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   תיאור עסקי התאגיד-פרק א 

  

  מקרא

  

  :בדוח זה תהיה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם להלן

  מ"קבוצת דלק בע  -   קבוצת דלקאו החברה

IDE  -  IDE Technologies Ltd  

  מ"אקסלנס השקעות בע  -  אקסלנס 

  מ"גדות תעשיות ביוכימיה בע  -  גדות

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

 מ"דלק אירופה הולדינגס בע  -  לק אירופהד

  מ"דלק מערכות אנרגיה בע  -   אנרגיהדלק

 .Delek Benelux B.V  -  דלק בנלוקס

  מ"דלק בלרון בילנאומי בע  -   בלרוןדלק

  מ"דלק השקעות ונכסים בע  -   השקעותדלק

  .Delek Refining Inc  -  דלק זיקוק

  מ"דלק חברת הדלק הישראלית בע  -   ישראלדלק

  מ"ן בע"דלק נדל  -  ן" נדלדלק

  מ"דלק פטרוליום בע  -   פטרוליוםדלק

  מ"דלק תשתיות בע  -   תשתיותדלק

  מ"דלק מערכות רכב בע  -  לק רכבד

  מ"דלק קפיטל בע  -  דלק קפיטל

 .USA  -  Delek US Holdings Inc דלק

  מ"דנקנר השקעות בע  -  דנקנר

  מ" מערכות תקשורת בכבלים בע–הוט   -  הוט

  מ"ות בעהפניקס אחזק  -  הפניקס

  מ"מנורה החזקות בע  -  מנורה

  .Republic Companies Group Inc  -  רפבליק

   שותפות מוגבלת–אבנר חפושי נפט וגז   -   אבנרשותפות

   שותפות מוגבלת–דלק קידוחים   -  קידוחים דלק שותפות
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  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 1.1

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

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

  . 1 כחברה ציבורית1999 באוקטובר 26החברה התאגדה ביום  1.1.2

  : 2008 במרץ 30 נכון ליום חזקות של הקבוצההה מבנה  עיקרירשיםלהלן ת 1.1.3

  

  

  

  

  

  

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

ארגון פעילות הקבוצה התבצעה במסגרת דלק חברת הדלק - עובר לרה.  אםמעליהן הוקמה החברה כחברת, חברות בנות עיקריות
מרכזת את פעילות מגזר מוצרי , ארגון-לאחר הרה, ואשר כיום, 1951 לחודש דצמבר 12חברה שהתאגדה ביום , מ"הישראלית בע
  . הדלק בישראל
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  . להלן9לתרשים מבנה החזקות מפורט בתחום מוצרי הדלק בישראל ראו פרק .  להלן12 פרק ן ראו"לפירוט החזקות בתחום הנדל  *       
,   ההחזקות המצוינות בדלק קידוחים שותפות מוגבלת ואבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת הן החזקות מצרפיות של דלק השקעות  **      

  . להלן10חזקות ראו פרק לפירוט הה.  ממניות דלק אנרגיה ושל דלק אנרגיה89% -המחזיקה כ
.  לרבות החזקות עבור חברות בת***        
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הקבוצה היא חברת . קבוצת דלק היא אחת מחברות ההשקעה הגדולות והדינמיות הפועלות בישראל 1.1.4

, אנרגיה, תחנות דלק, ופועלת בין היתר בתחומי הזיקוק, ל"החזקות בעלת מגוון השקעות בישראל ובחו

  . וביוכימיה, ם וביטוחפיננסי, רכב, ן"נדל

הן בתחום האנרגיה שהיווה את ליבת הפעילות של , בשנים האחרונות התרחבה מאוד פעילות הקבוצה

 2008 – 2005במסגרת עסקי הקבוצה בשנים . והן בתחומים נוספים שונים, הקבוצה בתחילת דרכה

  :ניתן למנות את הרכישות המהותיות הבאות) עד למועד הדוח(

  2005שנת 

 תחום הזיקוק ותחום הביטוח והפיננסים – נכנסה הקבוצה לשני תחומי פעילות חדשים 2005ת בשנ

  :בישראל

 רכשה דלק זיקוק בית זיקוק וצנרת להובלת נפט גולמי במדינת 2005 בחודש אפריל :תחום הזיקוק  

ת תחום לפרטים נוספים אודו. לאחר התאמות,  מיליוני דולר68.1 - בעלות רכישה של כ, ב"ארה, טקסס

  . להלן7הזיקוק ראו סעיף 

 ממניות 25.01% - רכשה דלק השקעות כ 2005 בחודש דצמבר :תחום הביטוח והפיננסים בישראל

 מימשה דלק 2006ובחודש יוני , ₪ מיליוני 709 -הפניקס על ידי דלק השקעות בתמורה לסך של כ

 מיליוני 222 -מורה לסך של כ נוספים ממניות הפניקס בת8.04% -  לרכישת כCALLהשקעות אופציית 

תמורת סך של ,  ממניות הפניקס28.5% התקשרה דלק קפיטל בעסקה לרכישת 2006בחודש אוגוסט . ₪

ולאחר ביצוע הקצאה פרטית , נכון למועד זה. 2006העסקה הושלמה בחודש נובמבר . ₪ מליוני 940 -כ

 50.6% - ממניות הפניקס וכ51.4% -מחזיקה קבוצת דלק בכ, של מניות הפניקס למשקיעים מוסדיים

  . מזכויות ההצבעה בה

 מההון המונפק של מנורה בהקצאות 14.99% - רכשה דלק השקעות כ2006 ואפריל 2005בחודשים מרץ 

 - לאחר הרכישות האמורות החזיקה דלק השקעות כ.  מליון דולר67.3פרטיות בתמורה לסך כולל של 

אשר ניתנו במסגרת עסקת , נה על ההגבלים העסקייםהממובהתאם להוראות .  ממניות מנורה14.4%

באופן , 2008 במאי 13נדרשה קבוצת דלק למכור חלק מהחזקותיה במנורה עד ליום , רכישת הפניקס

לאור האמור מכרה דלק השקעות .  או יותר מהון המניות של המנורה5%שדלק השקעות לא תחזיק 

נכון . ₪ מיליוני 391 -נורה בתמורה לסך כולל של כ ממניות מ12.4% - כ2007בחודשים ינואר ופברואר 

) לפני מס(רווחיה המצטברים של החברה .  ממניות מנורה2.2% - מחזיקה קבוצת דלק בכ, למועד זה

  .  ₪ מיליוני 142 -בגין מכירת ההחזקות במנורה הסתכמו בסך של כ

  .  להלן1.14 סעיף לפרטים נוספים אודות רכישות אלו ותחום הביטוח והפיננסים בישראל ראו

  2006שנת 

בתחום התקשורת . ב" תחום הביטוח בארה– נכנסה הקבוצה לתחום פעילות חדש 2006בשנת 

ובתחום הביטוח והפיננסים בישראל נרכשה שליטה משותפת , הושלמה עסקת מיזוג חברות הכבלים

  : באקסלנס

עלות מלאה של דלק  התקשרה חברה אמריקאית בב2006 בחודש אוגוסט :ב"תחום הביטוח בארה

הושלמה עסקת הרכישה , לאחר התקיימות התנאים המתלים. קפיטל בהסכם מיזוג לרכישת רפבליק
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ב והתמורה " דולר ארה20.40התמורה בגין כל מניה של רפבליק עמדה על סך של . 2006בחודש דצמבר 

תמורה שולמה במועד ה). ₪ מיליוני 1,249(ב " מיליון דולר ארה298 - הכוללת עמדה על סך כולל של כ

  .השלמת העסקה

פרטי , בעיקר בתחום ביטוח רכוש, הפועלת באמצעות מספר חברות, רפבליק היא חברת החזקות ביטוח

. אוקלהומה וניו מקסיקו, לואיזיאנה, ביחוד במדינות טקסס, ) בינוניים–לעסקים קטנים (ומסחרי 

  . להלן1.15ב ראו סעיף "לפרטים נוספים אודות תחום הביטוח בארה

 –ב "במסגרתה רכשה מת,  הושלמה עסקת מיזוג חברות הכבלים2006 בחודש דצמבר :תחום התקשורת

מיתר חברות הכבלים את כל פעילותן בתחום ) "מתב": להלן(מ "מערכות תקשורת בכבלים בע

. )טלפוניה וגישה לאינטרנט(ובתחום התקשורת הנייחת הפנים ארצית ) ערוצית-טלוויזיה רב(השידורים 

במועד השלמת המיזוג הקצתה מתב מניות לבעלי מניות וזכויות בחברות הכבלים שפעילותן ונכסיהן 

ולאחר ) "הוט": להלן(מ "מערכות תקשורת בכבלים בע- שמה של מתב הוחלף להוט. הועברה למתב

לפרטים נוספים אודות ההחזקה בהוט .  ממניותיה של הוט15.9% -ההקצאה מחזיקה דלק השקעות כ

  .  להלן1.16.3סעיף ראו 

 ממניות 40% - רכשה הפניקס כ2006 במחצית הראשונה של שנת :תחום הביטוח והפיננסים בישראל

והתקשרה בהסכם שליטה משותפת עם בעלי השליטה הקודמים , ₪ מיליוני 322.5- אקסלנס בתמורה לכ

אקסלנס . 2009 המקנה לה בין היתר אפשרות לרכוש שליטה משותפת באקסלנס החל משנת , באקסלנס

, היא אחת מחברות השירותים הפיננסיים המובילות בישראל ופעילותה כוללת ניהול תיקי השקעות

כגון אגרות חוב מובנות (שירותי בורסה ומסחר והנפקת מוצרים פיננסיים , חיתום, ניהול קרנות נאמנות

  .לן לה1.14.14לפרטים נוספים אודות פעילות אקסלנס ראו סעיף ). ותעודות סל

  2007שנת 

 וכן בוצעו רכישות – תחום מוצרי הדלקים באירופה – נכנסה הקבוצה לתחום פעילות חדש 2007בשנת 

  :ן"האנרגיה והנדל, הדלקים בישראל, מהותיות בתחומי הזיקוק

 הושלמה עסקה לרכישת פעילות השיווק של 2007בחודש אוגוסט : תחום מוצרי הדלקים באירופה

Chevron Global Energy Inc.) אשר , )הולנד ולוקסמבורג, בלגיה(בארצות בנלוקס ) "שברון": להלן

פעילות השיווק .  תחנות תחת מותגים פרטיים66 - וTexaco תחנות תדלוק ממותגות 803 - כללה כ

הרכישה התבצעה באמצעות . סניפי רשת מזון ומתקני שטיפת רכב, בבנלוקס כוללת גם חנויות נוחות

ידי דלק פטרוליום -דלק אירופה מוחזקת על. חברה בבעלות מלאה של דלק אירופהשהינה , דלק בנלוקס

תמורת הרכישה אשר נקבעה במשא ). 20%(מ "חברת הדלק הישראלית בע" דלק"ידי - ועל) 80%(מ "בע

 מליון 342 -ומתן בין הצדדים בעקבות הליך של מכרז בו השתתפו גופים נוספים הסתכמה בסך של כ

שולם סך , על פי ההסכם. אשר כולל בתוכו מזומנים בחברות הנרכשות, ת הון חוזרלפני התאמו, אירו

שולמה במועד השלמת ,  מליון אירו332ויתרת התמורה על סך של ,  מליון אירו במועד החתימה10של 

 מיליוני אירו כאשר יתרת המזומנים הכלולה בהון 50 -התאמות ההון החוזר נאמדות בכ. העסקה

 1.10לפרטים נוספים אודות תחום הפעילות החדש ראו בסעיף .  מיליוני אירו50 - כהחוזר הסתכמה ב

  .להלן



  

7 - א     

" Lion Oil" ממניות חברת 34.6% -  רכישה של כUS השלימה דלק 2007 בחודש אוגוסט :תחום הזיקוק

 מניות רגילות לאחד US 1,916,667בנוסף הנפיקה דלק .  מיליוני דולר במזומן89 - בתמורה לסך של כ

.  מיליוני דולר139 - סך תמורת הרכישה הסתכם בכ.  מיליוני דולר50 -וכרים בשווי כולל של כהמ

הרווח שנבע . 73.4% - לכUSכתוצאה מהנפקת המניות ירד שיעור ההחזקה של קבוצת דלק בדלק 

  . ₪ מיליוני 100 -לקבוצת דלק כתוצאה מהנפקת המניות הסתכם בסך של כ

Lion Oilבאל דוראדו,  אלף חביות נפט ביום75 - פעילה בית זיקוק בהיקף של כהמ,  היא חברה פרטית ,

 שלושה צינורות להולכת נפט גולמי ושני מסופים לשיווק דלקים Lion Oilבנוסף בבעלות . ארקנסו

אשר באמצעותם משווקת החברה דלקים לצדדים שלישיים לרבות לחברת , בנאשוויל ובממפיס טנסי

לפרטים נוספים אודות הפעילות . תדלוק וחנויות נוחות באזורים אלה תחנות 188 המפעילה USדלק 

  . להלן1.17.13הנרכשת ראו סעיף 

מציע "בו נבחרה דלק ישראל כ, ידי המדינה-בהמשך להליך מכירה שבוצע על: תחום הדלקים בישראל

 806 -כ רכישה של שלושת מסופי פי גלילות בתמורה ל2007השלימה דלק ישראל בחודש יולי , "מועדף

פעילות פי גלילות כוללת מתקני אחסון וניפוק מוצרי ). כולל עלויות נלוות₪  מיליון 820 - כ(₪ מיליון 

. והיא מחזיקה בזכויות מקרקעין במתחם פי גלילות ברמת השרון, בבאר שבע ובאשדוד, נפט בירושלים

  . להלן1.9לפרטים נוספים אודות פי גלילות ראו סעיף 

 השלימה דלק אנרגיה עסקה לרכישת מלוא הון ההמניות של 2008ש פברואר  בחוד:תחום האנרגיה

 היא Elk.  מיליון דולר95.5 - בתמורה לסכום כולל של כ, )"Elk": להלן (Elk Resources LLCחברת 

בפיתוח נכסי נפט וגז קיימים וכן , ב העוסקת בהפקה ומכירה של נפט וגז"חברה פרטית הרשומה בארה

 200 - זכויות הפקה וחיפושים בלמעלה מElk -ל. (low risk exploration)בסיכון נמוך בחיפושי נפט וגז 

 הינו שדה הממוקם בחלק הצפוני של Elkהנכס העיקרי של . ב"מקסיקו בארה-ר במדינות יוטה וניו"קמ

 ומתבצעת מרבית פעילות הפקת הנפט Elkמדינת יוטה ואשר בו נמצאות מרבית הרזרבות המוכחות של 

שטחים , possible -  ו probableברמה של , בהיקף משמעותי,  רזרבות נוספותElk -כן ל-  כמו.שלה

  .א להלן1.13.5 ראו סעיף Elkלפרטים נוספים אודות . וצינור הולכת גז, המיועדים לאקספלורציה

 - הושלמה עסקה לרכישת הון המניות של חברה אנגלית המחזיקה ב2007 בחודש מרץ :ן"תחום הנדל

הכוללות תחנות דלק , "Roadchef"חנות שירות לצדי כבישים מהירים באנגליה תחת המותג  ת29

 Delekידי - הרכישה בוצעה על. מסעדות וחנויות, מלונות, ידי החברה הנרכשת-המופעלות על

Motorway Services ,ידי דלק פטרוליום - ועל75%ן בשיעור "ידי דלק נדל-חברה המוחזקת כיום על

 Roadchefלפרטים נוספים אודות . ט" מיליוני ליש163 - היקף העסקה הסתכם בסך של כ. 25%בשיעור 

  .ג להלן1.12.9ראו סעיף 

גיוסי . ביצעה הקבוצה גיוסי הון וחוב בהיקפים ניכרים) עד למועד הדוח (2008 – 2005במהלך השנים 

  : הגיוסים הבאיםונמנים עליהם , הכספים העיקריים של הקבוצה מתוארים בפרקי תחומי הפעילות
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  2005שנת 

דלק ,  הסתיים הליך גיוס המימון הפרוייקטלי במסגרתו הנפיקו דלק השקעות2005בחודש מרץ  •

 אגרות חוב SPC שותפות מוגבלת באמצעות - שותפות מוגבלת ואבנר חיפושי נפט –קידוחים 

 .  מיליוני דולר275 -ב בהיקף כולל של כ"למשקיעים מוסדיים בארה

  . ₪  מיליוני119 -  הנפיקה גדות ניירות ערך לציבור בתמורה של כ2005י בחודש מא •

לרבות מימושי (ן ניירות ערך לציבור בתמורה כוללת " הנפיקה דלק נדל2005בחודש יוני  •

  . ₪ מיליוני 737 -של כ) אופציות

 ביצעה החברה הנפקות פרטיות של אגרות חוב וכתבי אופציה למשקיעים 2005במהלך שנת  •

  . ₪ מיליוני 650 -ים בהיקף כולל של כמוסדי

 - ביצעה דלק פטרוליום הנפקות פרטיות של אגרות חוב בתמורה כוללת של כ2005במהלך שנת  •

 . ₪ מיליוני 454

  2006שנת 

. יורק-  הנפקה ורישום למסחר של מניותיה בבורסה של ניוUSA השלימה דלק 2006בחודש מאי  •

בניכוי עמלות חיתום ולפני הוצאות ( מיליוני דולר 172 -התקבולים נטו מן ההנפקה היו בסך של כ

  ). הנפקה

 400 - ן אגרות חוב למשקיעים מוסדיים בתמורה לסך של כ" הנפיקה דלק נדל2006בחודש יולי  •

  .₪מיליוני 

בהנפקה פרטית ₪  מיליוני 367.6 - גייסה החברה סכום כולל של כ2006 אוגוסט –בחודשים יולי  •

  . ים מוסדייםשל אגרות חוב למשקיע

ח בהנפקה פרטית של אגרות חוב " מיליארד ש1.1 - גייסה החברה כ2006בחודש נובמבר  •

  . למשקיעים מוסדיים

ן מניות וכתבי אופציה בהקצאה פרטית למשקיעים " הנפיקה דלק נדל2006בחודש דצמבר  •

 לצד ן מניות"בנוסף הקצתה דלק נדל. ₪ מליון 128 -מוסדיים בתמורה מיידית על סך של כ

  ).ד(, )ג(1י9לפרטים ראו ביאור . שלישי

, חברה בבעלות מלאה של דלק קפיטל, .Delek Finance US Inc השלימה 2006בחודש דצמבר  •

 . מיליוני דולר ממוסד בנקאי220 -גיוס הלוואה בסך של כ

 הקצתה הפניקס למשקיעים מוסדיים מניות וכתבי אופציה בתמורה כוללת 2006בחודש דצמבר  •

  .₪ מיליון 374 -של כבסך 

  2007שנת 

בהנפקה פרטית של אגרות חוב ₪  מיליון 770.8 -ן כ" גייסה דלק נדל2007בחודש פברואר  •

 .למשקיעים מוסדיים

בהנפקה פרטית של אגרות חוב למשקיעים ₪  מיליון 600 -  גייסה הפניקס כ2007בחודש מרץ  •

  .2007ם בחודש אוגוסט ורשמה אותן למסחר בבורסה באמצעות תשקיף שפורס, מוסדיים
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ח בהנפקה פרטית של אגרות חוב למשקיעים " מיליוני ש913-  גייסה החברה כ2007בחודש מרץ  •

