מ"דלק אירופה הולדינגס בע

הפניקס חברה לביטוח , מ"הפניקס אחזקות בע  , :טורתאגידים בהם מכהן כדירק

פועלים שוקי הון  , מ"פועלים שוקי הון בע, מ"בע

פועלים שוקי הון השקעות , מ"בית השקעות בע

מרתון , מ"קרני קפיטל בע, מ"והחזקות בע

 Bank Hapoalim, מ"מוביל אקס בע

(Switzerland) Ltd., Bank Hapoalim 

(Luxemburg) S.A.  

  , חברה בת, עובד של התאגיד האם הוא

  .לא      : ןחברה קשורה או של בעל עניי

    .אין      : לבעל ענין אחר קרבת משפחה

  האם החברה רואה בו כבעל מומחיות 

  במספר דה חשבונאית ופיננסית לצורך עמי

  על פי סעיף  המזערי שקבע הדירקטוריון

  כן      :   לחוק החברות) 12)(א(92

 לא         :דירקטור בלתי תלוי 
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  בן ציון זילברפרב: שם

        30134605        : מספר תעודת זהות

    9.10.1949          : לידה תאריך

  .קריית אונו, 10התזמורת       : מען להמצאת כתבי בית דין

  ישראלית           : נתינות

  דירקטור חיצוני          : תפקיד בחברה

  כן      :  האם הוא דירקטור חיצוני. א

  יות חשבונאות האם הוא בעל מומח, אם כן. ב

  .בעל מומחיות חשבונאית פיננסית    : ופיננסית או בעל כשירות מקצועית

  כן  : האם הוא דירקטור חיצוני מומחה, אם כן. ג

ובועדה  ועדת השקעות, ועדת ביקורתחבר   :  הדירקטוריוןשל ועדות ועדה או בחברות ב

  .לבחינת הדוחות הכספיים

  .)הארכת כהונה( 29.5.2009      : תחילת כהונה כדירקטור

בכלכלה . M.Aומוסמך . B.Aבוגר    :השכלה

בכלכלה  Ph.dדוקטור  , מאוניברסיטת בר אילן

  .מאוניברסיטת פנסילבניה

ראש , לכלכלה באוניברסיטת בר אילן' פרופ  : השנים האחרונות 5 -עיסוק ב

התכנית בבנקאות ושוק ההון במכללה 

בעבר כיהן כדירקטור . האקדמית נתניה

 Brimag Digital, )צ"דח(אנדטק בחברות פ

Age Ltd ,פרטנר וכלל קופות גמל והשתלמות.   

 ,)צ"דח(מ "בנק דיסקונט לישראל בע    , :תאגידים בהם מכהן כדירקטור

       Ltd Perrigo )צ"דח(ואנגל משאבים ) צ"דח.(  

  , חברה בת, האם הוא עובד של התאגיד

  .לא      : ןחברה קשורה או של בעל עניי

    .אין      : לבעל ענין אחר הקרבת משפח

  האם החברה רואה בו כבעל מומחיות 

  במספר דה חשבונאית ופיננסית לצורך עמי

  על פי סעיף  המזערי שקבע הדירקטוריון

  כן      :  לחוק החברות) 12)(א(92

 כן         :דירקטור בלתי תלוי 

  



50   - ד
  

  יוסף דאובר: שם

  007447584        : מספר תעודת זהות

    20.11.1935          : לידה תאריך

  .47205השרון - רמת 8הקישון       : מען להמצאת כתבי בית דין

  ישראלית           : נתינות

  דירקטור חיצוני          : תפקיד בחברה

  כן      :  האם הוא דירקטור חיצוני. א

  האם הוא בעל מומחיות , אם כן. ב

  .בעל מומחיות חשבונאית פיננסית  : חשבונאות ופיננסית או בעל כשירות מקצועית

  כן  : האם הוא דירקטור חיצוני מומחה, אם כן. ג

  .חבר ועדת ביקורת  :  הדירקטוריוןשל ועדות ועדה או בחברות ב

  1.1.2009      : תחילת כהונה כדירקטור

בתחום כלכלה וסטטיסטיקה  B.Aבוגר    :השכלה

מוסמך , מהאוניברסיטה העברית בירושלים

M.A במשפטים מאוניברסיטת בר אילן.  

ל "מ וכמנכ"כיהן כדירקטור בבנק הפועלים בע  : שנים האחרונותה 5 -עיסוק ב

ר ההנהלה של בנק הפועלים "משותף וסגן יו

  . מ"בע

מ "ווקלטק טכנולוגיות בע, מ"נייס מערכות בע  , :תאגידים בהם מכהן כדירקטור

מיקרו מדיק , מ"אורביט טכנולוגיות בע, )צ"דח(

  .KCPSר קרן מנוף "יו, מ"בע

  , חברה בת, התאגידהאם הוא עובד של 

  . לא      : ןחברה קשורה או של בעל עניי

    .אין      : לבעל ענין אחר קרבת משפחה

  האם החברה רואה בו כבעל מומחיות 

  במספר דה חשבונאית ופיננסית לצורך עמי

  על פי סעיף  המזערי שקבע הדירקטוריון

  כן      :   לחוק החברות) 12)(א(92

  כן        : דירקטור בלתי תלוי 
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  משה עמית: םש

  1127885        : מספר תעודת זהות

    14.4.1935          : לידה תאריך

איזור התעשייה נתניה , 7רחוב גיבורי ישראל   : מען להמצאת כתבי בית דין

  .2504מיקוד , דרום

  ישראלית           : נתינות

  דירקטור          : תפקיד בחברה

  לא      :  האם הוא דירקטור חיצוני. א

  האם הוא בעל מומחיות חשבונאות , אם כן. ב

  : פיננסית או בעל כשירות מקצועיתו

  :  האם הוא דירקטור חיצוני מומחה, אם כן. ג

  לא  :  הדירקטוריוןשל ועדות ועדה או בחברות ב

  1.4.2004      : תחילת כהונה כדירקטור

במדעי המדינה וסוציולוגיה  B.Aבוגר    :השכלה

  .מאוניברסיטת בר אילן

ר דירקטוריון דלק חברת "יו, דירקטור בחברה  : השנים האחרונות 5 -יסוק בע

ל "בעבר כיהן כמנכ, מ"הדלק הישראלית בע

משותף בבנק הפועלים וממלא מקום מנהל 

  .הבנק

ישראכרט , מ"דלק חברת הדלק הישראלית בע   :תאגידים בהם מכהן כדירקטור

 Global Factoring Business Finance, מ"בע

Ltd., Poalim Capital Markets Investments 

Bank Ltd, Saint Laurence Bank, Barbados 

Ltd. ,מ"מגה קמעונאות בע ,AFI 

Development PLC.  

  , חברה בת, האם הוא עובד של התאגיד

ר דירקטוריון דלק חברת הדלק הישראלית "יו  : ןחברה קשורה או של בעל עניי

  .מ"בע

    .אין      : לבעל ענין אחר קרבת משפחה

  האם החברה רואה בו כבעל מומחיות 

  במספר דה חשבונאית ופיננסית לצורך עמי

  על פי סעיף  המזערי שקבע הדירקטוריון

  כן      :  לחוק החברות) 12)(א(92

 לא        : דירקטור בלתי תלוי 
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  משה ברקת: שם

  059825539        : מספר תעודת זהות

    31.12.1965          : לידה תאריך

איזור התעשייה נתניה , 7רחוב גיבורי ישראל   : כתבי בית דין מען להמצאת

  .2504מיקוד , דרום

  ישראלית           : נתינות

  דירקטור          : תפקיד בחברה

  לא      :  האם הוא דירקטור חיצוני. א

  האם הוא בעל מומחיות חשבונאות , אם כן. ב

  : ופיננסית או בעל כשירות מקצועית

  :  חיצוני מומחההאם הוא דירקטור , אם כן. ג

  חבר ועדת השקעות  :  הדירקטוריוןשל ועדות ועדה או בחברות ב

  5.1.2011      : תחילת כהונה כדירקטור

מאוניברסיטת ) PHD(דוקטור במנהל עסקים    :השכלה

מוסמך במדעי החברה , )ניו יורק(קולומביה 

מאוניברסיטת ) MPH) (מנהל עסקים(

קים מוסמך במנהל עס, )ניו יורק(קולומביה 

)MBA (בוגר , מאוניברסיטת תל אביב

) BSc(בחשבונאות וחקר ביצועים 

  .רואה חשבון. מאוניברסיטת תל אביב

מנהל מחלקת תאגידים ברשות לניירות ערך   : השנים האחרונות 5 -עיסוק ב

מרצה לחשבונאות ומנהל עסקים , )2006-2010(

 2001(באוניברסיטאות ומוסדות אקדמאיים 

פיננסים ואסטרטגיה ראשי מנהל , )ועד היום

  ).ועד היום 2010(בקבוצת תשובה 

  .מ"דלק מערכות אנרגיה בע       :תאגידים בהם מכהן כדירקטור

  , חברה בת, האם הוא עובד של התאגיד

מנהל פיננסים ואסטרטגיה ראשי בקבוצת   : ןחברה קשורה או של בעל עניי

  ).חברה פרטית של בעל שליטה(תשובה 

    .אין      : ין אחרלבעל ענ קרבת משפחה

  האם החברה רואה בו כבעל מומחיות 

  במספר דה חשבונאית ופיננסית לצורך עמי

  על פי סעיף  המזערי שקבע הדירקטוריון

  כן      :   לחוק החברות) 12)(א(92

 לא                                             :דירקטור בלתי תלוי 
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  .ם של התאגידנושאי משרה בכירה נוספי  :א26תקנה 

    