 .2007אשר נרשמו למסחר באמצעות תשקיף שפורסם בחודש מאי , מוסדיים

 AIM -הנפקת מניות בבורסת ה, ן"חברה בת של דלק נדל, DGRE השלימה 2007בחודש אפריל  •

 .ט" מיליון ליש100 -ולים מן ההנפקה היו בסך של כהתקב. של לונדון

 .בהנפקה לציבור של אגרות חוב₪  מיליון 500 - גייסה החברה כ2007בחודש יוני  •

תמורת ההנפקה .  הנפיקה דלק ישראל ניירות ערך בהנפקה ראשונה לציבור2007בחודש אוגוסט  •

והרווח שנבע לחברה כתוצאה מהנפקת , ₪ מיליון 940 -עמדה על כ) לפני הוצאות(הכוללת 

בעקבות ההנפקה ירד שיעור ההחזקות של החברה בדלק . ₪ מיליוני 70 - המניות עומד על כ

 .88.89% - ישראל ל

 .בהנפקה לציבור של אגרות חוב₪  מיליארד 1 - גייסה החברה כ2007ודש אוקטובר בח •

 מההון המונפק והנפרע 4.77% - בשיעור של כ,  הנפיקה הפניקס מניות לציבור2007בחודש דצמבר  •

  . ₪ מיליוני 174.8 -בתמורה של כ,  מזכויות ההצבעה5.24% -וכ

  תחומי פעילות 1.2

  :הלן תחומי פעילות כמפורט ל9לקבוצה  1.2.1

וכן שיווק מוצרי ,  תחום זה כולל החזקת בית זיקוק וצנרת להובלת נפט גולמי–ב "תחום הזיקוק בארה  .א

  .ב"ארה, במדינת טקסס, דלקים

 תחום זה כולל מכירת דלקים ושמנים והפעלת תחנות תדלוק במשולב עם -ב "תחום מוצרי הדלק בארה  .ב

  .ב"חנויות נוחות במתחמי תחנות התדלוק בארה

 תחום זה כולל מכירת דלקים ושמנים והפעלת תחנות תדלוק וחנויות –צרי הדלק בישראל תחום מו  .ג

 .נוחות במתחמי תחנות התדלוק בישראל

 תחום זה כולל מכירת דלקים ושמנים והפעלת תחנות תדלוק במשולב עם - תחום מוצרי הדלק באירופה   .ד

  .חנויות נוחות במתחמי תחנות התדלוק במדינות בנלוקס

  . תחום זה כולל את פעילות הקבוצה בתחום הפקת הגז הטבעי וחיפושי נפט וגז–גיה תחום האנר  .ה

" פורד"ו" מאזדה"שיווק ומכירת כלי רכב פרטיים ומסחריים מסוג ,  תחום זה כולל יבוא-תחום הרכב   .ו

 .בישראל

  .ל"ן בישראל ובחו" תחום זה כולל ייזום שיווק ואחזקת נדל–ן "תחום הנדל  .ז

 בפניקס והחזקה 51.9% - תחום זה כולל החזקה בשיעור של כ–סים בישראל תחום הביטוח והפיננ  .ח

  . במנורה2.2% -בשיעור של כ

אוקלהומה וניו , לואיזיאנה,  תחום זה כולל פעילות ביטוח במדינות טקסס–ב "תחום הביטוח בארה  .ט

 .באמצעות חברת הביטוח רפבליק, מקסיקו

 אשר כולל ייצור – תחום הביוכימיה -ום פעילות נוסף כי עד מועד דוח זה הציגה קבוצת דלק תח, יצוין

הפרמצבטיקה , המשמשים לתעשיות המזון, וכן חומצת לימון ומלחים) תחליף סוכר(פרוקטוזה 

פעילות זו אינה מוצגת עוד כמגזר עסקי וכתחום פעילות הואיל ואינה עומדת עוד במבחני . והדטרגנטים
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לפרטים נוספים אודות פעילות . ת פעילות הקבוצהוזאת על רקע התרחבו, המהותיות הנדרשים

  . להלן1.16הביוכימיה ראו סעיף 

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

 - החזקה של כ, ידי הקבוצה- על64% -המוחזקת בכ, כוללות בעיקר את פעילות הביוכימיה של גדות

השקעות , ידי הקבוצה- על50% -  המוחזקת בכIDEפעילות התפלת המים של , הכבלים הוט בחברת 16%

ראו (החזקות בחברות טכנולוגיות והשקעות פיננסיות נוספות , אחרות בפרויקטים בתחום התשתיות

 ).  להלן1.16סעיף 
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  השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה 1.3

כמפורט ,  סמוך למועד הדוח בוצעו השקעות בהון החברה ועד2007 -  2006בשנים , למיטב ידיעת החברה
  : להלן

  

 מההון % סוג עסקה תאריך
 המונפק

השקעה בהון 
 *₪במיליוני 

  המרת אגרות חוב למניות  2006רבעון ראשון 
  מימוש כתבי אופציה למניות

0.2% 7  
3 

 212 4.9%  המרת אגרות חוב למניות  2006רבעון שני 
  רות חוב למניותהמרת אג 2006רבעון שלישי 

 מימוש כתבי אופציה למניות
1% 38  

10 
  המרת אגרות חוב למניות  2007רבעון ראשון 

 מימוש כתבי אופציה למניות
0.2% 4  

6 
  4  0.09%  המרת אגרות חוב למניות  2007רבעון שני 

 0.5 0.01%  המרת אגרות חוב למניות  2007רבעון שלישי 
 4 0.07%  למניותמימוש כתבי אופציה  2008רבעון ראשון 

  
ביחס לכתבי . ביחס לאגרות חוב שהומרו למניות משקפת ההשקעה בהון את הקטנת ההתחייבות מול הגידול בהון העצמי* 

לא היו המרות של אגרות חוב למניות או מימושים של כתבי אופציה . אופציה משקפת ההשקעה בהון את התמורה ששולמה
  .ידי הפניקס ואקסלנס לאחר שנרכשה השליטה בהן- עללרבות, ידי צדדים קשורים-למניות על

  

ידי בעלי -  ועד סמוך למועד הדוח בוצעו עסקאות מהותיות על2007 – 2006בשנים , למיטב ידיעת החברה

  : כמפורט להלן, ענין בחברה במניות החברה מחוץ לבורסה

סוג  שם בעל הענין תאריך
 עסקה

 מההון %
 המונפק

מחיר 
למניה 

  ח"בש

תמורה 
 ₪יליוני במ

שווי חברה 
הנגזר 

מהעסקה 
במיליוני (

₪(  

  7,337 185.6  675 2.53 מכירה 1)תשובה(יצחק שרון  10.1.2006

  7,448 21.6  675 0.29 מכירה 1)תשובה(יצחק שרון  11.1.2006

  7,327  150.1  667.4  2.05  מכירה  1 )תשובה(יצחק שרון   28.2.2006

  7,968  9.9  683  0.12  קנייה   1) תשובה(יצחק שרון   4.2.2008

  7,854  8.1  673.2  0.10  קנייה  1 )תשובה(יצחק שרון   6.2.2008

  7,621  7.8  673.25  0.10  קנייה  1)תשובה(יצחק שרון   7.2.2008

  7,191  9.9  615.96  0.14  קנייה  1)תשובה(יצחק שרון   27.2.2008

                                                      
  .בשרשור סופי) תשובה(שרון על ידי מר יצחק ) 100%(ל בוצעו על ידי חברות פרטיות המוחזקות "העסקאות הנ  1
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  חלוקת דיבידנדים 1.4

  חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות 1.4.1

  :  ועד סמוך למועד הדוח2007 – 2006ידנדים שהוכרזו על ידי החברה בשנים להלן פירוט הדיב

סכום דיבידנד  תאריך חלוקה תאריך הכרזה
 ) ₪ - ב(למניה 

סכום דיבידנד כולל 
 )₪במיליוני (

  61 -כ  5.57  1.5.2006  29.3.2006
  150 -כ  13  10.7.2006  30.5.2006
  250 -כ  21.5  4.10.2006  30.8.2006

  86 -כ  7.4  8.1.2007  29.11.2006
  100 -כ  8.57  1.5.2007  28.3.2007
  130 -כ  11.13  10.7.2007  29.5.2007
  200 -כ  17.13  8.10.2007  29.8.2007

  160 -כ  13.7  3.1.2008  28.11.2007
  64 -כ  5.47  29.4.2008  30.3.2007

  

רווח השנתי לאחר מס  מה40% -כ(₪  מיליוני 586 -  חולקו דיבידנדים בסך כולל של כ2006בגין שנת 

מהרווח השנתי  %43 -כ(₪ מיליוני  654 - חולקו דיבידנדים בסך כולל של כ2007בגין שנת ). 2006בשנת 

  ). 2007לאחר מס בשנת 

  . לדוח הדירקטוריון2לפרטים נוספים בדבר חלוקת דיבידנד ראו פרק 

 מדיניות חלוקת דיבידנד  1.4.2

תשאף , בהתאם להחלטה.  על מדיניות דיבידנדים החליט דירקטוריון החברה2005 במרץ 30ביום 

החלטה זו . כפי שיהיו מדי שנה בשנה) לאחר מס( מרווחיה השנתיים נטו 50% -החברה לחלק מדי שנה כ

  : כפופה לתנאים הבאים

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

  .ועות בוהדין ובהתאם למגבלות הקב

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

  . כפי שיהיו מעת לעת, נזילותה ותכניות ההשקעה שלה

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

 .שיים לרבות מחזיקי אגרות החוב והבנקיםבהתחייבויות שהחברה נתנה לצדדים שלי

לאור , 2006 מהרווח הנקי בשנת 40% - הוחלט על חלוקת דיבידנד בשיעור של כ2007 במרץ 28ביום 

ן ודלק רכב אינם מלווים בתזרים "דלק נדל, USAהעובדה שרווחי ההון החד פעמיים מהנפקות של דלק 

  . אשר מתקבל בחברות המנפיקות, מזומנים

  על חלוקת דיבידנדמגבלות  1.4.3

נדרשת קבוצת דלק לעמוד בתנאים , בהתאם להוראות הסכם מסגרת אשראי עם תאגיד בנקאי

, בהתאם לאמור בהסכם.  מהרווח הנקי השנתי70%מסוימים בעת חלוקת דיבידנד בשיעור העולה על 

 ראו ,בעניין מגבלות על חלוקת דיבידנד החלות על חברות הקבוצה. 2007המגבלה חלה החל משנת 

  .בתיאור תחומי הפעילות השונים להלן
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   מידע אחר-חלק שני 

  הקבוצהמידע כספי לגבי תחומי הפעילות של  1.5

  : להלן מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה

  
  )₪במיליוני  (2007שנת 

אחרים   כ"סה
  והתאמות

)1(  

ביטוח 
  ב"בארה

)2(  

ביטוח 
ופיננסים 
  בישראל

)2(  

דלק  אנרגיה  רכב  ן"נדל
 רופהאי

דלק 
  ישראל

דלק 
 ב"ארה

    זיקוק

סך הכנסות   7,260  9,534  4,837  3,715  342  4,630  3,405  -  -  775  34,498
  מחיצוניים

  עלות הכנסות  6,436  8,728  4,187  3,257  205  3,881  2,512  -  -  634  29,840

  רווח גולמי  824  806  650  458  137  749  893  -  -  141  4,658

  רווח תפעולי  710  34  247  69  116  671  723  -  -  14  2,584

שיעור הרווח   10%  0.3%  5%  2%  34%  14%  21%  -  -  -  7%
  התפעולי

  סך הנכסים  1,747  1,922  2,871  2,957  1,236  1,593  23,570  32,987  5,828  1,663  76,374

חלק המיעוט   1,672  2,195  382  -  103  1,952  1,192  -  -  -  7,496
  בהכנסות

 . מוצגת גם פעילות הביוכימיה במסגרת זו2007החל משנת . למאוחד והוצאות אשר לא יוחסו לתחומי הפעילותהתאמות , כולל מגזרים אחרים )1(
  . בהתאמה, 1.15.1 - ו1.14.2ב ראו סעיפים "לפרטים בדבר נתונים תוצאתיים של תחומי הביטוח והפיננסים בישראל והביטוח בארה )2(

  
  )₪במיליוני  (2006שנת 

אחרים   כ"סה
  והתאמות

)2(  

יטוח ב
  ב"בארה

)1(  

ביטוח 
ופיננסים 
  בישראל

)1(  

דלק   אנרגיה  רכב  ן"נדל  ביוכימיה
  ישראל

דלק 
 ב"ארה

    זיקוק

24,118  277  -  -  366  439  4,06
0  

סך הכנסות   8,072  6,181  4,455  268
  מחיצוניים

21,217  210  -  -  254  278  3,56
4  

עלות   7,389  5,467  3,958  104
  הכנסות

  רווח גולמי  683  714  497  164  496  168  112  -  -  67  2,901

  רווח תפעולי  632  143  94  154  440  81  55  -  -  )69(  1,530

שיעור הרווח   8%  2%  2%  57%  11%  19%  15%  -  -  -  6%
  התפעולי

52,434  3,498  4,202  29,938  409  5,553  1,67
8  

  סך הנכסים  1,358  1,778  2,445  1,575

3,733  -  -  -  126  125  1,81
4  

לק המיעוט ח  818  626  130  94
  בהכנסות

  
  
ב נכללו רק פרטים מאזניים מאחר ורכישת השליטה בחברות הפועלות בתחומים "בתחומי הביטוח והפיננסים בישראל והביטוח בארה  ) 1(

  ).א(1.15.1 -  ו1.14.2לפירוט בדבר נתונים תוצאתיים ראו סעיפים . 2006אלו התרחשה בשלהי שנת 
  .אוחד והוצאות אשר לא יוחסו לתחומי הפעילותהתאמות למ, כולל מגזרים אחרים  )2(



  

14 - א     

  )₪במיליוני  (2005שנת 

אחרים   כ"סה
  והתאמות

)2(  

ביטוח 
ופיננסים 
  בישראל

)1(  

דלק  אנרגיה  רכב  ן"נדל ביוכימיה
 ישראל

דלק 
 ב"ארה

    זיקוק

סך הכנסות   4,239  4,951  4,050  184  3,868  484  375  -  182  18,333
  מחיצוניים

עלות   3,712  4,304  3,581  82  3,427  286  258  -  152  15,802
  הכנסות

  רווח גולמי  527  647  469  102  441  198  117  -  30  2,531

  רווח תפעולי  501  144  46  95  380  155  68  -  )56(  1,333

שיעור הרווח   12%  3%  1%  52%  10%  32%  18%  -  -  7%
  התפעולי

   הנכסיםסך  896  1,516  2,255  1,391  1,756  4,075  417  658  3,019  15,983

חלק   --  --  146  58  1,490  66  120  -  -  1,880
המיעוט 
  בהכנסות

 
  ).א(6.14.1לפירוט בדבר נתונים תוצאתיים ראו סעיף . בתחום הביטוח והפיננסים בישראל נכללו רק פרטים מאזניים )1(

  .התאמות למאוחד ונכסים והוצאות אשר לא יוחסו לתחומי הפעילות, כולל מגזרים אחרים )2(
  

ראו הסברי הדירקטוריון באשר למצב , ות עיקרי ההתפתחויות שחלו בנתוני המידע הכספילפרטים אוד

  .עסקי התאגיד
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  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים 1.6

  . החברה הינה חברת החזקות וניהול המחזיקה חברות העוסקות במגוון תחומי פעילות

ים ומהרווחים של החברות נתוניה הכספיים ותוצאותיה של החברה מושפעים מנתוניהן הכספי

תזרים המזומנים של . וכן מפעולות של מימוש או רכישה של החזקות על ידי החברה, המוחזקות על ידה

מתקבולים , מדיבידנדים ודמי ניהול המחולקים על ידי חברות מוחזקות שלה, בין היתר, החברה מושפע

ייס מימון זר בין היתר בהסתמך על מיכולתה של החברה לג, הנובעים מפעולות מימוש החזקותיה בהן

  . וכן מהשקעות שמבצעת הקבוצה ודיבידנדים שהיא מחלקת לבעלי מניותיה, שווי החזקותיה

מדיני -מהמצב הביטחוני והפוליטי, בין היתר, ידי החברה מושפעת-פעילותן של החברות המוחזקות על

המצב הביטחוני והמצב . בעולםוכן ממצב המשק והמצב הכלכלי בישראל ו, בישראל ובמזרח התיכון

הכלכלי בישראל יכולים גם להשפיע על נכונותם של גורמים זרים להתקשר ביחסים עסקיים עם חברות 

  . ישראליות

שינוי מגמה בשוקי ההון בישראל ובעולם עלול להשפיע על מחירי ניירות הערך של החברות המוחזקות 

לאור קושי , בין היתר, זאת. מימוש השקעותיה אלהועל יכולתה להפיק רוווחי הון מ, על ידי החברה

ידי החברות המוחזקות או למצוא מקורות מימון - אפשרי לבצע הנפקות פרטיות או ציבוריות על

רגישות לשינויים בשיעורי , החברה וחברות מוחזקות מסוימות שלה, כמו כן. חלופיים לחברות אלה

המשפיעים על התוצאות העסקיות של , רי חומרי הגלםאינפלציה ושערי חליפין ולשינויים במחי, ריבית

  . החברות האמורות ועל שווי הנכסים והתחייבויות שלהן

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

געות לחובת קיום הוראות הנו, כגון הוראות הנוגעות להגבלים עסקיים, שונים בפעילותן העסקית

הוראות הנוגעות לפיקוח על , קופות גמל וקרנות פנסיה, הוראות הנוגעות לחברות ביטוח, מכרזים

  . מחירי מוצרים ושירותים והוראות מתחום התקשורת

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

לווה "מגבלות על היקף ההלוואות שיכול בנק בישראל להעניק ל, בין היתר, הכוללות, הבנקים בישראל

כהגדרת מונחים (הגדולים ביותר בתאגיד הבנקאי " קבוצת הלווים"ולששת הלווים הגדולים ו, "בודד

, עשוי היקף הלוואות חברות הקבוצה ובעל השליטה בחברה, בהתאם לזאת). אלה בהוראות האמורות

  . על יכולתן של חברות הקבוצה ללוות סכומים נוספים מבנקים בישראל, מותבנסיבות מסוי, להשפיע

כגון מדיניות (ידה מושפעות גם ממדיניות הממשלה בנושאים שונים -החברה והחברות המוחזקות על

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

ים מהותיים אחרים בדיני העבודה החלים בישראל או שביתות ואי שקט שינוי, המינימום בישראל

  . תעשייתי יכולים להשפיע על תוצאותיהן הכספיות של החברה ושל החברות המוחזקות על ידה

משווקות מוצרים או שירותים מחוץ לישראל או , ל"חלק מהחברות המוחזקות הינן בעלות פעילות בחו

חברות אלה מושפעות מהסדרים תחיקתיים והסדרי . וץ לישראלשניירות הערך שלהן נסחרים מח

  . וחשופות לשינויי שערי מטבע שונים, רגולציה זרים
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לפרטים בדבר סביבה כללית וגורמים חיצוניים המשפיעים באופן ספציפי על תחומי הפעילות של קבוצת 

  . ראו התיאור בכל אחד מתחומי הפעילות להלן, דלק

  

  סקי התאגיד לפי תחומי פעילות תיאור ע-חלק שלישי 

  :להלן תיאור עסקי הקבוצה לגבי כל אחד מתחומי פעילותה בנפרד
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  פעילות הזיקוק וההפצה של מוצרי נפט 1.7

  כללי 1.7.1

מרוכזת תחת חברת הבת , ב"הכוללת גם שיווק של מוצרי דלקים בארה, פעילות הזיקוק של הקבוצה

Delek US Holdings, Inc. ) דלק : "להלןUSA .(" השלימה דלק 2006 במאי 9ביום USA הנפקה של 

נכון למועד הדוח מחזיקה הקבוצה . ורקי- מניותיה ורישומן למסחר בבורסה של ניו11,500,000

 מליוני 172התקבולים נטו מן ההנפקה היו בסך של . USA ממניותיה של דלק 73.4% -בכ) בעקיפין(

  ).בניכוי עמלות חיתום ולפני הוצאות הנפקה(דולר 

לרבות הפעילות בתחום (להלן תרשים מבנה האחזקות העיקריות של פעילות הקבוצה בארצות הברית 

  ):לדוח 1.8המתוארת בסעיף , ב" הדלק וחנויות הנוחות בארהמוצרי

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  )USAידי דלק - על100% - כל החברות האמורות מוחזקות ב (

    

  :2007 – 2006 בשנים USAלהלן פירוט השקעות בהון דלק 

השקעה בהון   מההון המונפק% סוג עסקה תאריך
 במיליוני דולר

-ניות בבורסה של ניוהנפקת מ 2006מאי 
 יורק

לפני  (184 22.6%
הוצאות 
 )הנפקה

  0.5  0.0004%  מימוש כתבי אופציה  2006דצמבר 

הקצאת מניות לבעל מניות   2007ספטמבר 
 Lion Oilבחברת 

3.7%  *  

  3.9  1.1%  מימוש כתבי אופציות  2007דצמבר 

  
שווי המניות . Lion Oilת ההחזקות בחברת  בעסקת רכישUSAידי דלק -ההקצאה היתה כחלק מהתמורה ששולמה על*  

  . מיליון דולר51.2 עמד על Lion Oil ביום רכישת מניות USAהמוקצות בהתבסס על מחיר הסגירה של מניית דלק 
  

דלק : "להלן( Delek Refining Inc שלוש חברות בת של חברת הבת באמצעות,  מחזיקהUSAדלק   .א

: להלן(מ " ק104 - וצנרת להובלת נפט גולמי באורך של כ") בית הזיקוק: "להלן(בבית זיקוק , ")זיקוק

  - של כ מירביהוא בעל כושר ייצורנכון למועד הדוח  ו,טקססטיילר בית הזיקוק נמצא ב"). צינור הנפט"

  .חביות נפט ביום 60,000

ומוכרת את מוצרי , דלק זיקוק רוכשת את עיקר מוצרי הגלם שלה מספקים במזרח טקסס ובמערבה

  .מקומיים בעיקרם, ם אותם היא מייצרת למגוון לקוחותהדלקי

  USAדלק 

MAPCO Fleet, 
Inc. 

CO Fleet, Inc. 

MAPCO 
Express, 

Inc.)"
MAPCO"( 

Delek 
Refining, Inc. 

  )"דלק זיקוק"(

Delek 
Marketing & 
supply, Inc. 

 )"דלק שיווק"(

Delek Finance, 
Inc.  

  )"דלק מימון"(
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באמצעות שתי חברות בת , USA רכשה דלק 2006בחודש יולי , באופן משלים לפעילות בתחום הזיקוק  .ב

מספר נכסים עבור מערך ") דלק שיווק: "להלן( . Delek Marketing and Supply Incשל חברת הבת

 וחברות קשורות שלה שבסיסן באבילין           PRIDE-L.P מחברות מקבוצת, השיווק ובית הזיקוק שלה

)Abilene( ,הרכישה מומנה מכספי הנפקת דלק . טקססUSA ומשתי מסגרות אשראי 2006 בחודש מאי 

  . לא כולל מלאים,  מיליון דולר55.1 -שווי הרכישה הכולל הסתכם בכ. חדשות

 7, טקסס, לו'אנג-  הממוקמים באבילין ובסאן,הנכסים שנרכשו כוללים שני מסופים לשיווק מוצרי דלק

ומיכלים לאחסון מוצרי דלק בעלי קיבולת כוללת של ,  מייל114- צינורות להולכת מוצרי דלק שאורכם כ

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

  . וק שלה בטיילרכאשר את חלקם דלק זיקוק העבירה לבית הזיק

  PRIDEבמסגרת רכישה זו רכשה דלק שיווק גם את פעילות שיווק מוצרי הדלק של קבוצת, בנוסף

פעילות השיווק פירושה רכישה של . הכוללת שיווק סיטונאי של מוצרי דלק ללקוחות במערב טקסס

. סופי ניפוק דלקיםושיווקם לצרכני קצה באמצעות צנרת להובלת דלקים ומ) בנזין וסולר(מוצרי דלקים 

כל מוצרי הדלקים המשווקים באמצעות הצנרת נרכש מצדדים שלישיים ולא מבית הזיקוק שבבעלות 

שיווק מוצרי הדלקים נעשה באמצעות שלושה מסופי דלקים שבבעלות דלק שיווק ובהם . דלק זיקוק

בית הזיקוק והמשמש והמסוף השלישי שנרכש יחד עם , Abilene - ובSan Angelo-שני המסופים שנקנו ב

 Aledo( ,Odessa ,Big Springs(ובאמצעות ארבעה מסופים נוספים הנמצאים באלדו , טקסס, אותו בטיילר

הובלה של מוצרי : פעילות השיווק כוללת. המצויים בבעלות צדדים שלישיים, ודאלאס שבטקסס

, לו'באביליין וסאן אנגדלקים באמצעות הצנרת ומסופי ניפוק הדלקים למשאיות שבבעלות דלק שיווק 

מכירות ישירות של מוצרי דלקים לצדדים שלישיים באמצעות מסופי המכירות למשאיות בסאן ; טקסס

טקסס ובאמצעות טרמינלים אחרים שנמצאים לאורך , אודסה וביג ספרינגס, אלדו, אביליין, לו'אנג

 החלפה בטרמינלים אספקה של מוצרי דלקים בעסקאות; )ראה להלן (Magellanהצנרת של חברת 

 שבטיילר לצורך מכירה USAשירותי שיווק לבית הזיקוק של דלק ; טקסס, לו ואלדו'סאן אנג, באביליין

 בטיילר לפיו מקבלת דלק USAהסדר עם בית הזיקוק של דלק ; סיטונאית ומכירה על פי הסכמי מכירה

רכשה דלק שיווק את זכויותיה כן .  מן המרווח הסיטונאי מעל סף שסוכם עליו בין הצדדים50%שיווק 

הכפופות לחוזי ,  חביות ביום של מוצרי דלק במערב טקסס27,350 לרכישת עד PRIDEשל קבוצת 

  . PRIDEהאספקה הקיימים של 

". ”Magellanכל מוצרי הדלק מסופקים לדלק שיווק באמצעות שני הסכמי אספקה עיקריים מחברת 

  .  להלןב1.7.11  ראו גם סעיף Magellan לפרטים על הסכמי רכישת הדלקים עם חברת

באמצעות רשת הצינורות , דלק זיקוק רוכשת במסגרת הסכמים אלה את מוצרי הדלק ומזרימה אותם

  . ל" אל מסופי הדלקים הנMagellanשבבעלותה ובאמצעות רשת צינורות שבבעלות 

 Lion"עם מספר בעלי מניות בחברת ) שהתבצעה בשני שלבים(עסקה  USAדלק  השלימה 26.9.2007ביום 

Oil "דלק במסגרתה רכשה,  האמורהלרכישת אחזקות המיעוט שלהם בחברה USA 34.6%כ "סה 

 1,916,667  הנפיקה  USAדלק , בנוסף. במזומן$  מיליון 88.2 -של ככוללת בהשקעה " Lion Oil"ממניות 

חברה בת בבעלות , TransMontaigne לחברת , ממניותיה המונפקות3.7% –וות כ המה, מניות רגילות שלה

 USA סך כל ההשקעה של דלק 31.12.2007נכון ליום .  Morgan Stanley Capital Group INCמלאה של 

 . מליוני דולר139.5 - נאמדה בסך של כLion Oilברכישת מניות 

Lion Oil באל דוראדו,  אלף חביות נפט ביום75-ק בהיקף של כהמפעילה בית זיקו, הינה חברה פרטית ,

 שלושה צינורות להולכת נפט גולמי ושני מסופים לשיווק דלקים Lion Oilבנוסף בבעלות . ארקנסו
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אשר באמצעותם משווקת החברה דלקים לצדדים שלישיים לרבות לחברת , בנאשוויל ובממפיס טנסי

 Lionלפרטים נוספים אודות עסקת . וחות באיזורים אלה תחנות תדלוק וחנויות נ188 המפעילה USדלק 

Oil  להלן1.7.13  ראה סעיף .  

  מידע כללי על תחום הפעילות 1.7.2

  מהו זיקוק  .א

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

   .ב"סולר וכיוצ, למוצרים כגון בנזין

תהליכי הפרדה בהם הנפט הגולמי מופרד לקבוצות : ובהם, תהליך הזיקוק כולל מספר שלבים עיקריים

בהם משנים את ההרכב הכימי של חומרים שהופרדו לקבלת מוצרים בעלי , תהליכי פיצוח; של מוצרים

; רדהתהליכי זיכוך שמטרתם טיהור וניקוי המוצרים המתקבלים בתהליכי ההפ; ערך מוסף גבוה יותר

תהליכי גימור שמטרתם להתאים את המוצרים למפרטים ותקנים על פי הדין או על פי , ולבסוף

יצוין כי שוק הנפט הגולמי ושוק מוצרי ). הוספת תוספי דלק: לדוגמה(הסכמים עם לקוחות ספציפיים 

 כלומר שווקים בהם יש סטנדרטיזציה של, )commodities(הדלקים המזוקקים הם שווקי סחורות 

  . הסחורות ומסחר שוטף בהן

  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים  .ב

אירועים והתפתחויות במשק הדלק באזורי הפעילות שלה , כחברת זיקוק חשופה דלק זיקוק למגמות

ובכלל , על פעילותה ועל פעילות מתחריה, שיש להם השפעה או שעשויה להיות להם השפעה, ב"בארה

  : זה

 הנפט הגולמי שדלק - בעולם בכלל ובאזור פעילותה של דלק זיקוק בפרט תנודות במחירי הדלקים  .1

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

מחיר זה משפיע על מחיר מוצרי הדלקים . ידי מחירי הנפט בשווקים הבינלאומיים-הגולמי מוכתב על

 - וכ65% - כ, 67% -  רכשה דלק זיקוק כ2007 - ו2006, 2005בשנים .  ק זיקוקהמיוצרים על ידי דל

היתרה נרכשת . בהתאמה, )במזרח טקסס( מהיקף הרכישות של הנפט הגולמי מספקים מקומיים 52.1%

  . מספקים במערב טקסס וממקורות בינלאומיים

רמת ;  העולמי והמקומישינויים במצב הכלכלי: על הגורמים המשפיעים על מחירי הדלקים נמנים

המצב הפוליטי העולמי בכלל ושל האזורים העיקריים , ב ומחוצה לה"הביקוש למוצרי דלק בארה

פיתוח ושיווק ; ב ובעולם"היקף ההפקה של נפט גולמי ושל תזקיקי נפט בארה; המפיקים נפט בפרט

רמת , נאי מזג האוירת, גורמים מקומיים לרבות תנאי השוק; הפרעות בקווי האספקה; תחליפי דלקים

  . התפוקה של בתי זיקוק מתחרים וכן תקנות של הממשל האמריקני

 דלק זיקוק - התפתחויות רגולטוריות ואילוצים מיוחדים החלים בתחום הזיקוק , מגבלות חקיקה .2

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

ראו פירוט בסעיפים  . וזאת בעיקר בתחום איכות הסביבה והתקינה, מדינתית והמקומיתה, הפדרלית

  .  להלן1.7.18  -  ו1.7.17 

האטה כלכלית ).  ומטוסיםכלי רכב( מרבית מוצרי דלק זיקוק מיועדים לענף התחבורה –האטה כלכלית .3

ובכך להקטין הן את , ב עלולה להקטין את הביקושים לטיסות וכן את היקף התנועה בכבישים"בארה

  .של בית הזיקוק)  להלןג1.7.2 כהגדרתו בסעיף (היקף הביקוש למוצרי נפט והן את מרווח הזיקוק 

, כגון בנזין וסולר לתחבורה, י איכות סביבה מחמירים החלים על מוצרי דלקים תקנ-כושר זיקוק  .4

עשויים להגביל ניצול מקסימאלי של המתקנים הקיימים והרחבתם ולפגוע בכושר הזיקוק של דלק 
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ולהוסיף , תקנים כאמור עשויים לחייב את דלק זיקוק לבצע שדרוגים במתקנים הקיימים. זיקוק

כי בשנים האחרונות ניכר גידול , יצוין.  לאפשר סל מוצרים מתאים לביקושיםעל מנת, מתקנים חדשים

הגידול בביקוש נענה באמצעות ניצול הולך וגובר של יכולת הזיקוק העולמית . בביקוש לתזקיקי נפט

, היסטורית. והתאמתה לרמת הביקושים ולסטנדרטים ההולכים ומחמירים של ייצור מוצרי דלקים

שהביאו להשקעות שאפשרו הגדלת , בילו לתקופות מחזוריות של עלייה ברווחיותעליות בביקושים הו

כמו כן עליה במחירי . זו גרמה לאחר מכן לתקופות של עודף כושר יצור וירידה ברווחיות הענף. ההיצע

  .הנפט הגולמי גורמים להאטה מסוימת של הביקושים לנפט

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  .ג

ועל כן מחירי מוצריה של , פט כגון אלה שמייצרת דלק זיקוק נסחרים בשווקים הבינלאומייםמוצרי נ

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

  .נוסחת מחיר המשקפת את השתנות מחירי השוק

ת ההפרש בין מחירי תזקיקי דלקים ומחירי התוצאות בתעשיית הזיקוק מושפעות ונמדדות באמצעו

כולל הוצאות (מרווח הזיקוק הינו הפער בין עלות הנפט הגולמי . המכונה מרווח הזיקוק, הנפט הגולמי

לבין התמורה ממכירת תמהיל המוצרים , )וההזרמה לבית הזיקוק, אחסון, פריקה, ביטוח, הובלה

  .המתקבל מזיקוקו

: להלן (The US Gulf Coast 5-3-2 Spread קוק הינו המרווח המכונה מרווח הזיקוק הרלבנטי לדלק זי

 US Gulf Coast חבית של 3/5 - לPlattהמודד את ההפרש שבין המחיר המצוטט על ידי , ")2-3-5מרווח "

Pipeline 87 Octane Conventional Gasoline ,חבית של 2/5 -ו US Gulf Coast Pipeline No. 2 Heating 

Oil ,חבית של נפט גולמי קל כפי שהוא מצוטט בשוק המסחר בניו יורק 5/5 מחיר של ובין )New York 

Mercantile Excahnge( ,לאספקה בחודש הבא.  

 עמד US Gulf Coast - הממוצע באזור ה2-3-5מרווח הזיקוק , Bloombergלפי נתונים שפורסמו על ידי 

 דולר לחבית ובשנת 10.16 - על ממוצע של כ2006 בשנת,  דולר לחבית13.04- על ממוצע של כ2007בשנת 

 דולר 33.32 בטווח שבין מקסימום 2007כשהוא נע בשנת ,  דולר לחבית10.58 - על ממוצע של כ2005

היה מרווח הזיקוק ) 2005לפני (יצוין כי בממוצע בשנים עברו .  דולר לחבית3.88לחבית ובין מינימום של 

  1.נמוך משמעותית

 הסתכם 2006בשנת ,   דולר לחבית12.562 עמד על 2007השיווק של דלק זיקוק בשנת מרווח הזיקוק ו

  .  דולר לחבית12.29 -  על כ2005 דולר לחבית ובשמונת החודשים האחרונים של שנת 11.15 -בכ

  : מרווח הזיקוק מושפע מכמה משתנים

 . מחירי הנפט הגולמי .1

 . בפרט) מפרץ מקסיקו (Gulf Coast -ב ובאזור ה"בארה, היקף הביקוש למוצרי נפט בעולם .2

 . כושר הזיקוק העולמי .3

, מערב אפריקה, במיוחד באזורים בהם מופק נפט כגון המזרח התיכון, שינויים במצב הפוליטי העולמי .4

  . ודרום אמריקה) לשעבר ברית המועצות(מדינות חבר העמים 

                                                      
   US Gulf - באזור ה5:3:2להלן נתונים היסטוריים לעשר השנים האחרונות באשר לממוצע מרווח הזיקוק   1
   Coast , כפי שפורסמו על ידיBloomberg : כ- 2002שנת ,  דולר4.48 - כ- 2003שנת ,  דולר6.25-  כ-2004שנת -    
   3.21 -  כ-1997שנת ,  דולר2.34 - כ- 1998שנת ,  דולר1.67 - כ- 1999שנת ,  דולר4.36 -  כ-2000שנת ,  דולר3.1   
  .   דולר2.91- כ1996דולר ובשנת    
  מרווח השיווק של דלק זיקוק לאחר .    נתון זה מתעלם מהסדר חלוקת המרווח שבין דלק זיקוק ודלק שיווק2
  . לחבית$ 11.82הפחתת חלקה של דלק שיווק עומד על    



21 - א  

חומרי גלם אחרים ומוצרי , ולמירמת הייצור המקומי והזר של נפט גולמי ומוצרי דלקים ורמת הנפט הג .5

 . נפט המיובאים לארצות הברית

 . הברית-רמות הניצול של בתי זיקוק בארצות .6

  .פיתוח ושיווק של מוצרי דלקים תחליפיים .7

  . הפסקות או הפרעות באספקה אל בית הזיקוק .8

צנרת ורמת הפעילות של בתי הזיקוק וה, שינויים במזג האויר, כולל תנאי השוק, גורמים מקומיים .9

  .בשוק

 .חקיקה ממשלתית .10

המושפע מסוגי הנפט הגולמי שבית הזיקוק רוכש וממתקני בית , סל המוצרים שמייצר בית הזיקוק .11

מייצר בעיקר מוצרים , בית הזיקוק של דלק זיקוק(הזיקוק המשפיעים על טכנולוגיית הזיקוק 

ת הזיקוק היו מוצרים ממוצרי בי, בהתאמה, 92% -  וכ90.9%-  כ2006 ובשנת 2007בשנת ": לבנים"

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

, וגורם זה אינו המרכזי בקביעת מרווח הזיקוק, הואיל ורק הגורם האחרון נתון להשפעת בית הזיקוק

  . שר בהתנהלות דלק זיקוקהרי שהרווחיות בתחום זה תלויה יותר בשינויים בשוק העולמי מא

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

בהתחשב ברמת , בהעדר יכולת השפעה מהותית על סל המוצרים. חומר הגלם המעובד ותהליכי הייצור