  אסף ברטפלד: שם

  6547410         :מספר תעודת זהות

  24.2.1952          : תאריך לידה

  04.09.2003          : תחילת כהונה

  , בחברה בת, תפקיד בחברה

ל דלק השקעות ונכסים "מנכ, ל החברה"מנכ  : בחברה קשורה או בבעל עניין

: דירקטור בחברות הקבוצה הבאות, מ"בע

הפניקס אחזקות , מ"ח בעהפניקס חברה לביטו

 Delek US ,מ"דלק פטרוליום בע,  מ"בע

Holdings Inc, מ"גדות תעשיות ביוכימיה בע ,

, מ"דלק מערכות אנרגיה בע, מ"אבנר נפט וגז בע

דלק שיווק והפצה ,  מ"דלק ואבנר ים תטיס בע

) 1993(דלק ניהול קידוחים , מ"גז טבעי בע

ק דל, מ"פי דלק אשקלון בע.פי.איי, מ"בע

ח "דלק אנרגיה אג, מ"בינלאומית בע-אנרגיה

דלק , מ"דלק השקעות ונכסים בע, מ"בע

דלק , מ"דלק מוטורס בע, מ"מערכות רכב בע

פי דלק אלון תבור .פי.איי, מ"ואבנר ים תטיס בע

 IDE,מ"פי רמת גבריאל בע.פי.איי, מ"בע

Technologies Ltd..  דלק אירופה הולדינגס

  .מ"בע

  .כן      : בתאגידהאם הוא בעל עניין 

  .אביב- אוניברסיטת תל, בכלכלה B.A  בוגר          : השכלה

  .2003ל החברה החל משנת "מנכ    : ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

   .אין :קרבת משפחה לנושא משרה בכירה או לבעל ענין
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  ליאורה פרט לוין: שם

  57906919        : מספר תעודת זהות

    12.10.1962          : תאריך לידה

  1.4.2007          :תחילת כהונה

  , בחברה בת, תפקיד בחברה

ומזכיר  יועצת משפטית ראשית ,ל"סמנכ  : בחברה קשורה או בבעל עניין

  .החברה

דלק מערכות ,  מ"ביוכימיה בעתעשיות גדות   : דירקטורית בחברות הבאות

דלק , מ"הפניקס אחזקות בע, מ"אנרגיה בע

 IDE Technologies ,מ"אירופה הולדינגס בע

Ltd. מ והפניקס חברה "הפניקס אחזקות בע

  .מ"לביטוח בע

  .לא        : האם בעל עניין בתאגיד

- במדעי המדינה מאוניברסיטת תל B.A בוגרת  : השכלה

 במשפטים מאוניברסיטת L.L.B בוגרת, אביב

Reading, UK  

יועצת משפטית ומזכירת חברות של , ל"סמנכ  : ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

   מ"דלק בע קבוצת

   .אין  : קרבת משפחה לנושא משרה בכירה או לבעל ענין

  ברק משרקי: שם

  029714086        : מספר תעודת זהות

  28.1.1973          : תאריך לידה

  1.1.2008          : תחילת כהונה

  , בחברה בת, תפקיד בחברה

בקבוצת דלק  (CFO) ל הכספים"מכהן כסמנכ  : בחברה קשורה או בבעל עניין

חברת הדלק " דלק"רקטור בחברות מ די"בע

, מ"דלק פטרוליום בע, מ"הישראלית בע

מ ובחברות בנות מוחזקות "הפניקס אחזקות בע

  .של החברה

  .לא        : האם בעל עניין בתאגיד

- בוגר חשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת בר  : השכלה

  .אילן

 2000-2006בשנים , מ"חשב בקבוצת דלק בע  : ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

גבאי , פורר, כיהן כמנהל ביקורת בכיר בקוסט

  .ליובושיץ קסירר/את קסירר

   .אין: קרבת משפחה לנושא משרה בכירה או לבעל ענין
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  מיכאל גרינברג: שם

  069108231        : מספר תעודת זהות

  5.8.1955          : תאריך לידה

  1.1.2002          : תחילת כהונה

  , בחברה בת, תפקיד בחברה

דלק :  מבקר פנים בחברה ובחברות הבאות  : שורה או בבעל ענייןבחברה ק

דלק , מ"דלק מערכות רכב בע, מ"פטרוליום בע

דלק ניהול קידוחים , מ"מערכות אנרגיה בע

  .מ"אבנר נפט וגז בע, מ"בע) 1993(

  .לא        : האם בעל עניין בתאגיד

-אוניברסיטת תל, בראיית חשבון B.A  בוגר  : השכלה

  .אביב

  .מבקר פנים בחברה ובחברות הנזכרות לעיל    : עסקי בחמש השנים האחרונותניסיון 

  .אין: קרבת משפחה לנושא משרה בכירה או לבעל עניין

  

  

  דובוב -דליה בלק : שם

  324335751        : מספר תעודת זהות

  25.7.1977          : תאריך לידה

  27.05.2010           :תחילת כהונה

  , בחברה בת, תפקיד בחברה

ל קשרי משקיעים ותקשורת "מכהנת כסמנכ  : ורה או בבעל ענייןבחברה קש

  .עסקית בחברה

  .לא        : האם בעל עניין בתאגיד

אוניברסיטת לידס , בוגרת כלכלה ופוליטיקה  : השכלה

  ).אנגליה(

מנהלת קשרי משקיעים ותקשורת עסקית   : ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

 Associate & Investor ,)2006משנת (בחברה 

Relations at Plens Lending Solutions 

Funds (2002-2006)  

  .אין: קרבת משפחה לנושא משרה בכירה או לבעל עניין
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  אמיר לנג: שם

  036403830        : מספר תעודת זהות

  19.7.1979          : תאריך לידה

  27.05.2010           :תחילת כהונה

  , בחברה בת, תפקיד בחברה

מיזוגים ורכישות , ל פיתוח עסקי"מכהן כסמנכ  : ענייןבחברה קשורה או בבעל 

ל בחברת דלק תשתיות "משנה למנכ, בחברה

מ "ל דלק דלק תשתיות בע"משנה למנכ, מ"בע

דלק , מ"דלק פטרוליום בע: ודירקטור בחברות

פי דלק .פי.מ ואי"חברת הדלק הישראלית בע

   .מ"אשקלון בע

  .לא        : האם בעל עניין בתאגיד

עורך ; אביב-אוניברסיטת תל, ר משפטיםבוג  : השכלה

, ומשפטים מוסמך מנהל עסקים, דין

   ;אוניברסיטת תל אביב

, )2008משנת (מנהל תחום פיתוח עסקי בחברה   : ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

   ).2005-2008(ל בחברה "עוזר מנכ

  .אין: קרבת משפחה לנושא משרה בכירה או לבעל עניין

 

  

  :ע"לחוק ני 37לפי הגדרתם בסעיף , משרה בכירה בחברות בת בשליטת החברה נושאי א26תקנה 

 

  אבשלום  הלוי פלבר: שם

  058370412        : מספר תעודת זהות

  14.10.1963          : תאריך לידה

  16.6.2002          : תחילת כהונה

  , בחברה בת, תפקיד בחברה

  .מ"גיות בעטכנולו IDE ,ל חברה בת"מנכ      : בחברה קשורה או בבעל עניין

  . לא        : האם בעל עניין בתאגיד

בוגר כלכלה ופילוסופיה מהאוניברסיטה   : השכלה

מוסמך במנהל עסקים ; ירושלים, העברית

התמחות במימון ויחסי עבודה מהאוניברסיטה 

  .ירושלים, העברית

  .2002מ משנת "טכנולוגיות בע IDE ל"מנכ    : ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

  .אין :חה לנושא משרה בכירה או לבעל עניןקרבת משפ
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  עוזי ימין: שם

  024035743        : מספר תעודת זהות

  18.9.1968          : תאריך לידה

  1.11.2001          : תחילת כהונה

  , בחברה בת, תפקיד בחברה

 ;.Delek US Holdings, Inc ,ל חברה בת"מנכ  : בחברה קשורה או בבעל עניין

  .US חברת הבת דלקדירקטור בחברות בנות של 

  . לא        : האם בעל עניין בתאגיד

, בוגר במשפטים מהאוניברסיטה העברית  : השכלה

כלכלה ומנהל עסקים במוסמך ; ירושלים

 רואה חשבון, ירושלים, מהאוניברסיטה העברית

.  

  ..Delek US Holdings, Inc ,ל חברה בת"מנכ    : ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

  .אין :שא משרה בכירה או לבעל עניןקרבת משפחה לנו

  

  הוד גיבסו: שם

  024481848        : מספר תעודת זהות

  30.7.1969          : תאריך לידה

  15.2.2006          : תחילת כהונה

  , בחברה בת, תפקיד בחברה

דלק אירופה הולדינגס , ר חברה בת"ל ויו"מנכ  : בחברה קשורה או בבעל עניין

 ,.Delek Benelux B.V -דירקטור ב. מ"בע

Delek Nethrland B.V, Delek Europe B.V.  

  . לא        : האם בעל עניין בתאגיד

בוגר בכלכלה ובמנהל עסקים מאוניברסיטת   : השכלה

   .אילן-בר

ל "מ וסמנכ"דירקטור בדלק מערכות אנרגיה בע  : ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

-2001(מ "חברת הדלק הישראלית בע" דלק"

2006.(  

  .אין: שפחה לנושא משרה בכירה או לבעל עניןקרבת מ
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  גדעון תדמור: שם

  057995755        : מספר תעודת זהות

  9.1.1963          : תאריך לידה

  23.1.2001          : תחילת כהונה

  , בחברה בת, תפקיד בחברה

; מ"דלק מערכות אנרגיה בע, ל חברה בת"מנכ  : בחברה קשורה או בבעל עניין

ר "יו; מ"נפט וגז בעל ודירקטור באבנר "מנכ

. מ"בע) 1993(דירקטוריון דלק ניהול קידוחים 

דירקטור בחברת כהן פיתוח ומבני תעשייה 

  .מ ובחברות בנות שלה"בע

  .לא        : האם בעל עניין

   .אביב- בוגר במשפטים מאוניברסיטת תל          : השכלה

מ "בע דירקטור כהן פיתוח ומבני תעשיה  :  ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

ל אבנר נפט וגז "מנכ; ובחברות בנות שלה

ר דירקטוריון דלק ניהול קידוחים "יו; מ"בע

  .מ"בע) 1993(

  .אין: קרבת משפחה לנושא משרה בכירה או לבעל ענין

  