וס רווח גולמי בחתך של מוצר אין משמעות מבחינת בית זיקוק לייח, הביקושים ובמחירי המוצרים

  . בדיד ובתי זיקוק נבחנים במרווח הזיקוק המתקבל ממכירת סל המוצרים

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

ככל "). סוןמדד נל: "להלן ( Nelson Complexityנמדדת באמצעות מדד " הלבנים"העלאת כמות המוצרים 

יש לבדוק את התאמת ייצור , בנוסף". לבנים"שהמדד גבוה יותר יכול בית הזיקוק לייצר יותר מוצרים 

ניקוד בית הזיקוק כיום לאחר סיום פרויקטים כמתואר . בית הזיקוק לביקוש באזור בו הוא פועל

טווח מדד הנלסון , Oil & Gas Journal -על פי המפורסם ב.  במדד נלסון8.9א הו,  להלן3.ו1.7.17 בסעיף 

  . 16.9 -  ל1של בתי הזיקוק הנמצאים באזור מפרץ מקסיקו נע בין 

  מבנה התחרות בתחום הפעילות  .ד

  . ב"בארה, הנמצאת במזרח מדינת טקסס, בית הזיקוק של דלק זיקוק ממוקם בעיר טיילר

מרבית מוצרי בית הזיקוק נמכרים ללקוחות מקומיים שונים . ק עצמאידלק זיקוק מפעילה בית זיקו

לבית הזיקוק יתרון רב הטמון במיקומו המרוחק יחסית מבתי זיקוק או . באיזור מזרח טקסס

יתרון זה מאפשר לדלק זיקוק למקסם את מחירי המכירה שלה ללקוחותיה תוך כדי . טרמינלים אחרים

  . ות זמינות המוצרים והפעלת טרמינל בעל תשעה נתיביםמתן הקפדה על שירות יעיל באמצע

 ועל ידי משרד האנרגיה האמריקאי  Oil & Gas Journal -על פי מידע שפורסם על ידי ה, נכון למועד הדוח

 בתי זיקוק 15 -ובנוסף כ,  בתי זיקוק לנפט135 - ב כ"פועלים בארה, )U.S Department of Energy - ה(

 2004על פי סקר שנערך בשנת .  בתי זיקוק319ב " פעלו בארה1980נת כאשר בש, קטנים לאספלט

 Oil and Gas - וה)Department of Energy Information Administration) EIA -על ידי ה, 2005ושפורסם בינואר 

Journal , וזאת על אף הגידול בצריכת מוצרי דלק , ב בית זיקוק גדול חדש" לא נבנה בארה1976מאז שנת

עוד יצוין כי בעשר השנים . ר סופק בעיקר על ידי שיפור בניצולת והרחבת בתי הזיקוק הקיימיםאש

ב במיזוגים ורכישות רבים בהם היו מעורבות החברות "האחרונות מאופיין תחום הזיקוק בארה

, Mobil שהתמזגה עם  Amoco ,Exxon שהתמזגה עם  BP Arcoכגון , האינטגרטיביות הגדולות בתחום

Phillips  שהתמזגה עם Toscoו - Conoco ,ו - Chevron שהתמזגה עם Texaco . דוגמא נוספת למגמה
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 בתי זיקוק 17וכיום בבעלותה ,  היה בבעלותה בית זיקוק אחד1994אשר בשנת , Valeroהאמורה היא 

  . ב"בארה

  . להלן1.7.6 לפירוט בדבר תחרות בפעילותה של דלק שיווק ראו סעיף 

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הזיקוק והשיווק  .ה

  : דלק זיקוק מעריכה כי גורמי ההצלחה העיקריים של בית הזיקוק הינם כדלקמן

 .גובה מרווח הזיקוק .1

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

 . זמינות הון וזמינות תפעולית של מתקני הזיקוק .3

 מייל המציע מכלול של 115 בית הזיקוק של דלק זיקוק הינו היחיד ברדיוס של - בית הזיקוק מיקום  .4

  . תזקיקי דלקים

 .אופטימיזציה של שרשרת האספקה והייצור .5

  .יכולת עמידה בתקני מוצרים ודרישות רגולטוריות משתנות והתאמת בית הזיקוק לתקנים אלה .6

 . מיקום מסופי הדלקים .7

ויכולת להרחיב , ת הצנרת הקיימת באזורי הפעילות להובלת מוצרי דלקיםאפשרות להשתמש בתשתיו .8

  .  את השימוש בתשתית צנרת זו

 . שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום הפעילות  .ו

ואין לה , ממערב טקסס ומיבוא, דלק זיקוק רוכשת נפט גולמי ממספר רב של ספקים במזרח טקסס

  . תלות בספק זה או אחר

  .  להלןב1.7.11 לפירוט ראו סעיף . רוכשת מוצרי דלק מספק עיקרי אחדדלק שיווק 

  תחליפים ושינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע על תחום הפעילות   .ז

, הלאור עליית מחירי הנפט הגולמי ובשל סוגיות הקשורות לאיכות הסביבה וגיוון מקורות האנרגי

ממשלות בעולם בוחנות תכניות ארוכות טווח למעבר חלקי לאנרגיה חליפית וחברות שונות בעולם 

דלק , נכון למועד הדוח ועד למציאת פתרונות אנרגיה יעילים וזולים. מנסות לפתח תחליפי אנרגיה לנפט

וח הנראה בטו, זיקוק אינה צופה ירידה משמעותית בביקושים באזורי פעילותה עקב תחליפים כאמור

  . לעין

המידע הכלול בסעיף זה בדבר הערכת דלק זיקוק כי לא צפויה ירידה משמעותית בביקושים באזורי 

המידע האמור . הינו מידע צופה פני עתיד, בטווח הנראה לעין, פעילותה עקב תחליפי אנרגיה לנפט גולמי

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

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

או יתקבלו , יושקעו משאבים גדולים יותר למציאת פתרונות כאמור, במציאת פתרונות אנרגיה חליפיים

  . החלטות ממשלה לגבי חובה או תמריצים לעבור לתחליפי אנרגיה

  הכניסה והיציאה מחסומי   .ח

מחסומי הכניסה העיקריים לתחום פעילות הזיקוק והשיווק הם היקף ההון הדרוש להקמת בתי זיקוק 

והקיבולת המצומצמת של תשתיות הצנרת , חדשים והקמה של צנרת נפט וצנרת להולכת מוצרי דלק

כמו כן . חוםהמצויות במקרים רבים בתפוקה מלאה ומקשות על כניסת מתחרים חדשים לת, הקיימות

מחסום היציאה המשמעותי בתחום הפעילות הוא . קיימות דרישות רישוי ואיכות סביבה מחמירות

העשויות להגביל , והשלכות איכות סביבה על המקרקעין בו הם מצויים, שווים של המתקנים וייעודם

  . שימושים אפשריים אחרים
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  מוצרים ושירותים 1.7.3

  : כדלקמן, וללים מוצרי נפטהמוצרים המשווקים על ידי דלק זיקוק כ  .א

, 52.2% -  וכ53.3% - כ, 54.3% -  כ2005 -  ו2006, 2007 בנזין היווה בשנים –) גזולין(בנזין   -

בית הזיקוק מייצר ארבעה סוגים . מכלל המוצרים המיוצרים על ידי בית הזיקוק, בהתאמה

  . .סיםוכן בנזין למטו, )רגיל ובינוני,  אוקטן93 -פרימיום(שונים של בנזין 

 - כ, 36.6% -  כ2005 -  ו2006, 2007 סולר ודלק סילוני היוו בשנים –ודלק סילוני ) דיזל(סולר   -

דלק זיקוק . מסך תזקיקי הדלקים שיוצרו על ידי בית הזיקוק, בהתאמה, 40.3% - וכ38.6%

 והחל ,דלק למטוסי סילון אזרחיים, )JP-8(מייצרת סולר ודלק סילוני דלק סילוני לפי תקן צבאי 

 ). Ultra Low Sulfur Diesel( סולר בעל רמת גופרית נמוכה מאוד 2006מספטמבר 

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

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

  .בות אחרותגופרית ותערו

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

מכלל , בהתאמה, 45.8%  - וכ45.6% - כ2006 -  ו 2007 בנזין לסוגיו היווה בשנים –)  גזולין(בנזין   -

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

  ). אוקטן87 -ו, וקטן א93 -פרימיום(

מכלל , בהתאמה, 53.9% - וכ53.8% - כ2006 - ו 2007 סולר לסוגיו היווה בשנים –) דיזל(סולר   -

 סולר בעל רמת 2006 החל מספטמבר דלק שיווק משווקת. המוצרים המשווקים על ידי דלק שיווק

 ).Ultra Low Sulfur Diesel(גופרית נמוכה מאוד  
 שרותים פילוח הכנסות מוצרים ו

שסך ההכנסה מהם , להלן הסכום ושיעור ההכנסות ממכירת מוצרים או שירותים בתחום הפעילות  .ג

  :   או יותר מהכנסות קבוצת דלק10%מהווה 

סך מכירות במליוני  המוצר 
₪ 

 מהכנסות תחום %
 הפעילות 

 מהכנסות קבוצת %
 דלק

  14% -כ  52% -כ  4,972  בנזין  2007

 18% -כ 47% -כ 4,278 בנזין 2006
 11% -כ 53% -כ 2,231 בנזין 5 - 12/2005

  

עמדו על סך של )  עת נרכשה פעילות זו2006החל מיולי  (2006 -  ו 2007ההכנסות בתחום השיווק בשנים 

 מהכנסות תחום הפעילות 12.2% - וכ15.3% –כ ( מליון דולר בהתאמה 221.6 -  מליון דולר וכ626.6 -כ

 יצוין כי סך ושיעור הרווח הגולמי בתחום השיווק נמוך מהותית מאשר ). בהתאמה2006 - ו2007בשנים 

  . בתחום הזיקוק

 עמד 2005 ובמהלך שמונת החודשים האחרונים של  2006, 2007הרווח הגולמי בתחום הפעילות בשנים   .ד

שיעורי הרווחיות הגולמית . בהתאמה, ח" מליוני ש527 -ח וכ" מליוני ש684 -כ, ח" מליוני ש821-על כ

 8.5% -כ, 8.6% - עמדו על כ2005 ובשמונת החודשים האחרונים של 2006, 2007בתחום הפעילות בשנים 

  . בהתאמה, 12.4% -וכ

  לקוחות 1.7.4

מפיצי , בתי זיקוק עצמאיים, דלק זיקוק משווקת את מוצרי הדלקים שלה לחברות הדלק הגדולות

וקמעונאים , )utility and transportation(חברות שירותים ותחבורה , מפעילי תחנות תדלוק, דלקים

שבו מחיר , על פי הסכם רכש שנתי, על פי רוב, ההתקשרות עם חברות הדלק הגדולות נעשית. עצמאיים
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. המכירה של מוצרי הדלקים הוא פונקציה של מחירי מוצרי הדלקים הנסחרים באזור מפרץ מקסיקו

-  על פי מחיר מוצרי הדלקים הנקבע עלהמכירות ללקוחות האחרים נעשית על פי רוב על בסיס מזדמן

  .ידי דלק זיקוק בשער בית הזיקוק

 המכירות לעשרת 2006 -  ו 2007בשנים .  לקוחות120 -מוצרי הדלקים של דלק זיקוק משווקים לכ

-  וכ58.9% -היוו כ, עליהם נמנות בעיקר חברות אנרגיה גדולות, הלקוחות הגדולים של דלק זיקוק

 אף אחד מלקוחות תחום 2006 - ו 2007בשנים . בהתאמה,  דלק זיקוק מהמכירות נטו של57.5%

אחת מחברות , אולם המכירות ללקוח אחד, USA מהכנסות דלק 10%-הפעילות לא תרם יותר מ

  . בהתאמה,  מההכנסות בתחום הפעילות11.5% -  וכ13.2% -היו כ, האנרגיה הגדולות

, Exxon Mobile ובהם חברות נפט גדולות כגון ,דלק שיווק מוכרת את מוצריה ללקוחות במערב טקסס

חברות מתחום השירותים והתחבורה , סוכני דלקים, Murphy Oil בתי זיקוק עצמאיים משווקים כגון

  .אין לדלק זיקוק או לדלק שיווק תלות בלקוח.  לקוחות150 - מוצרי דלק שיווק נמכרים לכ. ועוד

  שיווק והפצה 1.7.5

באמצעות מסוף ניפוק של בית הזיקוק , ק מתבצע בשער המפעלהרוב המכריע של מכירות דלק זיקו

לרבות תוספים ,  נתיבים המאפשר הוספת מגוון רחב של תוספי דלקים9שהינו מסוף ניפוק בעל 

בית הזיקוק מוכר קוקס . מיוחדים הנמכרים לחברות הנפט העיקריות הרוכשות דלקים מבית הזיקוק

.  באמצעות מיכליות-  דרוש בהזמנות גדולות או מיוחדות בעיקר באמצעות קרונות רכבת וכאשר הדבר

את יתרת מוצריה מפיצה דלק זיקוק באמצעות צינור נפט . לבית הזיקוק חיבור לצינור למכירת פרופן

  ). שבבעלות צד שלישי(

  נתיבים אשר2משווקת החברה מוצרי דלק באמצעות שני מסופים בעלי , במסגרת פעילות דלק שיווק

מסופים אלה מחוברים אחד לשני וכן לבסיס ). לו'אבילין וסאן אנג(ה במערב טקסס בבעלות החבר

 צינורות שונים בבעלות 7באמצעות , Magellanחיל האויר הסמוך ולמערכת צינורות בבעלות חברת 

  . בנוסף משווקת דלק שיווק מוצרים באמצעות ארבעה מסופים בבעלות צד שלישי. החברה

מאחר וכל מוצריה ,  בטקססMagellanבתשתית ההזרמה של חברת  קיימת תלות שיווקק ללד

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

  .צינורות זו

  תחרות 1.7.6

ב והיא משווקת את מוצריה בעיקר ללקוחות "במדינת טקסס שבארה, כאמור, דלק זיקוק פועלת

  .תה של דלק שיווק מתרכזת בעיקר במערב טקסספעילו. מקומיים במזרח טקסס

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

זיקוק ושיווק , הפקה, לרבות חיפושי נפט, ובינלאומיות הפעילות בתחומים שונים הקשורים לנפט

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

 Calumet Lubricantsוכן חברת , מפעילים של מסופים להספקת דלקים, הממוקמים במפרץ טקסס

  . בשרבפורט לואיזיאנה

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

מחיר ומגוון המוצרים , וםהתחרות מתבטאת בעיקר במיק. באזורי פעילותה במערב טקסס

עלויות הובלת המוצרים ממסופי הדלק אל הלקוח הסופי מגבילות את גודלו . והשירותים הנמכרים

שני . שרכישה ממסופי הדלקים של דלק שיווק כלכלית עבורם, הגיאוגרפי של שוק רוכשי הדלקים

. לו'אבילין וסאן אנגבאזור , השווקים העיקריים של פעילות שיווק הדלקים נמצאים במערב טקסס

באיזור אבילין קיימת תחרות ישירה מצידו של בית זיקוק אחר המשווק מוצרי דלקים באמצעות 
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לו אין מתחרה למסוף הדלקים של דלק זיקוק אלא במרחק של 'באזור סאן אנג. מסוף דלקים אחר

  .     מייל מהמסוף90 - כ

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

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

חלק מהמתחרים של דלק זיקוק מפעילים בתי זיקוק גדולים ומורכבים . ועלויות הובלה והפצה

 של דלק זיקוק ודלק שיווק חלקן. ולכן ייתכן כי עלויות הייצור לחבית שלהם נמוכות יותר, משלה

דלק זיקוק מתמודדת עם התחרות באזור הפעילות שלה . במכירת דלקים בטקסס הנו זניח

בחירת תמהיל מוצרים בהתאם , )קרבה גיאוגרפית לחלק מרוכשי הדלקים(באמצעות מיקום 

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

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

  .מוצרים בהתאם לביקושים

קרי , )commodities(שוק הנפט הגולמי ושוק מוצרי הדלקים המזוקקים הם שווקי סחורות , כאמור

 על מעמדו ועל כן הגורמים העיקריים המשפיעים, שווקים שיש בהם סטנדרטיזציה ומסחר שוטף

  :התחרותי של בית הזיקוק ושל מסופי הדלקים הנם כדלקמן

מיקום בית הזיקוק ונגישותו ללקוחות מקומיים מעניקים לו יתרון ביחס ללקוחות המצויים באזור   .א

  .פעילותה

  . מיקום מסופי הדלקים ונגישותם ללקוחות מקומיים  .ב

  .  היקף התפוקה של בית הזיקוק  .ג

הסטנדרטים , רים ושיפור איכות המוצרים כך שיעמדו בתקניםמעקב מתמיד אחר איכות המוצ  .ד

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

  . בחירת תמהיל אופטימלי של סוגי נפט גולמי ואיתור מקורות אספקה שלו  .ה

  עונתיות 1.7.7

את בשל גידול עונתי וז, הביקוש למוצרי בנזין בדרך כלל גבוה יותר בחודשי הקיץ מאשר בחודשי החורף

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

מרווח הזיקוק ברבעון הראשון והרביעי של השני של השנה בדרך כלל נמוך מהמרווח ברבעונים השני 

ווק בדרך כלל נמוכות יותר כתוצאה מכך התוצאות התפעוליות של דלק זיקוק ודלק שי. והשלישי

 באזור מפרץ 5:3:2להלן טבלה המפרטת את ממוצע מרווח הזיקוק . ברבעונים הראשון והרביעי

  :לפי רבעונים, מקסיקו בדולרים

 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון    
2007  9.85  23.1  12.02  7.22  

2006 8.13 15.39 10.29 6.76 
2005 6.22 8.57 15.93 10.92 
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  ושר ייצורכ 1.7.8

וזאת בתלות בחומר ,  חביות ליום60,000- כושר הייצור המירבי של בית הזיקוק נכון למועד הדוח הינו כ  .א

  . הגלם המעובד וכמות הגופרית שבו

 56,163 -ממוצע של כ,  מליוני חביות נפט וחומרי גלם אחרים20.5-  זיקקה דלק זיקוק כ2007בשנת 

 - ממוצע של כ,  מליוני חביות נפט וחומרי גלם אחרים21.2וק  זיקקה דלק זיק2006בשנת . חביות ביום

כולל ארבעת החודשים טרם רכישת פעילות הזיקוק על ידי דלק  (2005במהלך שנת .  חביות ביום58,128

כאשר בשמונת החודשים ,  מליוני חביות של נפט וחומרי גלם אחרים18.2 -זיקק בית הזיקוק כ) זיקוק

 53,150 - כ,  מליוני חביות13.1 -זיקקה דלק זיקוק כ) 29.4.2005-31.12.2005(הראשונים לפעילותה 

 - 2005להלן טבלה המפרטת את המוצרים שהופקו על ידי בית הזיקוק בשנים . חביות בממוצע ליום

  *: ואת התפוקה היומית הממוצעת של חביות בכל שנה) במליוני חביות (2007

  

   2005  2005  /31.12-29.4  2006 2007 
תפוקה  כמות  

  ליום 
תפוקה   כמות 

 ליום 
תפוקה   כמות 

  ליום 
תפוקה כמות 

 ליום 
 29,660 10.8 30,163 11.0  26,927  6.6  25,744  9.4 בנזין

סולר 
 לסוגיו

6.8  18,688  5.1  20,779  8.0 21,816 7.3 20,010 

 4,990 1.8 4,604 1.7  3,902  1.0  4,168  1.5 אחר
 54,660 19.9  56,583  20.7  51,608  12.7  48,600  17.7 כ "סה

  

  

  .  מהכמות המזוקקת2.5% - הכמות המופקת קטנה בשיעור ממוצע של כ* 

 מכרה דלק 2006 - ו 2007בשנים . Pride עם רכישת נכסי קבוצת 1.8.2006פעילות דלק שיווק החלה ביום   .ב

 17,923ו ממוצע של שהינ, בהתאמה,  מליוני חביות של תזקיקי נפט2.7 - מליוני חביות וכ6.5 -שיווק כ

 : על פי החלוקה הבאה, בהתאמה,  חביות ביום17,758 -חביות ביום ו

8/06-12/06 2007   
תפוקה  כמות 

 ליום
 תפוקה ליום כמות 

 8,166 2.9-כ 8,129 1.2 בנזין
סולר לסוגיו 

 *ואחרים
 9,757 3.6 -כ 9,629 1.5

 17,923 6.5 -כ 17,758 2.7 כ"סה
        

  .2007ת ליום בממוצע של מוצרים אחרים בשנת חביו106כולל * 
  

  . ידי דלק זיקוק- יובהר כי דלק שיווק אינה מוכרת דלקים שהופקו על
  

  ): במליוני דולר (2008 וצפי השקעות לשנת 2007 - ו 2006, 2005להלן פירוט השקעות בשנים   .ג

    2005  2006  2007 2008 -צפי ל

  שיפורים  1.9  5.6  17.7 59.2

  

נוגעות בעיקר להשקעות עתידיות בשלושה פרויקטים שבמסגרתם יבוצע שדרוג של השקעות אלה 

ואשר צפויים להגדיל את יכולת העיבוד של נפט חמוץ יותר וזול יותר , מתקנים שונים במתקן הזיקוק
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וצפויים , פרויקטים אלה צפויים להקטין את עלות הנפט המעובד על ידי החברה. בבית הזיקוק

  . 2009 וברבעון הראשון של שנת 2008 שניה של שנתלהסתיים במחצית ה

  . להלןו1.7.17 לפירוט בדבר השקעות צפויות הקשורות באיכות סביבה ראו סעיף 

  רכוש קבוע ומתקנים 1.7.9

ק בשטח  מתקני דלק זיקוק בטיילר טקסס ממוקמים על קרקע בבעלות דלק זיקו-  רכוש דלק זיקוק

, מתקני דלק זיקוק כוללים יחידות זיקוק. ר בנויים" קמ440.6- מהם כ, ר" קמ2.643 - רציף של כ

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

בלת נפט גולמי בנוסף בבעלות דלק זיקוק צנרת להו). לרבות מיכליות(ומתקני שירותים ) 'צנרת וכד

  . מסופים לקליטת נפט גולמי ותחנות שאיבה4וכן , מ" ק104 -באורך של כ

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

החלוקה לשני שלבים נועדה לאפשר לבית הזיקוק לפעול באופן . ארבע שנים ומורכבות משני שלבים

תקופת ביצוע .  מיליון דולר12 -עלותו של כל שלב מוערכת נכון למועד זה בכ. נוע את השבתתוחלקי ולמ

בחודש .  תפוקה60% -ובית הזיקוק עובד בה בכ, עבודות התחזוקה של כל שלב נמשכת כשלושה שבועות

והשלב השני ,  ביצע הבעלים הקודם של בית הזיקוק את השלב הראשון של עבודות אלה2005פברואר 

).  מיליון דולר10 - עלות חלקה של דלק זיקוק עמד על כ(ידי דלק זיקוק - על2005הושלם בחודש דצמבר 

 Turnaround –כולל עבודות לפי תכנית רב שנתית (להלן פירוט השקעות בית הזיקוק בתחזוקה השוטפת 

  ): וני דולרבמילי (2007 - ו2006, 2005בשנים ) הכוללת השקעה שוטפת במתקני ובציוד בית הזיקוק

  

2008 2007  2006 2005 
17.5 5.2  3.7 12.9 

  

 שנה בוצעו פרויקטים ובאותהוזאת היות ,  היו הוצאות התחזוקה נמוכות יחסית2006 בשנתיצוין כי 

עוד יצוין כי . שדרוג ציוד/שבמסגרתם הוחלף ציוד רב ולא נדרשה הוצאה מהותית נוספת בגין החלפת

 מליון דולר מתוכננות לשנת 12 - הבאות בעלות כוללת של צפויה של כ)turnaround( התחזוקהעבודות 

  . אם כי אין ודאות שהן יבוצעו באותה שנה, 2008

 מספר USA רכשה דלק 2006בסוף חודש יולי ,   לעילב  1.7.1כאמור בסעיף ,  בנוסף-רכוש דלק שיווק 

 וחברות קשורות שלה שבסיסן PRIDE-L.Pזיקוק מחברות מקבוצת נכסים עבור מערך השיווק ובית ה

  . טקסס, באבילין

 7, טקסס, לו'אנג- הממוקמים באבילין ובסאן, הנכסים שנרכשו כוללים שני מסופים לשיווק מוצרי דלק

ומיכלים לאחסון מוצרי דלק בעלי קיבולת כוללת של ,  מייל114- צינורות להולכת מוצרי דלק שאורכם כ

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

 - לדלק זיקוק תישמר אופציה ל, בנוסף. מתקן אטמוספרי ומתקן בואקום לזיקוק נפט גולמי וציוד נוסף

  .  שנים לרכישת השטח עליו ממוקמים מתקני הזיקוק של אבילין בתמורה לא מהותית10
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  נושיהון א 1.7.10

 : 2007 - ו 2006, 2005להלן פירוט מצבת העובדים בתחום הפעילות בשנים   .א

31.12.2007 31.12.2006  31.12.2005   
 זיקוק
 ושיווק

 צינור
 נפט

זיקוק 
  ושיווק

צינור 
  נפט

זיקוק 
  ושיווק

צינור 
 נפט

  מחלקה

  הנהלה  1  10  1  12 1 13

  ייצור -  116  -  122  119

  אחזקה 8  33  8  40 8 38

כספים  -  11  -  20  19
ורכש 
  דלקים

  תמיכה   1  19  1  20 1 25

איכות   -  9  -  10 - 11
  סביבה

שיווק  -  22  -  26 - 39
  והפצה

  הנדסה  -  4  -  1 - 9

  כ"סה  10  224  10  251 10 273

  

 נבע בעיקרו מרכישת פעילות השיווק ואיוש משרות 2007 - ו2006הגידול במספר העובדים בשנים 

  . נוספות שהיו פנויות

העובדים .  דלק זיקוק ודלק שיווק מבצעות הדרכת בטיחות לכלל העובדים–השקעות בהדרכה   .ב

דלק זיקוק ושיווק משקיעות משאבים בהדרכה מקצועית . משתתפים בסמינרים ובהדרכות מקצועיות

לעובדי התפעול והאחזקה בתחומי עיסוקם ובתחום הבטיחות לכלל העובדים על פי החוקים 

  .הרלבנטיים

 עובדי דלק זיקוק ודלק שיווק אינם חתומים על הסכמי העסקה -  וטיבם של חוזי העסקה הטבות  .ג

 2006בחודש ינואר .  מעובדי דלק זיקוק חברים באיגוד עובדים176 -  כ31.12.2007נכון ליום . אישיים

לפירוט אודות תנאי ההעסקה של מר . חודש ההסכם עם עובדים אלה לתקופה של שלוש שנים נוספות

  .  להלןז1.8.10ראה האמור בסעיף , USAל דלק "מנכ,  ימיןעוזי

 Mapcoהנהלות דלק זיקוק ושיווק ומספר נושאי משרה בכירים בה הינם עובדים של חברת האחות   .ד

Expressלפרטים ראו . ב" המרכזת את פעילות הקבוצה בתחום תחנות התדלוק וחנויות הנוחות בארה

 .  להלן1.8.10האמור בסעיף 

ימת בחברה תוכנית לתמרוץ עובדים במסגרתה זכאים חלק מעובדי דלק זיקוק ודלק שיווק קי, בנוסף  .ה

 . ו להלן1.8.10לפרטים ראו סעיף . לקבל אופציות בהתאם תכנית שאושרה על ידי דירקטוריון החברה

  חומרי גלם וספקים 1.7.11

ק הנפט הגולמי שו. חומר הגלם העיקרי המשמש את דלק זיקוק בתחום הפעילות הוא נפט גולמי  .א

 והוא שוק משוכלל בעל סחירות גבוהה מאוד הן בתחום )Commodities(ומוצריו הינו שוק של סחורות 

דלק זיקוק רוכשת את . המתבצע בבורסות או עם גופים בינלאומיים גדולים, הפיזי והן בסחר עתידי

  . ב"הנפט הגולמי שלה מספקים שונים בארה
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 ובשמונת 2007,2006למי אשר נרכש על ידי דלק זיקוק בשנים להלן טבלה שבה פירוט הנפט הגו

  :  2005החודשים האחרונים של שנת 

שיעור הנפט הגולמי שנרכש מתוך סך 
 רכישות הנפט הגולמי

 

 מקור  2007 2006 12-5/ 2005
 נפט גולמי מזרח טקסס  52.1% 65% 67%
נפט גולמי ממערב   38.4% 26% 23%

 טקסס
  אחר  9.5% 9% 10%

  כ"סה  100% 100% 100%

  

 אינם בידיעת דלק זיקוק שכן הם 2005יצוין כי הנתונים לגבי ארבעת החודשים הראשונים של שנת 

  .קודמים לרכישת בית הזיקוק על ידה

 במזרח טקסס בסמוך 50% -ולמעלה מ, י החברה מקורו בטקסס" מהנפט המעובד ע90%- למעלה מ

.  הנפט מאפשרים לחברה להנות מעלויות הובלה נמוכותמיקום מקורות הנפט וזמינות. לבית הזיקוק

. אם כי אין מניעה להתקשר עם ספקים נוספים,  ספקים15 עד 10 - דלק זיקוק נוהגת להתקשר עם כ

 מן הרכישות של 34% -  וכ46% -שהיוו כ( אלף חביות ביום 25 -הספק הגדול ביותר מספק לדלק זיקוק כ

יתר . וההתקשרויות עמו הן על בסיס הסכמים חודשיים, )תאמהבה, 2006 -  ו 2007נפט גולמי בשנים 

אין לדלק . ולא על בסיס עסקאות ארוכות טווח, spotרכישות הנפט הגולמי מספקים מבוצעות על בסיס 

מאחר ויש לה גישה לשווקי הנפט הגולמי במערב טקסס ובאזור מפרץ , זיקוק תלות בספק ספציפי

  .מקסיקו

שסיפקה לה  במהלך שנת הדוח את כל המוצרים  Magellanדלק מחברת דלק שיווק רוכשת מוצרי   .ב

 - דלק שיווק חתומה על שני הסכמים עם ספק זה לאספקה של עד כ. הנמכרים במסגרת פעילות זו

לאספקת דלקים לטרמינלים בבעלות , על פי ההסכם הראשון.  חביות ביום בתנאים מועדפים27,350

במחיר שהוא פונקציה של המחיר במפרץ ,  חביות ביום20,350ש עד יכולה דלק שיווק לרכו, דלק שיווק

וכל עוד לא היתה פגיעה , 31.12.2009הסכם זה בתוקף עד ליום . מקסיקו והמחיר באיזור אבילן

הוא ניתן להארכה לארבע תקופות נוספות של , )ביחס לתקופה זו (Magellanמהותית ברווחיות של 

 חביות מוצרי 7,000שר לדלק שיווק לרכוש כמות נוספת של עד ההסכם השני מאפ. שנתיים כל אחת

לאספקת דלקים לטרמינלים בבעלות , במסגרת ההסכם השני. 2015והוא בתוקף עד לשנת , דלק ביום

Magellan , נקבע גם כי לדלק שיווק תהיה זכות להשתמש בתשתית הצנרת להובלת דלקים שלMagellan ,

לדלק .  והנו פונקציה של מחיר מוצר הבסיס באזור מפרץ מקסיקו,וזאת על פי תעריף שנקבע בהסכם

בעלת תשתית צנרת וטרמינלים המשמשים את דלק שיווק , כאמור,  שהינהMagellan -שיווק תלות ב

  ).  גורמי סיכון בתחום הפעילות (י1.7.21 כמצוין בסעיף  , בפעילותה

  הון חוזר 1.7.12

  מלאי נפט גולמי ומוצרים גמורים מדיניות החזקת  .א

) התוצרת הגמורה(ומוצרי דלקים ) חומר הגלם(מדיניות דלק זיקוק הינה להחזיק מלאי נפט גולמי 

הגורמים העיקריים . ברמה המבטיחה אספקה רצופה של מוצרי דלקים ומילוי התחייבויותיה ללקוחות

  :המשפיעים על גודל המלאים הינם

  .הדרוש למילוי תחתיות המיכלים והצנרתהצורך במלאי מינימלי   -

  .הצורך להחזיק מספר רב של סוגי נפט גולמי לזיקוק תערובות שונות  -
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והערכת דלק זיקוק ביחס להיקף הביקושים הצפויים , מצב שוק הנפט הגולמי ושוק מוצרי הנפט  -

  .למוצריה וליכולת הייצור שלה
ים השונים ובמתקנים של צדדים שלישיים מלאים בטרמינל, דלק זיקוק ושיווק מחזיקות בבית הזיקוק

, ששווים משתנה בהתאם למצב הכלכלי העולמי, תערובות דלקים ותזקיקי דלקים, של נפט גולמי

להלן סך המלאים בתחום הפעילות לרבות . כמויות המלאי בשוק המקומי והעולמי ותנאים עונתיים

  : 2007 -  ו 2006, 2005המחיר הממוצע לשנים 

31.12.2007 31.12.2006  31.12.2005   
כ "סה

שווי 
במליוני (

 )דולר

מחיר 
ממוצע 
לחבית 

 )בדולר(

כמות  
במליוני (

 )חביות

כ "סה
שווי 

במליוני (
  )דולר

מחיר 
ממוצע 
לחבית 

  )בדולר(

כמות  
במליוני (

  )חביות

כ "סה
שווי 

במליוני (
  )דולר

מחיר 
ממוצע 
לחבית 

 ) בדולר(

כמות 
במליוני (

  )חביות
  

 

דלק  1.2 61 75.5 1.3 64 82.9 1.15 89.4 102.4
 1זיקוק

דלק   - - - 0.1 74 6.6 0.03 104.13 3.6
  2שיווק

  כ"סה  1.2 61 75.5 1.4 63.9 89.5 1.18 89.8 106.0

  

  מדיניות אשראי   .ב

 10-כ( ימים 15 -  ל3 סך ימי האשראי אשר דלק זיקוק ושיווק נותנת ללקוחותיה נע בין :אשראי לקוחות .1

 עמד 31.12.2007 וליום 31.12.2006ליום , 31.12.2005היקף האשראי ללקוחות נכון ליום ). יום בממוצע

ממוצע ימי אשראי לקוחות של . בהתאמה,  מיליון דולר90.2- מיליון דולר וכ64 - כ,  מליון דולר38- על כ

י לקוחות ממוצע ימי אשרא. בהתאמה, 12.2-  ו12.4, 12.8 עמד על 2007 -  ו 2006, 2005דלק זיקוק בשנים 

  .11.9 עמד על 2007של דלק שיווק בשנת 

  : אשראי ספקים .2

 20( יום 35-  סך ימי האשראי שדלק זיקוק מקבלת מספקיה בגין רכישות נפט גולמי הינו כ-  דלק זיקוק  )א(

היקף האשראי מספקים נכון ליום . מלווה בדרך כלל במכתב אשראי בנקאי) יום מתום החודש

 מיליון 127- מיליון דולר ו97 -כ,  מליון דולר96 -  עמד על כ31.12.2007  - ו 31.12.2006, 31.12.2005

, 18.4 עמד על 2007 - ו 2006, 2005ממוצע ימי אשראי ספקים של דלק זיקוק בשנים . בהתאמה, דולר

  .בהתאמה, 28 - וכ21.4

מים  י10 -  סך ימי האשראי אשר דלק שיווק מקבלת בגין רכישות תזקיקי דלק הנו כ- דלק שיווק  )ב(

 -  מליון דולר ו16 - עמד על כ31.12.2007 וליום 31.12.2006היקף האשראי מספקים נכון ליום . בממוצע

 עמד על 2007 -  ו 2006ספקים של דלק שיווק בשנים ממוצע ימי אשראי  .בהתאמה,  מליון דולר17.2

  .בהתאמה,  ימים10 -  כ- ו12.8

  השקעות 1.7.13

) שהתבצעה בשני שלבים(עסקה  USAדלק  השלימה 26.9.2007ביום ביום ,  לעילב  1.7.1כאמור בסעיף   )א(

במסגרתה ,  האמורהלרכישת אחזקות המיעוט שלהם בחברה" Lion Oil"עם מספר בעלי מניות בחברת 

.  במזומןדולר מיליון 88.2 -של ככוללת בהשקעה " Lion Oil"ממניות  34.6%כ "סה  USA דלק רכשה

 , ממניותיה המונפקות3.7% –המהוות כ ,  מניות רגילות שלה1,916,667  הנפיקה  USAדלק , בנוסף

נכון ליום . Morgan Stanley Capital Group INCחברה בת בבעלות מלאה של , TransMontaigneלחברת 

                                                      
  .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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 מליוני 139.5 -  נאמדה בסך של כLion Oil ברכיש מניות USA סך כל ההשקעה של דלק 31.12.2007

   .דולר

 אלף 75-המפעילה בית זיקוק בהיקף של כ,  המאוגדת במדינת ארקנסוהינה חברה פרטית Lion Oil  )ב(

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

לקים לצדדים אשר באמצעותם משווקת החברה ד, מסופים לשיווק דלקים בנאשוויל ובממפיס טנסי

רכישות .  תחנות תדלוק וחנויות נוחות באיזורים אלה188 המפעילה USשלישיים לרבות לחברת דלק 

 מליוני 24.8 - בסך של כ2007 נעשות במחיר שוק ונאמדו בשנת Lion Oil - מUSAמוצרים על ידי דלק 

 .  מליוני דולר1.9 של  תוצרי ביניים בסךLion Oil -בית הזיקוק של דלק זיקוק מכר ל, בנוסף. דולר

 High(סולר חומצי , ממיסים, פרופן, תזקיקים, יכולת לייצר מגוון מוצרי בנזין Lion Oilלבית הזיקוק של   )ג(

Sulfur Diesel( , סולר דל גופרית)Low Sulfur Diesel( ,מוצרי אספלט וציפויי מגן וגז פחמימני מעובה. 