  אייל לפידות: שם

  022030159        : מספר תעודת זהות

  8.9.1965          : תאריך לידה

  1.6.2009          : תחילת כהונה

  , בחברה בת ,תפקיד בחברה

הפניקס חברה , מ"ל הפניקס אחזקות בע"מנכ  : בחברה קשורה או בבעל עניין

  ;מ"מ והפניקס השקעות בע"לביטוח בע

  .לא        : האם בעל עניין בתאגיד

בוגר בכלכלה וחשבונאות ומוסמך במנהל   : השכלה

מוסמך רואה חשבון , )מימון ובנקאות(עסקים 

   .מהאוניברסיטה העברית בירושלים

  מ "חברת הדלק הישראלית בע" דלק"ל "מנכ    : יסיון עסקי בחמש השנים האחרונותנ

אי חברה .די.ל ישיר אי"מנכ; )2005-2009(

  .)2001-2005) (ביטוח ישיר(מ "לביטוח בע

  .אין: קרבת משפחה לנושא משרה בכירה או לבעל ענין
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  אברהם בן אסייאג:  שם

  059277483        :  מספר תעודת זהות

  24.4.1965          : ידהתאריך ל

  22.8.2010          : תחילת כהונה

  , בחברה בת, תפקיד בחברה

   ;מ"חברת הדלק הישראלית בע" דלק"ל "מנכ      : בחברה קשורה או בבעל עניין

  .לא        : בעל ענין בתאגיד האם

- אוניברסיטה תל, בוגר כלכלה וחשבונאות  :  השכלה

לימודי המשך ; רואה חשבון מוסמך; אביב

; אביב-אוניברסיטת תל, אות מתקדמתבחשבונ

אוניברסיטת  ,(AMP) תוכנית למנהלים בכירים

    .הרווארד

ועד - 2009(מ "בע) 2009(בי תיירות .די.ל אי"מנכ  :  ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

ר דירקטוריון המילניום השלישי "יו, )היום

ל ומנהל "משנה למנכ, )ועד היום -2009(מ "בע

, )2007-2009(מ "אוס גרופ בעתפעול ראשי שטר

לפני (מ "ל כספים ראשי שטראוס גרופ בע"סמנכ

   ).2001-2007) (כן שטראוס עלית

 .אין: קרבת משפחה לנושא משרה בכירה או לבעל ענין

  

  :חדלו לכהן כנושאי משרה בכירה בתאגיד 2010במהלך שנת 

  .2010באוגוסט  15ל דלק ישראל עד ליום "מר דויד קמיניץ כיהן כמנכ*

  .2010בדצמבר  31ל דלק קידוחים עד ליום "מר צבי גרינפלד כיהן כמנכ*

  .2010בספטמבר  8ל דלק קפיטל עד ליום "מר דני גוטמן כיהן כמנכ*

  מר גיל , והחל מיום זה, חדלה החברה להיות בעלת השליטה בדלק רכב 2010באוקטובר  20ביום *

  .דנושא משרה בכירה בתאגי נחשב עודאגמון איננו   

  

  

  

  .מורשי חתימה עצמאיים  :ב26תקנה 

  .אין לתאגיד מורשי חתימה עצמאיים  

  

  .רואה החשבון של התאגיד  :27תקנה 

  .אביב-תל, 3רחוב עמינדב  –קוסט פורר גבאי את קסירר   

   

  . שינוי בתזכיר או בתקנון  :28תקנה 

רה בתקנון את החלפת תקנון החבאישרה האסיפה הכללית של החברה , 2011בחודש ינואר  

  .להלן) ג( 29כמפורט בתקנה  חדש
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  .המלצות והחלטות הדירקטורים   29תקנה 

  

   החלטות הדירקטוריון בדבר תשלום דיבידנד)  1)(א(29תקנה 

  

  :החלטות הדירקטוריון בדבר תשלום דיבידנד במזומן

  

 תאריך 

 ההחלטה
 סכום 

ח"הדיבידנד בש  
סכום התשלום 

 לכל מניה
מועד הקובע

לתשלום

תאריך התשלום

26.03.2010  28.4.2010 14.4.2010 ח"ש 8.7895   100,000,444 

31.05.2010  30.06.2010 16.06.2010 ח"ש 13.1842 150,000,097

26.07.2010  23.08.2010 08.08.2010 ח"ש 10.5474 120,000,000

21.09.2010  19.10.2010 07.10.2010 ח"ש 7.9106 90,000,000

30.11.2010  24.12.2010 12.12.2010 ח"ש 43.9473 500,000,000

  

  

   החלטות אסיפה כללית מיוחדת) ג(29תקנה 

  

  : של החברה החלטות כדלקמן המיוחדתקיבלה האסיפה הכללית  13.01.2010ביום 

כמפורט , בנו של בעל השליטה, )תשובה(לאשר את ההתקשרות עם מר אלעד שרון 

  . לעיל 22בתקנה 

ל כלולים בדוחות המיידים מטעם החברה "פה המיוחדת הנפרטים בדבר האסי

-2009-01אסמכתא ' מס(, )2009-01-304638אסמכתא ' מס( 30.11.2009מהימים 

  ).2010-01-353700( 13.01.2010ומיום  )  304638

  

  : של החברה החלטות כדלקמן המיוחדתקיבלה האסיפה הכללית  03.05.2010ביום 

מ לביטוח דירקטורים בחברה "רה לביטוח בעלאשר התקשרות עם הפניקס חב .1

עבור , ובחברות הבת שלה במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח נושאי משרה

  .להלן) 4(א29בתקנה כמפורט  החברה ועבור חברות הבת שלה

לאשר את התקשרויות החברה בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי  .2

מעת לעת ומבלי שיידרש , ל מבטח אחראו כ/משרה עם הפניקס חברה לביטוח ו

  .אישור נוסף של האסיפה הכללית

ל כלולים בדוחות המיידים מטעם החברה מיום  "פרטים בדבר האסיפה המיוחדת הנ

  .) 2010-01-467598( 03.05.2010ומיום  )2010-01-430005אסמכתא ' מס( 25.03.2010

  

  : חברה החלטה כדלקמןשל ה המיוחדתקיבלה האסיפה הכללית  03.10.2010ביום 

מר גבי , ר הדירקטוריון"ח ליו"ש 500,000בסך , 2009לאשר תשלום בונוס בגין שנת 

  .לסט
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ל כלולים בדוחות המיידים מטעם החברה מיום  "פרטים בדבר האסיפה המיוחדת הנ

-2010אסמכתא ' מס( 31.08.2010ומיום  )2010-01-633252אסמכתא ' מס( 03.10.2010

01-607545(.  

  

  : של החברה החלטה כדלקמן המיוחדתקיבלה האסיפה הכללית  10.01.2011יום ב

   .לעיל 22בתקנה כמפורט  "רודשף"ב מ"בע ן"נדל דלק החזקות רכישתלאשר את 

ל כלולים בדוחות המיידים מטעם החברה "פרטים בדבר האסיפה המיוחדת הנ

 אסמכתא' מס( 05.01.2010, )2010-01-698100אסמכתא ' מס( 28.11.2010מהימים 

-2011אסמכתא ' מס( 10.01.2011, ))2011-01-006393אסמכתא ' ומס 2011-01-006375

-2011-01אסמכתא ' מס, 2011-01-022185אסמכתא ' מס( 19.01.2011 -ו) 01-012630

022191 .(  

  

  : של החברה החלטה כדלקמן המיוחדתקיבלה האסיפה הכללית  31.01.2011ביום 

החברה בתקנון חדש בנוסח המצורף לדוח המיידי של החברה  לאשר את החלפת תקנון

   .אודות שינוי בתקנון החברה 31.01.2011מיום 

ל כלולים בדוחות המיידים מטעם החברה מימים "פרטים בדבר האסיפה המיוחדת הנ

מיום  , )2011-01-033579אסמכתא ' מס, 2011-01-033561אסמכתא ' מס( 31.01.2011

-2011אסמכתא ' מס( 27.01.2011ומיום ) 2011-01-009723 מכתא אס' מס( 09.01.2011

01-031050.(  

  

  

  עסקאות חריגות עם נושא משרה) 3(א29תקנה 

  

  : החלטה כדלקמן אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה 05.01.2011ביום 

  . ל החברה"בת בהסכם עם מנכ ההתקשרות חבראישור 

' מס( 06.01.2011 החברה מיום מיידי שלראו דיווח  ההתקשרותפרטים בדבר ל

  .מובא בזאת בדרך של הפנייה ושהמידע האמור ב )2011-01-009015(אסמכתא 

  

, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה 30.11.2010 -ו 24.11.2010ימים ב

  : החלטה כדלקמן ,בהתאמה

  . ל החברה"מנכל הארכת הלוואהאישור 

' מס( 30.11.2010החברה מיום   או דיווח מיידי שלר הארכת ההלוואהפרטים בדבר ל

  .מובא בזאת בדרך של הפנייה ושהמידע האמור ב )2010-01-703773(אסמכתא 

  

, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה 31.05.2010 -ו 27.05.2010מים בי

  : החלטה כדלקמן ,בהתאמה

  . ל החברה"אישור עדכון משכורתו של מנכ

' מס( 31.05.2010 החברה מיום ראו דיווח מיידי של כון השכרעדפרטים בדבר ל

  .מובא בזאת בדרך של הפנייה ושהמידע האמור ב )2010-01-504450אסמכתא 
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  : החלטה כדלקמן אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה 18.04.2010ביום 

  . ל החברה"למנכ 2009תשלום מענק בגין שנת אישור 

' מס( 18.04.2010 החברה מיום ראו דיווח מיידי שלנק תשלום המעפרטים בדבר ל

  .מובא בזאת בדרך של הפנייה ושהמידע האמור ב )2010-01-453423אסמכתא 

  

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון , בהתאמה 25.01.2010 -ו 24.01.2010מים בי

  : החלטה כדלקמן החברה

  . ל החברה"אישור הארכת הלוואה למנכ

' מס( 25.01.2010החברה מיום   ראו דיווח מיידי של ת ההלוואההארכפרטים בדבר ל

  .מובא בזאת בדרך של הפנייה ושהמידע האמור ב )2010-01-365283אסמכתא 

  

    

   :ח"פטור ביטוח ושיפוי לנושא משרה שבתוקף בתאריך הדו )4(א29תקנה 

  

להעניק  החליטה החברה, )2010שהתקבלו לפני שנת (החברה בהתאם להחלטות קודמות של  .1

בהתאם לקבוע , לנושאי המשרה בחברה מאחריותם בשל חובת הזהירות כלפי החברה פטור

בהתאם ובכפוף ( שיפויבפרק השלישי לחלק השישי של חוק החברות וכן להעניק להם 

כתב השיפוי תואם את תיקון ). 2010לתיקון שאושר באסיפה מיוחדת של החברה לפני שנת 

הואיל , על פי כתב השיפוי. ואת תקנון החברה 1999 – ט"לחוק החברות התשנ 3מספר 

לתת התחייבות מראש לשפות נושא  להנקבעה הוראה מתאימה המאפשרת  החברהובתקנון 

ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם , משרה בה

או לאמת מידה ולסכום , בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, בפועל החברהלאור פעילות 