   : Lion Oil - בUSAשל דלק להלן נתונים פיננסיים בקשר עם חלקה היחסי של   )ד(
 

  
 במליוני דולר

השנה שהסתיימה ביום 
31.12.2007 

 רווח גולמי 1.6
 הוצאות תפעוליות  2.6
 הפסד נקי 0.6

    

  
 במליוני דולר

  
 31.12.2007נכון ליום 

 רכוש שוטף 89.3
 כ נכסים"סה 190.0
 התחייבויות שוטפות 66.8
  התחייבויות לזמן ארוך 22.7

  ן עצמיהו 100.5

  
  מימון 1.7.14

אשראי חוץ בנקאי ובאמצעים , דלק זיקוק ושיווק מממנות את פעולותיה באמצעות אשראי בנקאי

 .עצמאיים

 מסגרת אשראי   .א

, לדלק זיקוק מסגרת אשראי מובטחת בנכסים המשמשת אותה לפעילות השוטפת שלה ולרכישות נפט .1

מסגרת זו נושאת ריבית לפי דרגות . לר מליון דו300 - בהיקף של כ, אשר גויסה באמצעות בנק אמריקאי

 LIBORשבסיסה ריבית , קבועה" ריבית בסיס"קבועות מראש והיא מאפשרת לדלק זיקוק לבחור בין 

 לא ניצלה דלק זיקוק מסגרת 2007בשנת ". יורודולאר"לבין ריבית המבוססת על , בתוספת מרווח

 31.12.2007נכון ליום ,  מיליון דולר154 -למעט בגין הוצאת מכתבי אשראי בהיקף כולל של כ, אשראי זו

  .  יובהר כי דלק זיקוק אינה מחויבת לעשות שימוש במסגרת האשראי. 1.875%בריבית שנתית של 

למועד הדוח לדלק שיווק מסגרת אשראי לזמן קצר המובטחת בנכסים המשמשת אותה לפעילות  .2

, 2007מריקאי במהלך חודש דצמבר אשר גויסה באמצעות בנק א, השוטפת שלה ולרכישות מוצרי דלק

מסגרת זו נושאת ריבית לפי דרגות קבועות מראש והיא מאפשרת לדלק .  מליון דולר75בהיקף של עד 

הריבית השוטפת .  לבין ריבית המבוססת על ריבית הפרייםLIBORזיקוק לבחור בין ריבית מבוססת 

במקרים מסויימים . בהתאמה, LIBOR + 2.25%  - וLIBOR + 1.75% עמדה על 2006 - ו 2007בשנים 
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 סך יתרת ההלוואה לזמן קצר של 31.12.2007נכון ליום .לוותה החברה סכומים צמודים לריבית הפריים

 .     מליוני דולר34.3 - דלק שיווק הסתכמה בכ

 אשראי בריבית משתנה   .ב

כחיים נכון להלן פירוט האשראי בריבית משתנה שקיבלה דלק זיקוק בהתאם להסכמי ההלוואות הנו

   .31.12.2007ליום 

היקף 
ההלוואה 

  )$במליוני (

שיעור 
הריבית נכון 

ליום 
30.12.2007  

שיעור ריבית  
  ממוצעת

  2007בשנת 

  טווח הריבית
1.12007-

31.12.2007  

מנגנון 
 השינוי

 סוג ההלוואה

30 6.86% 7.29% 6.86%-7.31% L+2.0% לזמן -1זיקוק 
 ארוך

30 6.81% 7.29% 6.81%-7.38% L+2.0% לזמן ארוך-2שיווק  

34.3 6.78% 7.35% 6.78%-8.5% L+1.50- 
L+2.5% 

    לזמן קצר-שיווק

 

  הלוואות  .ג

 מליון דולר 30 - ניתנה הלוואה מבנק ישראלי בסך של כ, חברה אחות של דלק זיקוק, לדלק מימון

 מועד פירעון . שנלקחה לטובת מיחזור חוב קודם ששימש לרכישת בית הזיקוק LIBOR+2.0%בריבית של

  . 2009ההלוואה הוא חודש מאי 

 מומנה מכספי 1.7.9  -  וב  1.7.1כנזכר לעיל בסעיפים PRIDE חלק מרכישת הנכסים מקבוצת, בנוסף

 מיליון דולר מבנק 30 בסך USA הלוואה שנטלה דלק באמצעות ו2006 בחודש יולי USAהנפקת דלק 

  . 2009לתקופה של שלוש שנים המסתיימת ביולי , LIBOR+2.00%ב בריבית שוטפת של "ישראלי בארה

  גיוס מקורות כספיים נוספים  .ד

למעט הצורך במימון מחדש של מסגרת , לצורך פעילותה השוטפת,  מעריכה כי בשלב זהUSAדלק 

אין לה צורך בגיוס מקורות כספיים נוספים למימון פעילותה ,  פעילות השיווקהאשראי לזמן קצר של

. אולם עלייה חדה במחירי הנפט הגולמי עשויה להגדיל את צרכי האשראי של דלק זיקוק, השוטפת

, או חוץ בנקאיים/דלק זיקוק מעריכה כי תוכל לגייס סכומים אלה ממקורות בנקאיים ו, במקרה זה

 תבקש לבצע רכישות או השקעות USAככל שדלק , בנוסף. ון כי תוכל לעשות כןואולם אין כל בטח

  . יהיה עליה לגייס מימון מתאים, חדשות

 מגבלות אשראי   .ה

ואשר נקבעו להבטחת , העיקריות שדלק זיקוק מחויבת לעמוד בהןפיננסיות ה להלן פירוט אמות המידה

  :ידי קונסורציום בראשות בנק אמריקאי- שניתנה על) 1.א1.7.14 מסגרת האשראי הנזכרת בסעיף 

לכל  מינימלי") מרווח אשראי("עודף מתואם של נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות פיננסיות   -

 USAהתחייבה דלק ,  מיליון דולר5 -במידה ומרווח האשראי יהיה קטן מ. אורך תקופת האשראי

  .  מיליון דולר93 - מרווח האשראי הסתכם בכ31.12.2007נכון ליום . מני נוסףלגייס הון ז

: אזי אמות המידה הבאות יכנסו לתוקף,   מיליון דולר30 -במידה ומרווח האשראי יהיה קטן מ  -  

תשלום קרן + הוצאות ריבית )/( בניכוי השקעות הוניותEBITDA(על דלק זיקוק לעמוד ביחס ) 1(

, גדול מסכום שנקבע בהסכם ההלוואה של דלק זיקוק) תשלומי מס הכנסה+ ההלוואה מתוכנן 

                                                      
  .DelekFinance, Incבאמצעות החברה האחות     1
  .USבאמצעות דלק     2
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קיימות מגבלות על היקף ההשקעות של דלק זיקוק במשך ) 2(, והמשתנה לאורך תקופת האשראי

  .חלות מגבלות שונות על חלוקת דיבידנד) 3(; תקופת  האשראי

ת לעמוד בהן בקשר למסגרת העיקריות שדלק שיווק מחויבפיננסיות ה להלן פירוט אמות המידה

  . מיליון דולר50 -לזמן קצר בסך של כ,  לעיל2.א1.7.14 האשראי הנזכרת בסעיף 

  . מיליון דולר30  -שווי הון עצמי  יעלה על כ  -

  -  )EBITDAתשלומי + כנן תשלום קרן ההלוואה מתו+ הוצאות ריבית )/( בניכוי השקעות שוטפות

  .1.2 -יהיה גדול  מ) מס הכנסה

  .4.0 - יהיה קטן  מEBITDAיחס חוב לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת    -

בתקופת ולא היו בהפרה שלהן , דלק זיקוק ודלק שיווק עומדות באמות המידה הפיננסיות שלעיל   -

  .  הדוח

  שעבודים 1.7.15

סורציום בראשות בנק אמריקאי את כל דלק זיקוק שיעבדה לטובת קונ, להבטחת מסגרת האשראי

  . המלאים והתקבולים המגיעים לה מלקוחות

  מיסוי 1.7.16

ולפיכך הדוחות לצרכי מס שלהן , USAדלק זיקוק ודלק שיווק הינן חברות בבעלות מלאה של דלק 

לפירוט דיני המס החלים על דלק .  והן כפופות לדיני המס החלים עליהUSAמאוחדים עם אלה של דלק 

USA ,להלן 1.18.14לדוחות הכספיים של קבוצת דלק וסעיף  33ו האמור בביאור רא.   

  איכות הסביבה  1.7.17

הנקבעים על ידי , תקנות והיתרים מתחום איכות הסביבה, רגולציה, דלק זיקוק כפופה להוראות חוק

ובפרט הרשות להגנת , המדינתית והמקומית, ברמה הפדרלית, הרשויות המוסמכות בתחום פעילותה

והמועצה לאיכות הסביבה במדינת טקסס ) "EPA": להלן, Environmental Protection Agency(ה הסביב

)Texas Commission on Environmental Quality) (להלן :"TCEQ" .( דלק שיווק כפופה אף היא להוראות

 קטן היקף הרגולציה בעניינה, אולם כיוון שהיא רוכשת מוצרי דלק מוגמרים, בתחום איכות הסביבה

 . משמעותית
עיקר החקיקה בתחום איכות הסביבה הקשורה לפעילותה של דלק זיקוק נוגעת בנושאים של איכות 

ובכלל , רעילה ומניעת זיהום קרקע וזיהום מי תהום/פסולת מוצקה, איכות השפכים הנוזליים, האוויר

  : זה כמתואר להלן

 וחוקים ותקנות מדינתיים –ח על איכות אויר חוק לפיקו- ") Federal Clean Air Act ") CAA-הוראות ה  .א

משפיעים על פעילות בתי , ומקומיים המפקחים על הרמה המותרת של פליטת חומרים מסוימים לאויר

 הנוגעות לרמות הפליטה CAA-או דרישות בקרה של ה/דרישות לרשיונות ו. זיקוק ישירות ובעקיפין

- ה. להשפיע ישירות על הפעילות בתחום הזיקוקהמותרות של חומרים מזהמי אויר מסויימים יכולות 

CAA משפיע באופן עקיף על הפעילות בתחום הזיקוק על ידי רגולציה מקיפה בקשר עם פליטה לאוויר 

והרכבים אחרים הנפלטים על ידי , כולל תחמוצות חנקן, של דו תחמוצת הגופרית וחומרים אחרים

תרכובות , בנוסף. תמשים במוצרי דלק זיקוקמפעלים וכלי רכב תחבורתיים אחרים המש, מכוניות

כולל תרכובות כגון בנזן , אורגניות לא יציבות שנפלטות מבית הזיקוק נמצאות תחת רגולציה כבדה

)benzene .(באשר לבנזן יצוין כי ה-EPA הציע שינויים בהרכב )formulation ( בנזין אשר ידרשו הפחתה

 . 2011נוספת בתכולת בנזן עד שנת 
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מקים תכנית פדרלית הדורשת רשיונות , מטיל הגבלות מחמירות על פליטת חומרים לאויר CAA-ה

 מועדים סופיים ליישום CAA-כמו כן קובע ה. הפעלה ומאפשר סנקציות אכיפה אזרחיות ופליליות

  . התקנים ודרישות בקרה המבוססים על חומרת זיהום האויר באזור גיאוגרפי מסויים

משפיע על הפעילות בתחום הזיקוק בכך שהוא מטיל ") federal Clean Water Act 1972") CWA-חוק ה  .ב

, עמידה בדרישות בקרה. מגבלות על שחרור של מי שפכים ומי גשמים לתוך מאגרי מים מסוימים

היא תנאי מקדמי לקבלת או חידוש רשיונות המאפשרים שחרורם של , תקנים ודיווח שוטפים לפי החוק

לבית הזיקוק יש כיום . למדינת טקסס יש חוקים ותקנות מקבילים. ך המיםמי שפכים ומי גשמים לתו

 National(את הרשיון הנדרש לשחרור פסולת בהתאם לדרישות התכנית הארצית לסילוק פסולת 

Pollution Discharge Elimination System Program .( כמו כן בית הזיקוק פועל לפי תכניות פנימיות לפיקוח

בית הזיקוק מפוקח על ידי חוק למניעת , ברמה הפדרלית, בנוסף. ל"דה בחוקים הנעל מאמצי העמי

על פי החוק למניעת ).  Clean Water Act(אשר תיקן את חוק המים הנקיים ) Oil Pollution Act(זיהום נפט 

 כי לבעלים או למפעיל של מתקן או מיכלית תהיה, בין היתר, זיהום נפט במאגרי מים ציבוריים נדרש

דלק זיקוק פיתחה ויישמה . או מוצרי נפט/תכנית חירום לטיפול במקרים של שפיכה או דליפה של נפט ו

במקרה של דליפה , בנוסף. תכנית כזו עבור כל אחד ואחד ממתקניה עליהם חל החוק למניעת זיהום נפט

טיל קנסות והוא מ, קובע החוק כי החברות האחראיות ישאו בעלויות ניקוי וטיהור הנזקים, כאמור

מדינת טקסס חוקקה חוקים דומים לחוק . אזרחיים כבדים וכן סנקציות פליליות בגין הפרת החוק

  .   למניעת זיהום נפט

אשר מכתיב את אופן ") Resource Conservation and Recovery Act") RCRA - דלק זיקוק כפופה גם ל  .ג

למדינת טקסס חוק ותקנות .  מסוכנתשל פסולת) remediation(הסילוק והתיקון , האחסון, הטיפול

.  ממוחזרים באופן המותר על פי החוקRCRAחומרי , כאשר הדבר אפשרי. מקבילים מחמירים אף יותר

מעבר לנהלי הטיפול באחסון .  קובע סטנדרטים ונהלים לטיפול בפסולת מוצקה מסוכנתRCRA-ה

מיחזור , לסילוק פסולת בעבר מתייחס גם להשפעות איכות הסביבה בקשר RCRA-ה, וסילוק פסולת

בנוסף חוקים . קרקעיים או סילוקם- ובקרה על הזרקה של חומרים מסוכנים למאגרים תת, פסולת

  . חדשים ותקנות של גופי פיקוח שונים מתווספים באופן שוטף

 RCRA-ה, ")Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act") CERCLA-ה  .ד

בלי קשר לשאלת האחריות או , מטילים אחריות על קבוצות מסוימות של אנשים, קים מדינתייםוחו

על אנשים . בגין שחרור או שחרור אפשרי של חומרים מסוכנים לתוך הסביבה, חוקיות המעשה המקורי

אלה נמנים הבעלים או המפעיל של האתר בו שוחררו חומרים מסוכנים והחברות ששיחררו או ארגנו 

 גופים אלה עשויים להיות כפופים לאחריות ביחד CERCLA-תחת ה. שחרור החומרים המסוכניםאת 

בתשלום פיצויים בגין נזקים , ולחוד לתשלום הוצאות ניקוי החומרים המסוכנים אשר שוחררו לסביבה

אין זה בלתי נפוץ שבעלי . ובגין הוצאות עבור מחקרים מסוימים בתחום הבריאות, למשאבי טבע

מחומרים , לכאורה, ת שכנות או צדדים שלישיים יגישו תביעות בגין נזקי גוף ורכוש שנגרמוקרקעו

חוקים מדינתיים מטילים חובות , באופן דומה, בנוסף. מסוכנים או מזהמים אחרים ששוחררו לסביבה

  .  פסולת מיוצרת כחלק מהפעילות השוטפת של בית הזיקוק. ואחריות דומים

 דורש שבתי זיקוק ישתמשו בכמות מסוימת של בנזין חלופי                 2005משנת  Energy Policy Act -ה  .ה

)renewable fuel .(כגון בית הזיקוק של , הכללים הסופיים המיישמים חוק זה פוטרים בתי זיקוק קטנים

  . 2010מציות לחוק זה עד לשנת , דלק זיקוק בטיילר
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  השקעות מהותיות בתחום איכות הסביבה   .ו

היה הבעלים הקודם של המתקנים מעורב ,  לרכישת בית הזיקוק וצינור הנפט על ידי דלק זיקוקעובר .1

ידי רשויות איכות סביבה בגין זיהום הקרקע ומי - במשך שנים רבות בחקירה  ופעולות ניקוי שנדרשו על

עם רכישת בית הזיקוק הפכה דלק זיקוק לאחראית בגין העלויות הקשורות . התהום באתר האמור

. בפעולות החקירה והניקוי המתמשכות באזורים מזוהמים ובאזורים שטרם התגלו בהם זיהומים

. שהיו בסכומים לא מהותיים הינן חלק מההוצאות השוטפות של תפעול בית הזיקוק, הוצאות אלה

כיום אין דלק זיקוק מודעת לזיהום אחר של הקרקע או מי התהום באזורי הצנרת , מעבר לאמור

בהתבסס . אך בעתיד יתכן כי יהיה צורך לבצע הערכות וניקוי של אזורי צנרת, ירה ותיקוןהדורשים חק

, על הערכות סביבתיות שבוצעו על ידי גורמים שלישיים בעת רכישת בית הזיקוק ואשר עודכנו לאחרונה

בית  מיליון דולר בגין עלויות ניקוי מוערכות באתר 8.2 - בספריה התחייבות בסך של כUSAרשמה דלק 

כמו גם מצבים אחרים , תקנות נוכחיות ועתידיות בענייני איכות סביבה. 31.12.2007הזיקוק נכון ליום 

מאמצי . עשויים לגרום להוצאות משמעותיות נוספות הקשורות בחקירה וניקוי, הדורשים דיווח ופעולה

  . הניקוי של מי התהום בבית הזיקוק צפויים להימשך בעתיד הנראה לעין

 Environmental Pollution(ין כי דלק זיקוק מחזיקה בפוליסות לביטוח נזקי איכות סביבה עוד יצו .2

Policy( , המכסות תביעות נזקי זיהומים ועלויות ניקוי וטיהור מסוימים בקשר עם בית הזיקוק) אשר

שו לא הוג, נכון להיום). הוצאות ניקוי בגין נזקים סביבתיים היסטוריים, בין היתר, אינם כוללים

  .  תביעות בקשר עם פוליסות אלה

שיאפשר עמידת הסולר ,  סיימה דלק זיקוק לשפץ מתקן סילוק גופרית מסולר2006בחודש ספטמבר  .3

ייצור של סולר . (ULSD)בתקן החדש לסולר דל גופרית , טקסס, )Tyler(המיוצר בבית הזיקוק בטיילר 

הלך הפרויקט הורחבה קיבולת מתקן במ. 2006דל גופרית זה במתקן המשופץ החל בחודש אוגוסט 

דלק זיקוק .  חביות ליום22,000 - חביות ליום ל10,000 -מ) diesel hydrotreater(לייצור דיזל דל גופרית 

בנוסף לשיפוץ האמור דלק . בציוד כבד וכדומה, מתכוונת לייצר ולמכור סולר זה לשימושים בכלי רכב

 טונות ליום של גופרית מגז 35ולל מתקן להשבת הכ, זיקוק סיימה הקמת קומפלקס גופרית חדש

. המתקן לטיפול בגז תהליכי זה יאפשר הפחתה משמעותית בפליטות לאוויר מבית הזיקוק. תהליכי

 טונות 35מתקן לזיקוק סולר דל גופרית והקמת הקומפלקס החדש להשבת (ל "עלות שני המתקנים הנ

  .יליון דולר מ63 -יחדיו עמדה על כ) ארוכות ליום של גופרית

בהתאם להסכמות שהושגו עם רשות , להלן פירוט השקעות בית הזיקוק בטיפול בענייני איכות סביבה .4

  . במיליוני דולר2008 וצפי לשנת 2007 - ו2006, 2005בשנים , EPA -ה

 שנה  12-5/ 2005  2006  2007שנת   2008 -צפי ל
איכות   4.0  65.6  38.7  48.3

סביבה 
 ורגולציה

  