והכל בשל כל חבות או הוצאה שתהא מותרת , שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות

, או על פי כל דין כפי שיהיו במועד קבלת ההחלטה כאמור/באותה עת על פי הוראות החוק ו

לרבות , מתחייבת החברה לשפות את נושא המשרה גם בשל הוצאות התדיינויות סבירות

שיוציא עקב חקירה או הליך שיתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל , דיןשכר טרחת עורך 

ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה על נושא המשרה , חקירה או הליך

או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה , חבות כספית כחלופה להליך פלילי

בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה  אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי

 .פלילית

 

  

  :החברה החלטה כדלקמןאישרה האסיפה הכללית של  2010במאי  3ביום  :ביטוח  . 2

  

מ לביטוח נושאי משרה בחברה ובחברות "התקשרות עם הפניקס חברה לביטוח בע  . א

 עבור החברה ועבור, הבת שלה במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח נושאי משרה

בפרמיה , מיליון דולר 75בגבולות אחריות של , 1.12.2009החל מיום  ,חברות הבת שלה

 56,259 -סך של כהסתכם למתוכם חלקה של החברה , דולר 300,500שנתית בסך של 

 100החברה רשאית להגדיל את גבול האחריות בפוליסה לסך כולל של . דולר לשנה

  .דולר 55,625ספת בסך של מליון דולר בתמורה לפרמיה שנתית כוללת נו
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או כל /התקשרויות החברה בפוליסות לביטוח אחריות נושאי משרה עם הפניקס ו  . ב

מעת לעת ומבלי שיידרש , שנקבעו בהחלטה המסגרת בהתאם לתנאי, מבטח אחר

) בפוליסה הקבוצתית(שגבול אחריות הביטוח אישור נוסף של האסיפה הכללית ובלבד 

מליון דולר למקרה ולתקופה  100ן דולר ולא יעלה על סך מליו 75לא יפחת מסך של 

   .לשנה 15%בתוספת עד , אלפי דולר לשנה 450והפרמיה השנתית לא תעלה על סך של 

בנו של בעל השליטה , )תשובה(לאשר את ההתקשרויות לעיל לגבי מר אלעד שרון   .ג

  .לתקנות ההקלות) 5(ב1בהתאם להוראות תקנה , בחברה

  

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה , 2011בינואר  5ביום , ת הדוחלאחר תקופ  .4

מ לביטוח נושאי משרה בחברה ובחברות הבת "התקשרות עם הפניקס חברה לביטוח בע

עבור החברה ועבור חברות , שלה במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח נושאי משרה

כאמור , 2010במאי  3ית מיום בהתאם לתנאי המסגרת שאושרו באסיפה הכלל, הבת שלה

בגבולות , 2011בדצמבר  31ועד ליום  2011בינואר  1פוליסת הביטוח הינה החל מיום . לעיל

הפרמיה המשולמת .  דולר 320,900בפרמיה שנתית בסך של , מיליון דולר 100אחריות של 

   .ובהתאם לחוות דעת של יועץ ביטוח חיצוני הינה בתנאים המקובלים בשוק הביטוח

  

  

  

  

  מ"קבוצת דלק בע             

  

  

   2011במרץ  31: תאריך

  

  

  :שמות החותמים ותפקידם

  

  ר הדירקטוריון"יו         - גבריאל לסט

  

  ל"מנכ        -אסי ברטפלד 
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  מרשם בעלי מניות של החברה

  2011במרץ  30נכון ליום 
  
  
  

           
                                                                         יצחק         ) און(אוניקובסקי :        שם 
                                     6: יתרת מחזיק                                                 69123א  "ת 79פינשטיין  :     כתובת 
  -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------               
 גרינברג הנריאטה                                                                                       :        שם 
                              4: יתרת מחזיק                                                 58010אזור   10/1חנה סנש :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------            
                                                 דקל בן ציון                                           :        שם 
                             6: יתרת מחזיק    נתניה                                    7משרד נתניה גבורי ישראל :     כתובת 
  ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------        
 כהן חיים                                                                                              :        שם 
                  682: יתרת מחזיק    יפו                                                     - תל אביב  47ויצמן :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------      
 לנדסברג בלהה                                                                                          :        שם 
                           69: יתרת מחזיק    יפו                                               - תל אביב  11מיכל ' רח:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------      
 סילברמן שולמית                                                                                            :    שם 
                  42: תרת מחזיקי    רמת גן                                                          58הבילויים :     כתובת 
  --------------------------- -----------------------------------------------------------------------------          
 סידס איטה                                                                                             :        שם 
                                  25: יתרת מחזיק               69984יפו  -מעוז אביב תל אביב  203בני אפריים :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                
                                                            פרדקין אברהם                               :        שם 
                                       653: יתרת מחזיק              69498יפו  - רמת אביב תל אביב  21/14גרונר ' רח:     כתובת 
 ------------------------------------------------------------- -------------------------------------------               
 פרסול יעקב                                                                                            :        שם 
                                     7: יתרת מחזיק        הרצליה פיתוח                                        44שזר ' רח:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                      
                                                     פישל שלמה                                         :        שם 
                               1: יתרת מחזיק                                                      52199רמת גן  9937ד .ת:     כתובת 
 ------------------------------------------------------------------------- -------------------------------              
 קונפינו יוסף                                                                                          :        שם 
                                       569: יתרת מחזיק                       62502יפו  - א תל אביב "ת 2ויסוצקי ' רח:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                        
                                           בנבנישתי דוד                                                :        שם 
                                       1: יתרת מחזיק                                                58923חולון  29טאמאטב  :     כתובת 
  -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------                      
 עגיב אליהו                                                                                            :        שם 
                                  164: יתרת מחזיק    בת ים                                                         32כצנלסון :     כתובת 
 --------------------------------------------------------------------------------- ----------------------                                  
                                                                      עוזרי משה                        :        שם 
                                           2: יתרת מחזיק                                        67310תל אביב  17טור מלכא :     כתובת 
 ----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------                         
 גרינברג מרדכי                                                                                         :        שם 
                                           1: יתרת מחזיק                    גבעת השרון הוד השרון               6שבו . רח:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                     
                                                                       ל לידי לאה נחמה "מנואלביץ חיים ז:        שם 
                                 218: יתרת מחזיק                                                 93715ירושלים  6/7משה קול . רח:     כתובת 
 ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------               
 איזקובצקי יהושע                                                                                       :        שם 
                                       1: יתרת מחזיק                                     קרית חיים                       62הפלוגות . רח:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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                                                               אסף רחל                                 :        שם 
                                 1: יתרת מחזיק                                                             35439חיפה  29סטפאן וייז :     כתובת 
  -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------            
 י ויקטור                                                                                          'ארג:        שם 
                                 1: יתרת מחזיק                                                  26412קרית מוצקין  153דרך עכו :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                   
                                                                בטט חיים                               :        שם 
                               3: יתרת מחזיק                                                      28006קרית אתא  13/4ההגנה :     כתובת 
  --------------------------------------------------------- -----------------------------------------------          
 דובדבני שמעון                                                                                         :        שם 
                                   609: יתרת מחזיק                                                                  34333חיפה  7דישראלי :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
                                                                 סוראסקי פיליפ                         :        שם 
                                     609: יתרת מחזיק                                                            35702חיפה  10בוטינסקי 'ז:     כתובת 
 ------------------------------------------- -------------------------------------------------------------                  
 שיתופית מרכזית לשירותים חקלאות                                                           ' אג -תחבורה :        שם 
                             289: יתרת מחזיק                                                     67067יפו  - תל אביב  17עמינדב :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                 
                                                                             סוכנויות            " דלק:        "שם 
                              3100: יתרת מחזיק  יפו                                                     -אביב -תל 6קויפמן ' פרופ:     כתובת 
 --------------------------------------- -----------------------------------------------------------------                
 אינהורן ארנה                                                                                          :        שם 
                                        1: יתרת מחזיק                                              52560גן    -רמת 5מנחם יצחק ' רח:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------            
                                                                            אזולאי שרה                 :        שם 
                                       271: יתרת מחזיק                                              90408הר חברון . נ.טנא עומרים ד:     כתובת 
  ----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------            
 אבוטבול בנימין                                                                                        :        שם 
                       1: יתרת מחזיק                                                         אביב                              -תל:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------           
                                                                             אוקרנט מרק                :        שם 
                                 28: יתרת מחזיק  כפר סבא                                                             21אהרונוביץ :     כתובת 
  ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------                        
 אשכנזי יהושע                                                                                          :        שם 
                            2: יתרת מחזיק                                                           76204רחובות  18הבונים :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
                                                                                     אשכנזי רחל        :        שם 
                              1: יתרת מחזיק  יפו                                                           - אביב - תל 35טבנקין :     כתובת 
  -------------------------------- ------------------------------------------------------------------------          
 יל יעקב                                                                                          'אברג:        שם 
                               7: יתרת מחזיק                                                      אביב                               -תל:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                 
                                                                                         ול   'אשכנזי ז:        שם 
                         6: יתרת מחזיק  חיפה                                                                        11התורן :     כתובת 
 ------------------------------ --------------------------------------------------------------------------                          
 אשכנזי דוד                                                                                            :        שם 
                        1: יתרת מחזיק  פה                                                          עין הים חי 11התורן :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                     
 ויקטור                                                                                       אברמוביץ :        שם 
                                      16: יתרת מחזיק   טירת הכרמל חיפה                                       7/4ם "שכון רמב:     כתובת 
 -------------------------- ------------------------------------------------------------------------------                        
 אלדר אראלה                                                                                            :        שם 
                               1: יתרת מחזיק                                                      46915מושב רישפון רישפון :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------           
                                                                                        אשכנזי אמירה   :        שם 
                               53: יתרת מחזיק  גן                                                                     -רמת 52נגבה :     כתובת 
  ---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------                   
 בחבוט אהובה                                                                                           :        שם 
                               124: יתרת מחזיק                                                         69027אביב - תל 13פיכמן :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                        
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 ה                                                                                            ברלב יהוד:        שם 
                                   11: יתרת מחזיק                                  69352יפו  - תל אביב ' א 3טולקובסקי ' רח:     כתובת 
  ----------------------------- ---------------------------------------------------------------------------                       
 בליטה חנה                                                                                             :        שם 
                       1: יתרת מחזיק                                                                  הרצליה      17טבנקין :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                      
 י יאיר                                                                                        בוברונסק:        שם 
                                2: יתרת מחזיק                                                          59505ים - בת 74כצנלסון :     כתובת 
 ----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------         
 בוקר אילנה                                                                                            :        שם 
                                    10: יתרת מחזיק                                                                 43374רעננה  27ריינס :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
 ורדון יהודית                                                                                         ג:        שם 
                             31: יתרת מחזיק                                                     52560רמת גן רמת גן  11י "רש:     כתובת 
 ------------------- -------------------------------------------------------------------------------------          
 גולדווי רינה                                                                                          :        שם 
                                   1: יתרת מחזיק                                                          47261רמת השרון  5גיפליך :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
 גוטפריד שלום                                                                                             :     שם 
                    2: יתרת מחזיק  חיפה                                                                         17חנה . רח:     כתובת 
 ---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------                          
 גואנשיר יצחק                                                                                          :        שם 
                         75: יתרת מחזיק  ראשון לציון                                                       9הנוער תנועת :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                
 דיינובסקי אריה                                                                                        :        שם 
                          80: יתרת מחזיק  ירושלים                                                                  62שמיר . רח:     כתובת 
  -------------- ------------------------------------------------------------------------------------------                     
 ברנר דניאל                                                                                            :        שם 
                        1: יתרת מחזיק  ראשון לציון                                                                  4עין גב :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                
 בוזכמן שלמה                                                                                               :    שם 
                            5: יתרת מחזיק                                                                     33122חיפה  4נורדאו :     כתובת 
  -------- ------------------------------------------------------------------------------------------------                    
 בן חיים גבריאל                                                                                        :        שם 
                       4: יתרת מחזיק  יפו                                                               - תל אביב תל אביב  :    כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------          
 דסה גאולה                                                                                                  :   שם 
                                           1: יתרת מחזיק                                 44837אריאל  12121. ד.ת 13/5אורי בר און :     כתובת 
  ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------                   
 דנציגר יורם                                                                                           :        שם 
                          40: יתרת מחזיק  רמת גן                                                               47ירושלים ' שד:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 הופין ורדה                                                                                            :        שם 
                                      3: יתרת מחזיק                                               46910כפר שמריהו  5דרך השדות :     כתובת 
  --- -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 הרצברג דוד                                                                                            :        שם
                          3: יתרת מחזיק                                                                    חיפה      23החרמון :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------     
                                                                                           וייס חיה    :        שם 
                            4: יתרת מחזיק  יפו                                                                - תל אביב  1בורכוב :     כתובת 
  ------------------------- -------------------------------------------------------------------------------            
 וידנפלד אברהם                                                                                         :        שם 
                           4: יתרת מחזיק                                                                 יפו  - תל אביב תל אביב :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 רפאל ברוך                                                                                      ויקטור :        שם
                      15: יפו                                                                   יתרת מחזיק - תל אביב תל אביב :     כתובת 
 ----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------               
 זלצמן אריה                                                                                            :        שם 
                         1: יתרת מחזיק  יפו                                                                  - תל אביב תל אביב :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------           
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 גורט חיה                                                                                    קלמן פרידה:        שם 
                               1: יתרת מחזיק  יפו                                    - תל אביב  5מימון  -הרב פישמן :     כתובת 
  ------------------------- -------------------------------------------------------------------------------                        
 זמיר ורדינה                                                                                           :        שם 
                             1: יתרת מחזיק  יפו                                                        - אביב תל  18זכרון יעקב :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                        
 זרזר יוסף עבור שולמית זרזר                                                                                :    שם 
                         48: יתרת מחזיק  ירושלים                                                           14מחלקי המים :     כתובת 
  ----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------                       
 טויטו רבקה                                                                                            :        שם 
                        9: יתרת מחזיק   גבעתיים                                                              7  ההסתדרות:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
 )                                                                                      ייני(כהן מאירה     :    שם 
                            3: תרת מחזיקי                                                            53602גבעתיים  29הרצוג :     כתובת 
  -------------- ------------------------------------------------------------------------------------------                  
 יחמוביץ שרה                                                                                           :        שם 
                            11: יתרת מחזיק                                                 62488ירושלים  342ים גרינברג חי:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                                                        כהן אברהם      :        שם 
                        1: חיפה                                                                                                יתרת מחזיק:     כתובת 
 ------------------ --------------------------------------------------------------------------------------                          
 כנפו רבקה                                                                                             :        שם 
                      10: יתרת מחזיק  ירושלים                                                                 ' א 15בצלאל :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                     
 לוי חיים                                                                                                 :     שם 
                           76: יתרת מחזיק  ראשון לציון                                                          56התיזמורת :     כתובת 
 --------------- -----------------------------------------------------------------------------------------                        
 לוי טוב אהרון                                                                                         :        שם 
                         51: יתרת מחזיק                                                           34555חיפה  16 הראל. רח:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
 לוי אליהו                                                                                             :        שם 
                      1: יתרת מחזיק  ירושלים                                                               46אלקרביץ :     כתובת 
 ------------ --------------------------------------------------------------------------------------------                      
 לוי שלום חיים טובה                                                                                    :        שם 
                        1: יתרת מחזיק  יפו                                                                 - תל אביב  52בארו :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                
                                                                                         NREHE TERAGRAM  :      שם 
      SUBMULOC EUNEVA LHERB .S 274 OIHO A.S.U:     כתובת 

                                      249: יתרת מחזיק 
 --------- -----------------------------------------------------------------------------------------------                          
                                                                                        LOUIS GROSSBERG:        שם 
 SUITE 1300 5454 WISCONSIN AVE :    כתובת 

CHEVY CHASE  MD 20015 U.S.A   
 623: תרת מחזיקי                                                       

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                      
                                                                                         ARNOLD GOLDMAN:        שם 
       Leeward lane Rochester.N.Y. 14618 U.S.A  3:     כתובת 

                                       41:  יתרת מחזיק 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------              
 לוי ניסים                                                                                             :        שם 
                          1: יתרת מחזיק        פה חיפה                                                                                חי:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 ליפשיץ אברהם                                                                                          :        שם 
                       2: יתרת מחזיק    יפו                                                    - תל אביב  57נחמני :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------             
                        55: יתרת מחזיק  מירון אמנון                                                                           :        שם 
 רמת השרון רמת השרון                                                                                   :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------            
 מלכי שושנה                                                                                            :        שם 



68   - ד
  

                         12: ת פתח תקוה                                                                              יתרת מחזיק"פ:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
      מרון אידית                                                                                       :        שם 
                   4: יתרת מחזיק                                                     43565סמטת הגיא סביון :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
 ל לידי שושנה מרגלית                                                                    "מרגלית אפרים ז:        שם 
                                30: יתרת מחזיק                            97851בית גולדן היל ירושלים  11ההגנה ' רח:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
   מרמלשטיין מרים                                                                                      :        שם 
                            38: יתרת מחזיק                                                      62741תל אביב  7עמדן . רח:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                      
 מלומד מרים                                                                                            :        שם 
                        1: יתרת מחזיק  ראשון לציון                                                   12טרכטנברג :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
       מאירי שרה                                                                                       :        שם 
                       285: יתרת מחזיק                                                49541פתח תקוה  3וולפסון :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------           
 למשקיע גולדמן                                                                                         :        שם 
                           1: יתרת מחזיק  יפו                                                         - תל אביב  82יבנה :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
                      י משה גבע                                                                    'נאג:        שם 
          2: רמת גן                                                                               יתרת מחזיק 8מגדים :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
 נוימן דוד                                                                                             :        שם 
               1: חזיקיתרת מ    ירושלים                                                 31אבן גבירול :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                           
                      נוימן דב                                                                         :        שם 
              1: יתרת מחזיקיפו                                                            - תל אביב  6אחוזת בית :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------             
 מ                                                                              "לאומי פרטנרס מחקרים בע:        שם 
                       1 :יתרת מחזיקיפו                                                             -תל אביב  9מונטיפיורי :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                 
                 ענבי יצחק                                                                             :        שם 
              38: יתרת מחזיק    תל אביב                                                                       12בויאר :     כתובת 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---                    
 פורצנל פנינה                                                                                          :        שם 
                  11: מחזיקיתרת  יפו                                                        - יפו תל אביב  392/15' רח:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------              
             ד משיח יצחק                                                        "ל לידי עו"פטיגרו מרי ז:        שם 
                          10: יתרת מחזיק                                       65781תל אביב  16יהודה הלוי :     כתובת 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------ --------                      
 פלסר יהודה                                                                                            :        שם 
                      28: קיתרת מחזי  רמת גן                                                                      132בן גוריון:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
         פרטוק יוסף או פרטוק חיים                                                                      :        שם 
                        2295: יתרת מחזיק                                                           49737ת "פ 16ברז זאב . רח:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                   
 פירטס אריה                                                                                            :        שם 
                          31: יתרת מחזיק קרית אונו קרית אונו                                                      9הנשיא :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                          
 פרחי יהודה                                                                                            :        שם 
            187: יתרת מחזיק                                                                   53100גבעתיים  6. ד.ת:     תובתכ 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                   
 פוטשבוצקי שרה                                                                                                 :שם 
               470:  יתרת מחזיק                                                                 46752הרצליה 71וינגיט :     כתובת 
 --------- -----------------------------------------------------------------------------------------------                      
 ד                                                                                      "פרידמן יואב עו:        שם 
                  5: יתרת מחזיקל אביב                                                                    ת 72אחד העם :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                     
 י                                                                                             צאודר צב:        שם 
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                     1: יתרת מחזיק גבעתיים                                                                        27המעלות :     כתובת 
 ------------------------ --------------------------------------------------------------------------------