בשל גידול בעלות , בין היתר, לה עלייה בהוצאות דלק זיקוק בתחום איכות הסביבה וזאת ח2006בשנת 

שהיתה גבוהה מהצפוי בשל הביקוש למתקנים אלה לאחר , הקמת מתקנים לייצור סולר דל גופרית

    . הוריקן קתרינה

. ל גופרית צפוייה דלק זיקוק להשלים את פרויקט הקמתו של המתקן לייצור בנזין ד2008במהלך שנת 

 מיליוני דולר מזה צפויה דלק זיקוק להוציא 79 -העלות המוערכת של הקמת המתקן מסתכמת בכ

  ).  מיליוני דולר42 - סך של כ2008בשנת 



36 - א  

מידע זה לגבי הערכת דלק זיקוק באשר לצורך בהשקעות בתחום איכות הסביבה הינו מידע צופה פני 

על היקף הזיהומים הידועים לדלק זיקוק נכון , למועד זה נכון EPA -המידע מבוסס על דרישות ה. עתיד

. על בסיס נסיונה, ועל הערכתה בדבר היקף ההשקעות שיידרש לטיפול בנושאי איכות סביבה, למועד זה

 או רגולציה רלבנטית EPA - אם יחולו שינויים בדרישות ה, בין היתר, המידע עשוי שלא להתממש

ואם יתברר במהלך ביצוע , יכות סביבה חדשים הטעונים טיפולאם יתגלו לדלק זיקוק נזקי א, אחרת

  . ההשקעות או קודם לכן כי עלויות ההשקעה גבוהות מהצפוי

הערכות דלק זיקוק בקשר להשקעות בתחום איכות הסביבה והתקינה תלויות בהערכות ובגורמים שאין 

הסביבה והאפשרות ליתן להן כגון המורכבות של ההוראות הנוגעות לתחום איכות , ודאות ביחס אליהם

האפשרות לגלות זיהומים ולאמוד את ההיקף המדויק של זיהומים קיימים או אשר , פרשנויות שונות

מחסור במידע אמין ביחס להיקף , עלולים להתגלות בהתחשב בין היתר בכך שמדובר בבית זיקוק ישן

ירת שיטת הניקוי המתאימה עבודות הניקוי הנדרשות לטיהור הזיהומים וחוסר וודאות בקשר לבח

החקיקה והתקנים בתחום , בנוסף. ביותר לניקוי הזיהומים מבין האפשרויות הקיימות באותה עת

נכון . ל"ושינויים בהם עלולים להשפיע על הערכה הנ, איכות הסביבה משתנים ומתעדכנים באופן תדיר

  . שות איכות הסביבהבדרי, למיטב ידיעתה, למועד הדוח עומדת דלק זיקוק מבחינה מהותית

  מגבלות ופיקוח על פעילות דלק זיקוק 1.7.18

 רשיונות עסק   .א

כגון רשיונות מכוח חוקי , דלק זיקוק ושיווק פועלות מכוח רשיונות רבים שקיבלו לצורך פעילותה

  .   ב"רשיון הפעלת צנורות להובלת דלקים וכיוצ, )רשיונות לשחרור פסולות(איכות סביבה שונים 

  לקיםתקינה של מוצרי ד  .ב

  . סמכות להתקין תקנות בקשר לתקני ייצור של תזקיקי דלקים) הרשות להגנת הסביבה (EPA -ל

 המגבילים את הכמות המירבית המותרת של פליטת גופרית משימוש בבנזין 1 הוציאה תקניםEPA -ה

תקנים אלה קובעים שכמות הגופרית הממוצעת המותרת בתזקיקי בנזין . מרכבים המשמשים לתחבורה

 לא יכיל גאלון 1.1.2006וכן כי לאחר , במשך שנה קלנדרית אחת") מ"פפ(" חלקי מיליון 30א יעלה על ל

)gallon(אישרה ה2006במהלך . מ" פפ80-  אחד של בנזין יותר מ - EPA תכנית שבמסגרתה קיבלה דלק 

 95% -ש ובמקביל ההסכימה דלק זיקוק 2008זיקוק ארכה לייצר בנזין דל גופרית עד לחודש יוני 

סולר דל (מ " פפ15 לא יעלה על 2006מהסולר לשימוש ברכבים שתייצר החל מהרבעון השלישי של שנת 

  ). ultra low sulfur diesel -גופרית

 סולר דל 100% לייצר 2006החלה דלק זיקוק במהלך הרבעון השלישי של , בהתאם להתחייבות האמורה

 צפויה דלק זיקוק לסיים את הקמתו 2008 הראשונה של שנת ובמחצית, )ultra low sulfur diesel(גופרית 

דלק זיקוק חויבה לרכוש נקודות זיכוי בין ייצור סולר שאינו דל . של המתקן ליצור בנזין דל גופרית

  . USAבהיקפים שאינם מהותיים לפעילות דלק , 2006 ספטמבר –גופרית בחודשים יוני 

 On( ריכוז הגופרית המותרת בסולר המיועד לתחבורה  הוציאה תקנים המגבילים אתEPA - ה, בנוסף

Road Diesel .( 2006דלק זיקוק עמדה בסטנדרטים אלה החל מיוני .  

במחוזות מדינת טקסס , 2005 הוציאה אף היא תקנות לפיהן החל מאוקטובר  TCEQ-יש לציין כי ה, עוד

 Low(ה שימוש רק בסולר דל גופרית ייעש) Interstate 35 (35מדינתי מספר -הנמצאים ממזרח לכביש הבין

Emission Diesel( .דלק זיקוק קיבלה אישור מה- TCEQ לכך שהיא תוכל לעמוד בדרישה זו על ידי מכירה 

או , Alteranate Emissions Reduction Planשל סולר דל גופרית העומד בתוכנית אלטרנטיבית הקרויה

                                                      
1   Tier 2 Motor Vehicle Emission Standards.  
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נכון למועד הדוח עומדת דלק זיקוק בתנאים . TCEQ -לחלופין על ידי הוספת תוספים שאושרו על ידי ה

  . אלה

  אחר  .ג

 the(דלק זיקוק כפופה לדרישות החוק הפדרלי להבטחת הבטיחות והתברואה במקומות תעסוקה  .1

FederalOccupational Safety and Health Act , או"OSHA" (המסדירים את תנאי , וחוקים מדינתיים דומים

  .לרבות אופן הטיפול בחומרים מסוכנים, םהבטיחות והבריאות של עובדי

תנאי עבודה , שעות נוספות, דלק זיקוק כפופה לחקיקה פדרלית ומדינתית בנושאים של הגנת השכר .2

יצוין כי למיטב ידיעת דלק זיקוק עולות מעת לעת הצעות חוק פדרליות להעלאת השכר . ואזרחות

באם תתקבלנה הצעות אלה הן . עובדיהםהמינימלי וחיוב מעסיקים במתן פוליסת ביטוח בריאות ל

  .עשויות להשפיע לרעה על תוצאותיה של דלק זיקוק

  הליכים משפטיים 1.7.19

  .  דלק זיקוק ודלק שיווק אינן צד להליכים משפטיים מהותיים

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 1.7.20

דלק זיקוק ודלק שיווק בוחנות את תוכניותיהן ויעדיהן האסטרטגיים מעת לעת ומעדכנות אותם 

למפת התחרות ולהשפעות מאקרו כלכליות על תחום , התאם להתפתחויות שחלות בשוק הדלקיםב

  :בשנים הקרובות עשויה להתמקד דלק זיקוק בפעילויות הבאות. פעילותה

רכישת נכסים . כגון צינורות או מסופים, בחינת רכישת בתי זיקוק נוספים או נכסים משלימים אחרים  .א

ויכול שתהיה באזורים אחרים בתחומי , ור פעילותה של דלק זיקוקנוספים כאמור יכול שתהא באז

  . ב"ארה

ידי הגדלת כושר הזיקוק של - וזאת בעיקר על, הרחבת בסיס הלקוחות ושיפור הרווחיות של בית הזיקוק  .ב

בית . מאמצי שיווק שעושה דלק זיקוק להרחבת בסיס לקוחות והוזלת עלויות הייצור, דלק זיקוק

 115והוא הספק היחיד של מגוון מוצרי דלק היחיד  ברדיוס של , טקסס,  טיילרהזיקוק ממוקם בעיר

דלק , בנוסף. והיא פועלת להמשך הרחבתו, דלק זיקוק הרחיבה את מעגל לקוחותיה). מ" ק184 - כ(מייל 

  . זיקוק פועלת להשגת תנאי התקשרות טובים יותר עם לקוחותיה

 .ד נפט חומצי יותר וכבד יותרהשקעה במתקנים לשיפור יכולת דלק זיקוק לעב  .ג

ביצוע פרויקטים כגון מתקן לייצור בנזין דל גופרית כאמור לעיל ופרויקטים שיאפשרו הקטנת עלות   .ד

יגדילו את , אשר יביאו לשימוש יעיל וטוב יותר של מתקני הזיקוק של דלק זיקוק, זיקוק הנפט הגולמי

  . צרים בבית הזיקוקכושר הייצור של בית הזיקוק ואת טיב מוצרי הדלק המיו

  גורמי סיכון 1.7.21

  : גורמי הסיכון העיקריים הקשורים לפעילותן של דלק זיקוק ודלק שיווק הם

 דלק זיקוק חשופה לשינויים במחירים בהם היא רוכשת - חשיפה לשינויים במחירי הגלם והמוצרים   .א

עת לבצע עסקאות דלק זיקוק נוהגת מעת ל. ובמחירי מכירת מוצרי הנפט שלה ללקוחותיה, חומרי גלם

לעניין זה יצוין כי בין . הגנה באמצעות נגזרים על מנת להקטין את החשיפה שלה לסיכונים אלה

גם חברות רב לאומיות ובעלות יכולות משולבות , בין היתר, מצויות, מתחרותיה של דלק זיקוק

)integrated (הפעילות שלהן שילוב תחומי, אשר בשל גודלן, הגדולות מדלק זיקוק באופן משמעותי 

  .  הינן בעלות כושר עמידה רב יותר במצבים של שוק משתנה, ומתקני הזיקוק המורכבים שלהן

כאשר עלייה במרווח הזיקוק תתרום ,  דלק זיקוק חשופה לשינויים במרווח הזיקוק- מרווח הזיקוק   .ב

  .  וחיות דלק זיקוקולעומת זאת ירידה במרווח הזיקוק תגרום לירידה ברו, לגידול ברווחיות דלק זיקוק
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תקנות ותקנים ,  דלק זיקוק כפופה לחוקים- התפתחויות ושינויים חקיקתיים ונושאי איכות סביבה   .ג

על כן דלק זיקוק חשופה . בעיקר בנושאי איכות הסביבה, שונים הקשורים לפעילותה בתחום הזיקוק

ו חריגות מהותיות או שינויים ודרישות חקיקתיות חדשות והאפשרות כי בעתיד יתגל, להתפתחויות

  .  יתווספו הוראות חוק מחמירות יותר אשר יחייבו הוצאות כספיות

 פעילות הזיקוק חשופה לסיכונים אינהרנטיים הקשורים לזיקוק דלקים ואספקתם -סיכונים תפעוליים   .ד

נזילות בצנרת , פיצוצים, שריפות, אסונות טבע, בין היתר, סיכונים אלה כוללים. של מוצרי דלקים

ואשר , התערבות של צדדים שלישיים ואירועים אחרים שאינם בשליטת דלק זיקוק, המובילה נפט

, לזיהומים ונזקים לסביבה ולרכוש של צדדים שלישיים, עשויים לגרום להפרעות בפעילות בית הזיקוק

כל אחד מהסיכונים , היות וכל פעילות הזיקוק מבוצעת בבית זיקוק אחד. תביעות גוף ואף מוות

  . אמורים עשוי לגרום להפרעות בפעילות בית הזיקוק ולגרום לנזק משמעותיה

כמו גם מלחמה במדינות בעלות רזרבות נפט , ב" התקפות טרור בארה–התקפות טרור ומלחמות   .ה

כחברה בעלת בית זיקוק וצנרת להובלת נפט . עשויות להשפיע לרעה על פעילות דלק זיקוק, מהותיות

התקפות טרור עשויות , בנוסף. שיווק להיות חשופות יותר להתקפות טרורעשויות דלק זיקוק ודלק 

להשפיע לעלייה חדה של מחירי הנפט בעולם ובכך לפגוע הן בביקוש למוצרי הנפט השונים והן ברווחיות 

  .הגולמית של החברה

להיות העשויה ,  לצינור הנפט המוביל נפט גולמי לבית הזיקוק קיבולת מוגבלת-תשתית צנרת מוגבלת   .ו

כמו כן אין בבעלות דלק זיקוק  צינור . בלתי מספקת באם יגדיל בית הזיקוק את תפוקתו באופן מהותי

. ורוב המכירות שלה מתבצעות באמצעות מסופים שברשותה, נפט יוצא לאספקת מוצרי הדלקים שלה

  . עובדה זו עשויה להקשות על גיוס לקוחות חדשים

 154 - ניצלה דלק זיקוק כ2007 בדצמבר 31 נכון ליום - יווק מגבלות אשראי של דלק זיקוק ודלק ש  .ז

 31נכון ליום .   מליוני דולר נוספים146מליוני דולר ממסגרת האשראי שלה כאשר באפשרותה לנצל 

 16 מליוני דולר ממסגרת האשראי שלה כאשר באפשרותה לנצל 34 -  ניצלה דלק שיווק כ2007בדצמבר 

ות אלה עשויות להגדיל את רגישות דלק זיקוק לשינויים כלכליים התחייבוי. מליוני דולר נוספים

  . שליליים ולהגביל את יכולתה לרכוש נפט גולמי וללוות כספים נוספים

 מליוני 700 לדלק זיקוק ולדלק שיווק פוליסות ביטוח לרבות פוליסות רכוש עם כיסוי של עד –ביטוח   .ח

או ,  זיקוק עשויה לסבול מנזקים שאינם מבוטחיםדלק, יחד עם זאת. דולר לבית הזיקוק וצנרת הנפט

, למשל. או הגבוהים מסכומי הביטוח בפוליסות, במסגרת פוליסות הביטוח שלה, שלא ניתן לבטח

אינה חלה אלא אם כן נמשכת ) business interruption policy(הפוליסה לביטוח הפרעות בפעילות העסק  

  .  ימים45 - ההפרעה במשך למעלה מ

 נהגי משאיות 27 מרבית עובדי הזיקוק של דלק זיקוק מאוגדים בארגוני עובדים וכן –עובדים תלות ב  .ט

הסכם ההעסקה הקיבוצי עם עובדי . מאוגדים בארגוני עובדים וכפופים להסכמי העסקה קיבוציים

הגם שהסכמי העסקה קיבוציים אלה מכילים .  שנים3 לתקופה של 2006הזיקוק והנהגים חודש בינואר 

לשביתה או הפסקת . אין כל ודאות כי לא יהיו שביתות או הפסקות עבודה, ים להרתעת שביתותתנא

  . עבודה עשויות להיות השלכות שליליות על פעילות דלק זיקוק

לאור . Magellan דלק שיווק קיבלה את כל אספקת מוצרי הדלקים מחברת 2007 במהלך -ספק מהותי  .י

והפסקת הסכמי האספקה מכל סיבה שהיא עלולה לפגוע , Magellanלדלק שיווק תלות בחברת , האמור

  . בתוצאות דלק שיווק
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 האטה בשווקים עשויה לגרום לירידה ברכישת - או בשוק המקומי /האטה כלכלית בשוק העולמי ו  .יא

לירידה ברכישת מוצרי נפט עלולה . ובכך להשפיע באופן מהותי לרעה על הכנסות דלק זיקוק, מוצרי נפט

על היקף ההזמנות המתקבלות ועל רמת המחירים של מוצרי הדלק וכתוצאה מכך על להיות השפעה 

  .  היקף הפעילות של דלק זיקוק

 בסך של 31.12.2007 לדלק זיקוק ולדלק שיווק חוב אשראי כולל נכון ליום -שינויים בריבית הדולרית   .יב

דלק זיקוק במסגרת קיימת חשיפה לשינויים בשיעור הריבית המשולמת על ידי .  מיליון דולר94

דלק זיקוק ודלק שיווק מנהלות סיכון זה באמצעות הסכמי ריבית המשנים את . ההלוואות אלה

  .מאפייני הריבית של עיקר ההלוואות לטווח הארוך

סיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדים , סיכוני מקרו(להלן סיכום גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם   .יג

 השפעה -על פי מידת השפעתם על עסקי החברה, בהתאם להערכת הנהלת החברה, אשר דורגו, )לקבוצה

 :בינונית וקטנה, גדולה

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה
  השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

שינויים בריבית  •
 הדולרית

האטה כלכלית בשוק  •
  העולמי או המקומי

  התקפות טרור ומלחמות •
 ביטוח •

 וני מקרוסיכ 

חשיפה לשינויים במחירי  • 
  הגלם והמוצרים

 סיכונים תפעוליים •

  מרווח הזיקוק •
התפתחויות ושינויים  •

חקיקתיים ונושאי 
 איכות הסביבה

סיכונים 
 ענפיים

  מגבלות אשראי •
 תלות בעובדים •

  תשתית צנרת מוגבלת •
 ספק מהותי •

סיכונים  
מיוחדים לדלק 
 זיקוק ושיווק

  

כון על עסקי הזיקוק הינה על סמך ההערכה בלבד וייתכן כי בפועל מידת מידת ההשפעה של גורמי הסי

  .ההשפעה תהיה שונה

  

  

  



. 
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  ב"תחום מוצרי הדלק וחנויות הנוחות בארה 1.8

הקמה והפעלה של תחנות תדלוק וחנויות , וכן ייזום, תחום זה כולל שיווק והפצת מוצרי דלק ושמנים

"). MAPCO: "להלן (USA - MAPCO Expressהפעילות מבוצעת על ידי חברת בת של דלק . נוחות

בעיקר מדינות (ב "הדרום מזרחי של ארה בשמונה מדינות שכנות באזור ב מתרכזת"הפעילות בארה

   ). יניה'אלבאמה ווירג, טנסי

  מידע כללי על תחום הפעילות 1.8.1

  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים  .א

אירועים והתפתחויות ,  למגמותב חשופה"בתחום מוצרי הדלק וחנויות הנוחות בארהMAPCO פעילות 

ובכלל , ת להם השפעה על פעילותה ועל מתחריהשיש להם או עשויה להיו, במשק הדלק באזורי פעילותה

  :זה

עבור מוצרי הדלקים שהיא רוכשת נגזר  MAPCO המחיר שמשלמת –תנודות במחירי הדלקים בעולם  .1

בין הגורמים . ולפיכך היא חשופה לשינויים במחירי הנפט בשווקים אלה, ממחיר הנפט בשוק העולמי

רמת הביקוש ; ים במצב הכלכלי העולמי והמקומישינוי: המשפיעים על מחירי הדלקים ניתן למנות

המזרח (המצב הפוליטי העולמי בכלל ושל אזורים מפיקי נפט בפרט ; ב ומחוצה לה"למוצרי דלק בארה

רמת ההפקה של נפט גולמי ; )מערב אפריקה ודרום אמריקה, מדינות ברית המועצות לשעבר, התיכון

וגורמים ; הפרעות בקווי האספקה;  תחליפי דלקיםפיתוח ושיווק; ב ובעולם"ושל תזקיקי נפט בארה