 -------                    
 צרניק פנינה                                                                                           :        שם 
                        9: יתרת מחזיק                                                                  בית אבות אפק רמת גן   :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                           
 ל לידי קירה רחל                                                                      "יזבסקי ישראל ז'צ :       שם 
                      7: יתרת מחזיק                                                  75262ראשון לציון  17אהרון קרון :     כתובת 
 --------------------- -----------------------------------------------------------------------------------                    
 צרור שמעון                                                                                            :        שם 
                   238: יתרת מחזיק                                                           46665ה נוף ים הרצלי 2הגפן :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------           
 ציון                                                                                       - קאופמן בן:        שם 
                                3: יתרת מחזיק    יפו                                                             - תל אביב  6לילנבלום :     כתובת 
 ---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------                   
 קרני שלמה                                                                                             :        שם 
                          1: יתרת מחזיק  יפו                                                                - ביב תל א 78הקישון :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                        
 קרדוש מקלושנה                                                                                                : שם 
                544: יתרת מחזיק                                         46321אצל קאפוש הרצליה   40הלל יפה :     כתובת 

                                 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                           
    קרסנר מתיתיהו                                                                                      :        שם 
           2: יתרת מחזיק   רמת גן רמת גן                                                                               :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                           
 קמחי זמיר                                                                                             :        שם 
                        9: יתרת מחזיק       יפו                                                               - בני ברק תל אביב :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
        קרניאל רגינה                                                                                   :        שם 
                            27: יתרת מחזיק      יפו                                                              - תל אביב תל אביב :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
 קוץ אילן                                                                                              :        שם 
                             18: יתרת מחזיק      יפו                                                       -תל אביב  56אוסישקין :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                     
                      קלנדרוף אברהם                                                                    :        שם 
                                    1: יתרת מחזיק                                           52294רמת גן מיקוד  40משה דיין ' רח:     כתובת 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------                      
 רז יהושע                                                                                              :        שם 
                       19: רת מחזיקית                                                                   69943חיפה  1חיים הזז :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
                             רייזל בלה                                                                 :        שם 
                    1: יתרת מחזיק      רמת גן רמת גן                                                                            :     כתובת 
 -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------                             
                                                                                            DIVAD NANAR:        שם 
   ERAUQS EUGATNOM DNALGNE ER1 HIW NODNOL 52:     כתובת 

                                        76: יתרת מחזיק 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                 
  ראובני אלי            :        שם 

                                                                                
                       146: יתרת מחזיק                                                                  59463בת ים  23עוזיאל :     כתובת 
 --------------------------------------------------------------------------------------------- -----------             
 רמון מרים ויוחנן                                                                                      :        שם 
                                    700: יתרת מחזיק                                              46-424הרצליה  181דירה ,12צמרות :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------             
                    שמאי חיים                                                                          :        שם 
                               1: יתרת מחזיק  גבעתיים                                                                    11בורוכוב :     כתובת 
 --------------------------------------------------------------------------------------------- -----------                    
 (                                                                                לידי דן שלבר)שלוסברג :        שם 
                   25: תרת מחזיקי  תל אביב                                                                 30שי עגנון . רח:     כתובת 
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  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                               שניוויט גיזלה ושני אדם                                                  :        שם 
                      1: יתרת מחזיק  יפו                                                             - תל אביב  47נורדאו :     כתובת 
 --------------------------------------------------------------------------------------------- -----------                  
 שנידמן רבקה                                                                                           :        שם 
                     12: יתרת מחזיק  רמת גן                                                                              13שרת :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                 
                          שנבל ורדה                                                                    :        שם 
                    28: יתרת מחזיק  חיפה חיפה                                                                                    :     כתובת 
  ----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------                      
             1: יתרת מחזיק שקולניק שרה                                                                                  :        שם 
                                        פסגת זאב ירושלים                            9דירה  21גדוד מכמש :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                        
                                     שכטר פנחס                                                         :        שם 
           1: יתרת מחזיק    עומר                                                                    5נרקיס :     כתובת 
 ------------------------------------------------------------------------------------ --------------------                            
 שימל בנימין                                                                                           :        שם 
       47: יתרת מחזיק                   רמת גן                                                             52נגבה :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------             
                            ברמנס מנדל                                                                 :        שם 
                     41: יפו                                                                         יתרת מחזיק - א תל אביב "ת:     כתובת 

 בוטון טרזה                                                                                            :        שם
         6: יתרת מחזיק                  א                                                                               "ת:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
                                גזית צפורה                                                             :        שם 
                    5: יתרת מחזיק  יפו                                                                       - א תל אביב "ת:     כתובת 
 ------------------------------------------------------------------------------------------ --------------                          
 טאוב חנוך                                                                                             :        שם 
                 6: יתרת מחזיק         יפו                                                                - א תל אביב "ת:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                          
                                                                                NIWOD SILLYHP & REZEILE:        שם 
 DR SEYAHRETTAB 203# 1152 51672 ANILORAC HTRON:     .כתובת 

HGIELAR .A.S.U                                                 66: יתרת מחזיק  
 -------------------------------------------------------------------------------------- ------------------                      
                                                                                           JACK HABACHT:        שם 
    RUSSEL AVE. SOUTH RIVER NEW JERSEY 0882 U.S.A 11:     כתובת 

                                        45: יתרת מחזיק 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                 
                                                                                       YKSNIWEL ECIRWAM:        שם 
       TROPEGDIRB .EVA ELBON 5241 01660 TUCITERNOC A.S.U:     כתובת 

                                       623: יתרת מחזיק
  --------------------------------------------------------------------------------------- -----------------                        
   

                                                                                          HENRY FRENKEL:        שם
          VALLEY CIRCLE FAIRFIELD CT  06825 U.S.A  132:     כתובת 

                                    249:  יתרת מחזיק  
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
                                                                                    ANNA & HARRY KAPLAN:        שם 
 RHAWN ST. PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19152 U.S.A:     כתובת 

2315    
                                      247: יתרת מחזיק 

 --------------------------------------------------------------------------------- -------------- ---------                      
                                                                                        CATHRINE RUDNER:        שם 
    GMILEEHW 11# GRUBSMAILLIW 30062 VW A.S.U:     כתובת 

                                      498: יתרת מחזיק 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
                                                                                YOD INVESTMENT BRANDEIS:        שם 
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 WISCONSIN AVE APT.19 B CHEVY CHASE MD 20815-4414:     כתובת 
U.S.A 5600  

   123: יתרת מחזיק                  
                                              

 ------------------------------------------------------------------------------------------- -------------                        
                                                                               INVESTMENT GROUP CHARTER:        שם 
 ACACIA PARK SVIVE SUITE 619 LAGNDHURST 44124 U.S.A:     כתובת 

2112   
    2: יתרת מחזיק                                                            

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
                                                                                          ROBERT FURMAN:        שם 
     BLACKSTONE AVE. bronx DATE NEW YORK 10471 U.S.A  3935:     כתובת 

                                    36:  יתרת מחזיק  
  ------------------------------------------------------------------------------------- -------------------                          
                                                                                   OC GNIDLOH LAILIMAF:        .שם 
    ELADSRACS ENAL TSEROF 02 38501 .Y.N A.S.U:     כתובת 

                                     35: יתרת מחזיק    
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
                                                                               HERBERT & ILSE ROSENBAUM:        שם 
      CHESTNUT ST. SAN CARLOS CA 94070 U.S.A  1561:     כתובת 

                                     16:  יתרת מחזיק   
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- ------                
                                                                                 SAM & MIRIAM WEINSTEIN:        שם 
     North Palm Drive Beverly Hills, CA 90210 U.S.A 305:     כתובת 

                                       45: יתרת מחזיק
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                        
                                                                                           NAHAN ARTHUR:        שם 
        NORTON ROAD EAST BRUAISWICK N.Y.08816 U.S.A 6:     כתובת 

                                        18: יתרת מחזיק 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---                   
                                                                                      ROSOW DR. MICHAEL:        שם 
           MOTOR AVE LOS ANGELES CA 90064 U.S.A 2910:     כתובת 

                                     1813: יתרת מחזיק
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
                                                                                             SYD BASSIK:        שם 
 .C/O MRS CLARA GARVIN 3442 CAMMAN PLACE  BRONX  N.Y:     כתובת 

10463 U.S.A                                               63: רת מחזיקית   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -----                     
                                                                             SAMUEL & SYLVIA LINDENBERG:        שם 
    Old Lancaster Road Sudbury,  MA 01776 U.S.A 329:     כתובת 

                                      102: יתרת מחזיק 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

                                                                                             NITRAM OEL:        שם
         A.L NOIGNIRRAB 62941 B.O.P 94009 AC A.S.U:     .תכתוב 

                                     181: יתרת מחזיק   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                
                                                                                   GEORGE & ANN VOLLMER:        שם 
        CULVIEW ST. CULVER CITY CA 90230 U.S.A  5913:     כתובת 

                                       96:  יתרת מחזיק 
 --------- -----------------------------------------------------------------------------------------------                         
                                                                                   HENRY & JOAN KAUFMAN:        שם 
      TH AVE. SAN FRANCISCO CALIFORNIA U.S.A30 2581:     כתובת 

                                        18: יתרת מחזיק 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                        
                                                                                       MUABNERIB YLLEHS:        שם 
 ETIUS TSEW EVA HCNIF:     כתובת 
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 0111 2T2 J3N/TNO WEIVSNWOD ADANAC 007   
                                         74: יתרת מחזיק                   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------           
             

                                                                                        BRIAN BIRENBAUM:        שם 
    JOSHUA CT. THORNHILL,ONTARIO CANADA L4J 8B6  72:     כתובת 

                                        62:  יתרת מחזיק
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
                                                                                      MICHAEL BIRENBAUM:        שם 
  ,WESTON RD RR2:     כתובת 

KETTLEBY, ON LOG 1J0 ONTARIO CANADA  16141   
                                       62:  יתרת מחזיק                  

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                   
                                                                                        MUABNERIB DIVAD:        שם 
 ETIUS TSEW EVA HCNIF0111:     כתובת 

 WEIVSNWOS ADANAC  T2T J3N/TNO 007   
                                         39: יתרת מחזיק                  

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
                                                                                  ANNA & EUGENE GOIDELL:        שם 
     SHELLEY COURT PLAINVIEW N.Y. 11803 U.S.A  8:     כתובת 

                                        36:  יתרת מחזיק
 - -------------------------------------------------------------------------------------------------------                           
                                                                                           ANN FEINBERG:        שם 
 NATHAN LEVINSON 1171:     ובתכת 

 NAROLI DRIV PACIFIC PALISADES 90292 U.S.A                                         
   36: יתרת מחזיק                  

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                  DAVID & BARBARA FRANK:        שם 
   JAYSTONE DRIVE SILVER SPRING MD 20905 U.S.A  14624:     כתובת 

                                       60:  יתרת מחזיק 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                   
                                                                                          WILLIAM COMBS:        שם 
     VAN DYKE ST. THOUSAND OAKS CA 91360 U.S.A  44:     כתובת 

                                        54:  יתרת מחזיק
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                     
                                                                                         MARTIN KOFFMAN:        שם 
   WHITTIER BLUD MONTEBELLO CA 90640 U.S.A 517:     כתובת 

                                        138: יתרת מחזיק            
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
                                                                             NIETSNIEW AICILAM & DRAUDE:        שם 
 HTUOL 0142B SAGEV SAL  :   כתובת 

 5032 50198 ADAVEN  SAGEV SAL A.S.U   
                                        68: יתרת מחזיק                   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
                                                                             GOODLESS BROTHERS ELECTRIC:        שם 
     POB 925 WEST SPRINGFIELD MA 01090 U.S.A:     .כתובת 

                                    181:  יתרת מחזיק               
 ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------                     
                                                                                  YRIUGCM YRAM & NIVLEM:        שם 
   NOTRELLUF .EVA RETROP .W 0311 33629 AC A.S.U:     כתובת 

                                       45: יתרת מחזיק           
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                        
                                                                                           SELRAHC HTOR:        שם 
                      OLLIRAMAHC .DR LIENRA 137 31039 .AC A.S.U:     כתובת 

                                      123: יתרת מחזיק 
 - -------------------------------------------------------------------------------------------------------                          
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                                                                                           ZEITCHIK ABE:        שם 
   EAST 7 STREET BROOKLYN NEW-YORK 11230 U.S,A  915:     תכתוב 

                                       28:  יתרת מחזיק 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --                  
                                                                                 JACK & DOLORES GOOTKIN:        םש 
    HUSTON ST. SHERMAN 0AKS CA 91423 U.S.A 13121:     כתובת 

                                         45: יתרת מחזיק
  -------------- -------------------------------------------------------------------------------------  --                
                                                                                            FRANK KURTZ:        שם 
   WESTWOOD DRIVE SAN FRANCISCO CA 94112 U.S.A  112:     כתובת 

                                      240:  יתרת מחזיק
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------                        
                                                                                         LANSAL COMPANY       : שם 
       BROADWAY NEW YORK N.Y. 10006 U.S.A 111:     כתובת 

                                        3: יתרת מחזיק              
  ---------------------- ------------------------------------------------------------------------------                   
                                                                                       GREBNETTIW SIUOL:        שם 
  HTUOS EVIRD DOOW HTUOS:     כתובת 

47252 NEGIHCIM  DOOW A.S.U             21: יתרת מחזיק                                        
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------                    
                                                                                             SSOM LRAEP   :     שם 
  DLEIFHTUOS 542 TPA DR GREB 95562 43084 NM A.S.U:     כתובת 

                                        21: יתרת מחזיק 
  ----------------- -----------------------------------------------------------------------------------                   
                                                                                            LLEWXAM NOD:        שם 
 KEERC EETTAB E.N EVA LATIPAC:     כתובת 

 955 71094 NAGIHCIM A.S.U           317: יתרת מחזיק                                       
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                            
                                                                                        JEFFEREY ISRAEL:        שם 
     NW 1015T SUNRISE FLORIDA 33351 U.S.A 3357:     כתובת 

                                  3: יתרת מחזיק              
 ----------- --------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                           DAVID MARCUS:        שם
 c/o Ada Marcus 1010/A Baywood:     כתובת 

 Circle ChuiaVista CA 91915  U.S.A                            42: יתרת מחזיק           
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                      
                                                                                         JOSEPH GOLDMAN:        םש 
  FILENOLMP ST. PHILADELPHIA PA 15111 U.S.A 1011:     כתובת 

                                         31: יתרת מחזיק           
  -------- ------------------------------------------------------------------------------------------------                           
 דנציגר מקס                                                                                            :        שם 
    96: יתרת מחזיק  רמת גן                                                               47ירושלים ' שד  :   כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
 יץ מטילדה                                                                                         ליפש:        שם 
                       6: יתרת מחזיק                                                           00082קרית אתא ' א 1רמז :     כתובת 
  --------------------------- -----------------------------------------------------------------------------                          
 עזר לידיה                                                                                             :        שם 
                            308: יתרת מחזיק                                                  79255דרום מושב גן הדרום גן ה:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
                                                                                          LIHDLOG ATREG:        שם 
             154: יתרת מחזיק                                                                                      NODNOL:     כתובת 
  --------------------------- -----------------------------------------------------------------------------                      
                                                                                 MAURICE & SYLVIA GROSS:        שם 
  S. DWRNAGO AVE:     כתובת 

LOS ANGELES CALIFORNIA 90035 U.S.A  1481   
                                        35:  יתרת מחזיק                  
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  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
                                                                                      REGREBNEERG MIAHC:        שם 
     NYLKOORB .EVA HT61 5064 91211 .Y.N A.S.U:     כתובת 

                                       140: יתרת מחזיק             
  ---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------                           
                                                                                         SAM WIETSCHNER:        שם 
     EAST 9TH STREET BROOKLYN N.Y. 11230 U.S.A  857:     כתובת 

                                        90:  יתרת מחזיק             
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                           
 אריה יאקבס                                                                                                :    שם 
                    35: יתרת מחזיק  ירושלים                                                              72מאיר נקר . רח:     כתובת 
  ----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------                           
                                                                                          MICHAEL CLEIN:        שם 
   SW 142 CT. MIAMI FLORIDA 33186 U.S.A 9701:     כתובת 

                                       59: יתרת מחזיק  
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                        
                                                                                  EDOARD & MEAIR KASDAN :       שם 
       7: יתרת מחזיק                                                                                            U.S.A:     כתובת 
  ---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------                        
                                                                     נק חיים               בל:        שם 
            1: יתרת מחזיק                                                              מגדל פז רמת גן   31בצלאל :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                     
 מ                                                                         "ונט בעלרישומים בנק דיסק' חב:        שם 
                              11698042: יתרת מחזיק       יפו                                         - אביב - תל 38יהודה הלוי ' רח:     כתובת 
  ----------------------------- ---------------------------------------------------------------------------                      
                                                                                         MURRAY BUXBAUM:        שם 
     E FIRST ST. LOS ANGELES CALIFORNIA 90063 U.S.A 3500:     כתובת 

                                 13: יתרת מחזיק   
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
                                                                                         JOSEF JANOWSKY:        שם 
  ,Krewstown Rd. Apt 116 PHILADELPHIA:     כתובת 

PA U.S.A. 19115 8922                    124: יתרת מחזיק
                                                               

  -------------- ------------------------------------------------------------------------------------------                          
 בורשטיין אלי                                                                                          :        שם 
           87: אילת                                                                      יתרת מחזיק 686/18צין . רח:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                            
      5: יתרת מחזיקהראל שי                                                                                                   : שם 
 יפו                                                                        -תל אביב  242רחוב בן יהודה :     כתובת 
 --------------- -----------------------------------------------------------------------------------------                
 נל יעוץ וסחר                                                            - ס.ר.מ א"נל יעוץ וסחר בע-ם.ר.א:        שם 
          5: יתרת מחזיק                                                   51202בני ברק  14ברוך הירש ' רח:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                   
                                                                                 לבנת רז               :        שם 
        1: יתרת מחזיק     גבעת סביון החדשה                                            23רחוב הרימון :     כתובת 
  -------------------------------------------------------------- ------------------------------------------                     
 סיבוני ויויאן                                                                                         :        שם 
              2: יתרת מחזיק                       באר שבע                              10/3טשרניחובסקי . רח:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
                                                (                          אצל ויויאן סיבוני)קדוש ריקה :        שם 
  4: באר שבע                                                   תרת מחזיק 10/3טשרניחובסקי . רח:     כתובת 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --                 
 אריה פז                                                                                               :        שם 
   2147: יתרת מחזיק                                                              32682חיפה  98נתיב חן :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                   
                                                                                             OREN REVKA:        שם 
 P O  BOX 1483 Roosevelt Park 2129:     תובתכ 

 Johnnesburg, South Africa   
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                                      163:  תרת מחזיקי                  
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                          
 שפק מאיר                                                                                              :        שם 
    164: יתרת מחזיק   חיפה                                                                          39סורוקה :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
                                                                                          RAY APPIEBAUM:        שם 
         SW 57 COURT MIAMI FLORIDA 33156 U/S/A 11841:     כתובת 

                                      498: יתרת מחזיק 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                           
 מיכלמן דניאל                                                                                          :        שם 
 3: יתרת מחזיק                                                 59563בת ים ' ג\33יצחק שדה . רח:     כתובת 
 -------------------------- ------------------------------------------------------------------------------                      
 אפרים סלומון                                                                                          :        שם 
  157: יתרת מחזיק                                                                  חיפה   5סימטת יהודה :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                     
                                                                                יונה כהן               :        שם 
           395: יתרת מחזיק                                              34402הר הכרמל חיפה  25רחל . רח:     כתובת 
 ---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------                  
 אחימן שמואל                                                                                            :        שם 
     10: יתרת מחזיק                             תל אביב                               6שמריהו לוין . רח:     כתובת 
 --------------------------------------------------------------------------------- -----------------------                        
                                                אברהם ברמן                                             :        שם 
      54: יתרת מחזיק   גבעת זאב ירושלים                                              17רחוב יעלים :     כתובת 
 --------------------------------------------------------------------------------------------- -----------                         
 פנצר נתן                                                                                              :        שם 
 20: יתרת מחזיק                                                                   31042חיפה  4241. ד.ת:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                        
               עירית פרוינד                                                                            :        שם 
    59: יתרת מחזיק                                                    42937חבצלת השרון  9צוקי ים :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
 ארליך שושנה                                                                                           :        שם 
 6: יתרת מחזיק                                                75481ראשון לציון    7אבן גבירול :     כתובת 
 ------------------------------ --------------------------------------------------------------------------                       
 דליה גבריאל                                                                                           :        שם 
 98: יתרת מחזיק                                                                   7008גן יבנה  4נילי ' רח:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                     
                                                                             מרסל מזרחי                :        שם 
  8: תרת מחזיקי     ל                                               "של כהן כדורי ז 4/72יורשת :     כתובת 
  -------------------------------------------------------------------------- ------------------------------                           
 משה כהן                                                                                               :        שם 
     20: יתרת מחזיק                ל                                     "של כהן כדורי ז 10/72יורש :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
                                רותי סלומון                                                            :        שם 
   10: יתרת מחזיק  ל                                                   "של כהן כדורי ז 5/72יורשת :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                          
 לילי יוספאן                                                                                           :        שם 
 10: יתרת מחזיק  ל                                                  "של כהן כדורי ז 5/72יורשת :     כתובת 
 ------------ --------------------------------------------------------------------------------------------                   
 מרדכי בן דב                                                                                           :        שם 
     35: יתרת מחזיק  ראשון לציון                                                            7לובמן ' רח:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                      
                                                                                       יהודה בן דב     :        שם 
 34: יתרת מחזיק  גליל תחתון                                                         .נ.קבוץ מורן ד:     כתובת 
  ----------------------------------------------------------- ---------------------------------------------                       
 סביון טל                                                                                              :        שם 
   55: יתרת מחזיק                                 זכרון יעקב                                  44גאולים :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                           
                                                פיקו בנדט                                              :        שם 
          1: יתרת מחזיק                                          93780ירושלים  607/16מעלות מוריה :     כתובת 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -----                      
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 יונתן גולדסמיט                                                                                        :        שם 
 12: יקיתרת מחז                                                               58279חולון  8רחוב נילי :     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                      
                                                                  wynne Frank Sitrin and Stuart A Frank:        שם 
   Pyle Road Bethesda, Maryland 20817 USA  7404:     כתובת 

                                        60:  יתרת מחזיק            
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                       
 אתיאל שדאור                                                                                           :        שם 
       372: יתרת מחזיק                              50200בית דגן  5ק שבזי 'בית הורים רחל ליצ:     כתובת 
 --------------------- -----------------------------------------------------------------------------------                            
 ורשביאק אלימלך                                                                                        :        שם 
 7: יתרת מחזיק    באר שבע                                                            1 צידקיהו' רח:     כתובת 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------                          
                                                                                   מוזש רוברט          :        שם 
   1: תרת מחזיקי  כרמיאל                                                                    5שריג ' רח:     כתובת 
  ----------------------------------------------------------- ---------------------------------------------                        
                                                                                     David Alan BARNETT:        שם 
    CALIFORNIA USA:    כתובת 

                                    181:  יתרת מחזיק
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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דוח
בדבר	אפקטיביות	הבקרה	הפנימית	
על	הדיווח	הכספי	ועל	הגילוי
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  מ"בע קבוצת דלק
  

ועל הגילוי לפי הכספי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח  2010לשנת דוח שנתי 
  1970- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ) א(ב9תקנה 

 
 

אחראית לקביעתה  ,)התאגיד-להלן(מ "בע קבוצת דלקבפיקוח הדירקטוריון של , ההנהלה

  .הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגידה פנימית נאותה על והתקיימותה של בקר

  

  :לעניין זה  חברי ההנהלה הם

 .ל"מנכ ,ברטפלד אסי .1

 . םכספי ל"סמנכ, משרקי ברק .2

 .יועצת משפטית ראשית, ליאורה פרט לוין .3

 .חשב, עמית קורנהאוזר .4
  

אשר תוכננו , בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד

או בידי מי שמבצע , ל ונושא משרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם"בידי המנכ

אשר נועדו לספק מידה סבירה של , בפיקוח דירקטוריון התאגיד, בפועל את התפקידים האמורים

כי ולהבטיח , כנת הדוחות בהתאם להוראות הדיןהולביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי 

מסוכם , מעובד, ידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסףמ

  .ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין

  

בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי המידע שהתאגיד נדרש , בין השאר, הבקרה הפנימית כוללת

משרה הבכיר ביותר ה ולנושא ל"למנכלרבות , נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לגלותו כאמור

וזאת כדי לאפשר קבלת , בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים

  .בהתייחס לדרישת הגילוי ,החלטות במועד המתאים

  

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק , בשל המגבלות המבניות שלה

  .ע בדוחות תימנע או תתגלהטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידיב

  

ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל , בפיקוח הדירקטוריון ,ההנהלה

יות של הבקרה הפנימית ביחס הערכת האפקטיבלמעט  ו הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה

היות והחלה ל 2010, באוקטובר 1רכישתה הושלמה ביום אשר ,  Delek France BVלחברת

  .מאוחדת בדוחות החברה החל ממועד זה

  

כי הבקרה הפנימית על , הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, בהתבסס על הערכה זו

  .הינה אפקטיבית 2010בדצמבר  31הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 
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 גוף הינה ,התאגיד של בת חברת ,)פניקס ביטוח: להלן( מ"בע לביטוח חברה הפניקס חברת

 בדבר ,האוצר במשרד וחסכון ביטוח ,הון שוק אגף על הממונה הוראות עליו חלות אשר ,מוסדי

 .כספי דיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות הערכת

 של והערכה בדיקה ,הדירקטוריון בפיקוח ,אחזקות הפניקסהנהלת  ביצעה ,לפניקס ביטוח ביחס

 מוסדיים גופים חוזר הוראות על בהתבסס ,שלה תוהאפקטיביו כספי דיווח על הפנימית הבקרה

 להן בהתאם אשר ,"הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה על ההנהלה אחריות" 2010-9-6
 אינם שלה והאפקטיביות כספי דיווח על הפנימית הבקרה של האמורים והערכה הבדיקה

 במערכות ליםהמתופע ,בריאות ביטוח תהליכי ,חיים ביטוח לתהליכי 2010 בשנת מתייחסים

  .ל"הנ בחוזר כמפורט הכל ,)השקעות תהליך למעט(ה הפנסי קרנות ותהליכי ,חיים ביטוח

  

  

כי הבקרה , הגיעו למסקנה הפניקס אחזקותהדירקטוריון והנהלת , תבסס על הערכה זוהב

הינה  2010בדצמבר  31ליום  בהתייחס לבקרה הפנימית בגוף המוסדי ,הפנימית על הדיווח הכספי

  .ביתאפקטי
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  :הצהרות מנהלים

 )1)(ד(ב9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה   )א(
  

  הצהרת מנהלים
  ל"מנכ הצהרת

  
  : מצהיר כי, ברטפלד אסי, אני

  

 –להלן ( 2010לשנת ) התאגיד -להלן(מ "בע קבוצת דלקבחנתי את הדוח התקופתי של  .1

 ).הדוחות
 
ולא חסר בהם מצג של  הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית, לפי ידיעתי .2

, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות
  

מכל , הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, לפי ידיעתי .3

פעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד תוצאות ה, את המצב הכספי, הבחינות המהותיות

 .לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות
 
וועדה לאישור ול לועדת הביקורת ,לדירקטוריון, גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד .4

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי , של דירקטוריון התאגיד הדוחות הכספיים

 :פי ועל הגילויהבקרה הפנימית על הדיווח הכס
 

ו בהפעלתה של את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה א  .א

הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על 

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל , לעבד, יכולתו של התאגיד לאסוף

 -וכן ;ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין
 
ל או מי שכפוף לו "מנכהשבה מעורב , ן שאינה מהותיתת וביבין מהותי, כל תרמית  .ב

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

  ;הדיווח הכספי ועל הגילוי
  

 :לבד או יחד עם אחרים בתאגיד, אני .5
 

 ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, קבעתי בקרות ונהלים  .א

לרבות חברות מאוחדות שלו , המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד

מובא לידיעתי . 2010 - ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(בתקנות ניירות ערך  ןכהגדרת

 ;בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות, על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות
 -וכן
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, תם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחיאו וידאתי קביע, קבעתי בקרות ונהלים  .ב

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, בהתאם להוראות הדין

 
והצגתי , הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  .ג

ת הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח זה את מסקנו

 .כאמור למועד הדוחות
  

 
  .על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר

  

______________           ______________  

  ברטפלד אסי            2011במרץ  31
  ל"מנכ      
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  )2)(ד(ב9חום הכספים לפי תקנה נושא המשרה הבכיר ביותר בתהצהרת   )ב(

  

  הצהרת מנהלים
  נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים הצהרת

  
  : כי המצהיר, משרקי ברק, אני

  

 -להלן(מ "בע קבוצת דלק ות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות שלבחנתי את הדוח .1

 ).הדוחות –להלן ( 2010לשנת ) התאגיד
 

אינם כוללים כל מצג לא והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות הכספיים  הדוחות , לפי ידיעתי .2

נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו 

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, בהם
  

מכל , ל בדוחות משקפים באופן נאותהדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלו, לפי ידיעתי .3

תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד , את המצב הכספי, הבחינות המהותיות

 .לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות
 

וועדה לאישור וללועדת הביקורת ,לדירקטוריון , גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד .4

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי , ן התאגידשל דירקטוריו הדוחות הכספיים

 :הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של   .א

ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של , ותולמידע הכספי האחר הכלול בדוח

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק , לעבד, התאגיד לאסוף

 -וכן ;במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין
 

ו ל או מי שכפוף ל"מנכהבה מעורב , ית ובין שאינה מהותיתבין מהות, כל תרמית  .ב

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

  ;הדיווח הכספי ועל הגילוי
 
 :לבד או יחד עם אחרים בתאגיד, אני .5
 

, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, קבעתי בקרות ונהלים  .א

חברות מאוחדות שלו לרבות , המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד

ככל שהוא , 2010 -ע"התש, )חות כספיים שנתייםדו(בתקנות ניירות ערך  ןכהגדרת

מובא לידיעתי על ידי  ,רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות

 -וכן ;בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות, אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות
 

, פיקוחינוקיומם של בקרות ונהלים תחת וידאתי קביעתם ואו , קבעתי בקרות ונהלים  .ב

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, בהתאם להוראות הדין
 



 6 - ה
 

ככל שהיא , הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  .ג

. תייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחותמ

 .מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו בפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה
  

 
 

  .על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר

  

  

______________             ______________  
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