עלייה במחירי הדלקים בעולם גוררת עליה במחירי . מקומיים לרבות תנאי השוק ותנאי מזג האויר

וכן לפגוע ברווחי , עשויה להביא לירידה בביקושים למוצרים אלה, MAPCOהמוצרים הנמכרים על ידי 

MAPCOות לא היה שינוי מהותי בהיקף הביקושים למוצרי בשלוש השנים האחרונ.  מכל מוצר נמכר

וכן לא היה שינוי משמעותי ברווח , ) לפחות שנהMAPCOתחנות שהופעלו על ידי (דלק בתחנות דומות 

י הדלקים לא אולם אין כל ערובה שתנודות במחיר, ) להלןד1.8.1 ראו גם סעיף (הגולמי ממכירת בנזין 

  .  יביאו לפגיעה בעתיד

מושפע , כמו גם בתחום שיווק מוצרי הדלקים,  בחנויות הנוחותMAPCO היקף מכירות -המצב הכלכלי  .2

כך שהרעה במצב הכלכלי באזורים אלה עשויה , ב"מהמצב הכלכלי באזורי פעילותה בדרום מזרח ארה

שינוי , MAPCOלהערכת , לא נרשםבשלוש השנים האחרונות . MAPCOלהשפיע לרעה על פעילות 

  . מהותי במצב הכלכלי באזורי פעילותה

  מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  .ב

 כוללות 494מתוכן ,  חנויות נוחות497 - שיווק מוצרים ל MAPCO נכון למועד הדוח כוללת פעילות .1

במדינות  וחד מתרכזת במיMAPCOפעילות .  1ב"בשמונה מדינות בדרום מזרח ארה, תחנות תדלוק

מן ההיבט ).  תחנות36(יניה 'ווירג)  תחנות81(יה 'ורג'ג, ) תחנות94(אלבאמה , ) תחנות264(טנסי 

 304כאשר ,  חנויות נוחות517  - ב) שכירות/בעלות או חכירה( זכויות קנייניות MAPCO - ל, הקנייני

חנות מופעלות על ידי  ת20מתוכן (ידה - מושכרות על/ מוחכרות213 - וMAPCOמהתחנות בבעלותה של 

  .  להלןג1.8.8 לפירוט הסטטוס הקנייני והתפעולי בתחנות ראו סעיף ) . צדדים שלישיים

 Calfeeמחברת ,  תחנות תדלוק וחנויות נוחות107- זכויות בMAPCO רכשה 2007בחודש אפריל  .2

Company of Daltin Inc. , תחנות וזכויות 71 - לרכישת זכויות בעלות ב, יה'ורג'ג, בדלטוןשבסיסה 

תחנות התדלוק וחנויות . לא כולל מלאים,  מליוני דולר65 -בעלות כוללת של כ,  תחנות36 - שכירות ב

                                                      
  . מפיצה מוצרי דלקים לצדדים שלישיים במדינה נוספת MAPCO, בנוסף   1
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 98-כאשר ב, Favorite Marketsה ופועלות תחת המותג 'ורגי'הנוחות ממוקמות באזור מזרח טנסי וג

 . Conco, Shell Marathonדלקים ממותגים של החברות מהתחנות נמכרים מוצרי 

 Fast Petroleum תחנות תדלוק עם חנויות נוחות מחברת 43-  זכויות בMAPCO רכשה 2006בחודש יולי  .3

,  תחנות11-  תחנות וזכויות שכירות ב32-במסגרת העסקה נרכשו זכויות בעלות ב. יה'ורג'ג, בדלטון

הרכישה מומנה מכספי ההנפקה . לא כולל מלאי, ב"לר ארה מיליון דו46בתמורה כוללת בסך של 

תחנות התדלוק וחנויות . וכן ממסגרת אשראי, USA ומיתרת המזומנים של דלק 2006שבוצעה בשנת 

שווקים הנמצאים בסמוך לאזורים , יה ובדרום מזרח טנסי'ורג'הנוחות שנרכשו ממוקמות בצפון מערב ג

 . MAPCOבהם פעלה 

- כויות בז") BP: "להלן (BP Products North America Incמחברת  MAPCO רכשה 2005בחודש דצמבר  .4

 תחנות וזכויות שכירות 20- זכויות בעלות ב(וארבע תחנות באספקה  תחנות תדלוק עם חנויות נוחות 21

 נכסים 3-זכויות בעלות ב(ן נוספים המיועדים לתחנות תדלוק וחנויות נוחות " נכסי נדל4 -ו)  תחנות5-ב

יצוין כי תחנות התדלוק פועלות כיום וימשיכו  .1ב"טנסי בארה, בנשוויל) כויות שכירות בנכס אחדוז

  .   מליון דולר35.5 - התמורה הכוללת ששולמה בגין העסקה הינה כ". BP"לפעול תחת השם המסחרי 

דים ידי צד- תחנות המופעלות על50- מוצרי דלק ליותר מ MAPCOמשווקת , נכון למועד הדוח, בנוסף .5

  . לעתים ללא חוזי אספקה, שלישיים

כאשר מכירת מוצרי הדלקים והפעלת ,  גם חנויות נוחותMAPCOב מפעילה "בכל תחנות התדלוק בארה .6

  . והלקוחות רוכשים הן מחנויות הנוחות הן מתחנות התדלוק, חנויות הנוחות משולבים זה בזה

קושי באיתור , ות תדלוק והקמתןתחום הפעילות מושפע ממשך הזמן הרב הדרוש לשם רישוי תחנ .7

מגבלות רגולטוריות בשוק והתחרות בין חברות הדלק והרשתות , תחנות תדלוק חדשות והקמתן

 .  הקמעונאיות בכל תחומי פעילותן

  מבנה התחרות ומאפייני הלקוחות בתחום  .ג

1. MAPCOפועלת בשוק לצד חברות הנפט הגדולות וכן חברות ההיפרמרקטים הגדולות כדוגמת וול  -

ואשר פועלות אף הן בתחום שיווק מוצרי , MAPCOאשר נתח השוק שלהן גדול יחסית לזה של , מארט

,  פועלות תחת מספר מותגיםMAPCOחנויות הנוחות של ).  להלן1.8.6 ראו גם סעיף (דלק ושמנים 

. .MAPCO Martבשנים הקרובות תחת המותג  להמשיך למתג חלק מחנויותיה MAPCOובכוונת 

 . להלן1.8.6 לפרטים נוספים ראו סעיף 

2. MAPCOבאמצעות , כמו כן.  משווקת את מוצריה ללקוחות מזדמנים הפוקדים את תחנות התדלוק

  .בהיקף לא מהותי, אשראישירות תדלוק באמצעות כרטיסי  MAPCOמפעילה דלק , חברת בת אחרת

  שינויים בהיקף הפעילות וברווחיות   .ד

 ממכירות MAPCOבשלוש השנים האחרונות לא היו שינויים מהותיים בשיעורי הרווח הגולמי של 

 נובע מרכישת MAPCOהשינוי העיקרי בהיקף הפעילות של . מוצרי דלקים או מוצרים קמעונאיים

 היו 31.12.2007 - ו31.12.2006, 31.12.2005בימים . ורט לעילכמפ, תחנות תדלוק וחנויות נוחות חדשות

 . בהתאמה,  תחנות תדלוק וחנויות נוחות497 - וMAPCO 349 ,394 -ל

                                                      
  .  תחנות מופעלות על ידי צדדים שלישיים4- וMAPCO תחנות מופעלות על ידי 21נוחות  התחנות וחנויות ה25מתוך    1
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 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם  .ה
. איים עיקרי ספק מוצרי דלקים עיקרי וספק מוצרים קמעונMAPCO -ל,  להלן1.8.11 כמפורט בסעיף 

 - כ, 2005 מהרכישות בשנת 51% -כ( חלה ירידה בשיעור הרכישות מספק הדלקים 2006 - ו 2007בשנים 

וזאת בשל רכישת תחנות דלקים שמוצרי הדלקים בהם , )2007 בשנת 29% -  וכ2006 בשנת 33%

לפירוט ). Chevron -  וBP, Conco, Shell, Exxon Mobile(ממותגים ונרכשים מחברות הנפט הגדולות 

  .  להלןא1.8.11 בדבר הסכמים לרכישת דלקים ממותגים ומשמעות מיתוג הדלקים ראו סעיף 

  גורמי הצלחה קריטיים  .ו

  :גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הינם, MAPCOלהערכת 

  .MAPCOותה של פריסה רחבה של תחנות התדלוק וחנויות הנוחות באזורי פעיל .1

ביצוע השקעות בהקמת , איתנות פיננסית המאפשרת רכישה של תחנות תדלוק וחנויות נוחות חדשות .2

  .תחנות חדשות ובשיפוץ תחנות קיימות והרחבתן

  . שילוב חנויות נוחות ומרכזים קמעונאיים במתחמי תחנות התדלוק .3

  .זכויות קנייניות במקרקעין עליהם בנויות תחנות התדלוק .4

  כניסה ויציאהחסמי   .ז

  :מחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הם בעיקר

המושפעות מהסטנדרטים , איתור והקמת תחנות תדלוק, העלויות הכספיות הגבוהות הכרוכות ברכישה .1

  . הדרושים בבניית תחנות

  .לרבות חקיקה ותקינה בנושאי תכנון ובניה ואיכות סביבה, מגבלות רגולטוריות הקיימות בתחום .2

  . ות מול חברות הדלק והרשתות הקמעונאיות האחרות בכל תחומי פעילותןתחר .3

  . הצורך במקורות אשראי בהיקפים ניכרים למימון רכישות מלאי מוצרי הנפט וחנויות הנוחות .4

  .   הפעלה ארוכי טווח עם בעלי קרקעות/מחסום היציאה העיקרי הוא קיומם של חוזי חכירה

  מוצרים ושירותים 1.8.2

מוצרים קמעונאיים הנמכרים , כוללים בעיקר מוצרי דלקים MAPCOים על ידי המוצרים המשווק

  ). Money Orders(וכן תווי כסף ) מדינתיים(כרטיסי לוטו , בחנויות הנוחות

  מוצרי דלק  .א

  : כדלקמן, תזקיקים לבנים הכוללים בנזין לסוגיו וסולר MAPCOבתחום זה מוכרת 

 . מנוע בנזין ומשווק בעיקר בתחנות דלק משמש כדלק לכלי רכב בעלי- בנזין לסוגיו  .1

 .  משמש בעיקר לתדלוק כלי רכב בעלי מנוע דיזל וכן לחימום ולתעשיה-סולר  .2

בנזין  (E-10החלה למכור מוצרי   MAPCO 2007 במהלך הרבעון האחרון של שנת –בנזין מהול באתנול  .3

  . חנויות נוחות280 – מוכרת מוצרים מעורבבים ב MAPCOנכון למועד הדוח ). מהול באתנול

  מוצרים קמעונאיים  .ב

, )בעיקר סיגריות(המוצרים העיקרים הם טבק .  הנוחות נמכרים מוצרים קמעונאיים שוניםבחנויות

  . חטיפים ומוצרים רבים נוספים, ממתקים, מוצרי מזון לרבות מוצרי מזון מוכן, משקאות קלים, בירות

  לוטו  .ג

ההכנסות מטפסי לוטו אינן .  במדינות מסוימות)Lottery( רשיון למכירת טפסי לוטו MAPCO-ל

  .מהותיות
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  תווי כסף  .ד

,  הנמכרות בתמורה למזומןהמחאותשהם , )Money Orders( רשיון למכירת תווי כסף MAPCO -ל

  .ההכנסות מתווי כסף אינן מהותיות. והמשמשות כתחליף לשיקים אישיים

  פילוח הכנסות מוצרים ושירותים 1.8.3

 בשלוש השנים MAPCOידי -ות ממכירת דלקים ומוצרים קמעונאיים עללהלן הסכום ושיעור ההכנס  .א

  : האחרונות

 2005שנת  2006שנת  2007שנת  
מליוני  

₪ 
 % -ב

מהכנסות 
 הקבוצה

 %-ב
מהכנסות 
 התחום

מליוני 
₪ 

 % -ב
מהכנסות 
 הקבוצה

 % -ב
מהכנסות 
 התחום

מליוני 
₪ 

 % -ב
מהכנסות 
 הקבוצה

 % -ב
מהכנסות 
 התחום

 73.4% 19.8% 3,636 76.3% 19.6% 4,717 76.9% 16.2% 5,584 דלקים 
  מוצרים 

 קמעונאיים
1,681 4.9% 23.1% 1,464 6.1%  23.7% 1,315 7.2% 26.6% 

  100%  27%  4,951  100%  25.6%  6,181  100%  21.1%  7,265  סך הכל

  

כירת כי ההכנסות ממ, יצוין.  או יותר מהכנסות הקבוצה10% לא היווה MAPCOאף אחד ממוצרי 

שיעור הרווח הגולמי ממכירת . מוצרי דלקים גבוהה יותר מן ההכנסות ממכירת מוצרים קמעונאיים

  .מוצרים קמעונאיים גבוה יותר מזה של מכירת מוצרי דלקים

 בשלוש MAPCOידי -להלן הסכום ושיעור הרווח הגולמי ממכירת דלקים ומוצרים קמעונאיים על  .ב

 : השנים האחרונות

 

 

  לקוחות 1.8.4

הינה קבוצת הצרכנים הפרטיים הרוכשים מוצרי דלק ) MAPCO) 95%קבוצת הלקוחות העיקרית של 

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

  .פעלות על ידי צדדים שלישיים תחנות המו50- מ

  שיווק והפצה 1.8.5

  : MAPCOלהלן תיאור תמציתי של דרכי השיווק של 

מבצעים באזורי :  מקדמת את מוצריה ושירותיה במספר אמצעיםMAPCO - שיווק בתחנות התדלוק  .א

מבצעת  MAPCOכמו כן . מבצעים נקודתיים בתחנות ספציפיות ושימוש במקדמי מכירות, הפעילות

  .עי תקשורת שוניםפרסום באמצ

קשורה  ,MAPCOמתחנות התדלוק שמפעילה  44% -  ביחס לכ- הסכמים לרכישת דלקים ממותגים  .ב

MAPCO בהסכמים בלעדיים עם חברות הדלק Shell, Conoco Phillips ,Chevron,Exxon Mobil  ,Marathon 

 15 -בין שנה לההסכמים הינם לתקופות של .  לרכישת מוצרי דלק ושימוש בשם המסחרי שלהןBP -ו

 להנות MAPCOבהתבסס על התקשרויות אלה יכולה . והם נמצאים בשלבים שונים של חייהם, שנים

  2007שנת  2006שנת  2005שנת 
 %-ב

מרווחי 
 התחום

 % -ב
מרווחי 

הקבוצה 

מליוני 
₪ 

 %-ב
מרווחי 
 התחום

 % -ב
מרווחי 

הקבוצה 

מליוני 
₪ 

 %-ב
מרווחי 
 התחום

 % -ב
מרווחי 

הקבוצה 

מליוני 
₪ 

 

 דלקים 298 6.1% 35.1% 266 9.2% 37% 258 10.2% 39.9%
  םמוצרי 524 11.2% 64.9% 453 15.6% 63% 389 15.4% 60.1%

 קמעונאיים
  סך הכל  806  11.7%  100%  719  24.8%  100%  647  25.6%  100%
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ההסכמים לרכישת דלקים ממותגים נחתמו . ל"ממאמצי השיווק וכוח המותגים של חברות הדלק הנ

של כיוון שניתן להסב את התחנות כך שיפעלו תחת שמה . במסגרת ההתקשרויות לרכישת התחנות

MAPCO ,ל, להערכתה. סיומם לא עשוי להשפיע מהותית על פעילותה- MAPCOאין תלות בספק מסוים  . 

  תחרות 1.8.6

 היא אחת משלוש החברות בעלות מספר תחנות התדלוק הגדול ביותר באזורי MAPCOלמיטב ידיעת   .א

אחת משתי ובצפון אלבאמה ו, )יניה'וירג(מונד 'בריצ, )שבמדינת טנסי(פעילותה בנאשוויל וממפיס 

 - וDaily'sשתי החברות הגדולות האחרות בנאשוויל הן . יה'ורג'החברות הגדולות במזרח טנסי וצפון ג

Scot Markets . שתי החברות הגדולות האחרות בממפיס הןCouche Tardו - EXXON Tigermarkets .

 הגדולות האחרות שתי החברות. Fas Mart - וELEVEN-7מונד הן 'שתי החברות הגדולות האחרות בריצ

יה היא 'ורג'החברה הגדולה האחרת במזרח טנסי וצפון ג. Cowboys - וMurphy Oilבצפון אלבאמה הן 

Pantry.  

תחנות , רשתות אחרות של חנויות נוחות, ובעיקר רשתות התדלוק הגדולות,  מתחרים רביםMAPCO-ל  .ב

רשתות , מארט- מת וולרשתות ההיפרמרקטים כדוג, תדלוק וחנויות נוחות מקומיות עצמאיות

 נתונים מדויקים באשר לנתחי השוק שלה ושל MAPCO-אין ל. קמעונאיות שונות ורשתות מזון מהיר

  . מתחרותיה

התחרות בתחום תחנות התדלוק וחנויות הנוחות היא בעיקרה תחרות מקומית של תחנות תדלוק   .ג

בתחרות על , על פי רוב,  ביטויתחרות זו באה לידי. וחנויות נוחות ביחס לעסקים המתחרים שבסביבתה

, דלקים ממותגים, שירות ללקוחות, מגוון המוצרים והשירותים המוצעים, מחיר, גישה נוחה, מיקום

  . ניקיון ובטיחות, מראה החנות

 להתמודד עם התחרות והגורמים המשפיעים על מעמדה MAPCOלהלן פירוט הדרכים העיקריות של   .ד

 : התחרותי

1. MAPCOריסת תחנות התדלוק וחנויות הנוחות שלה באזורי פעילותה ואזורים  פועלת להרחבת פ

להיות גורם   באזורי פעילותה מאפשר להMAPCOהריכוז הגבוה של תחנות התדלוק של . סמוכים

איתור הזדמנויות לייזום ולרכישת . וכן להפעיל מטה מצומצם ויעיל יחסית, משפיע בשוק המקומי

נעשה על ידי ההנהלה הבכירה של , בות הזדמנויות לרכישת רשתותלר, תחנות תדלוק וחנויות נוספות

MAPCO. 

2. MAPCOבהתאם למגמות שהיא ,  פועלת להרחיב את מגוון המוצרים המוצעים על ידה ואת טיבם

 GrilleMarx מזון מוכן בחנויות הנוחות שלה תחת המותג 2005למכור בשנת  MAPCOהחלה , כך. מזהה

  . 1השייך לה

3. MAPCOלרבות השקעות במיחשוב ובתוכנות ניהול, שיפור טכנולגיית המידע שברשותה משקיעה ב .  

והדבר ,  ממוקמות במקומות מרכזיים יחסית של אזורי פעילותהMAPCOרוב תחנות התדלוק של  .4

  .  מגביר נגישות התחנות ללקוחות

                                                      
  .  להפעלת חנויות במספר תחנות תדלוקSubway הסכמים עם חברות מזון מהיר כדוגמת MAPCO Express-ל, בנוסף   1
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  עונתיות 1.8.7

הקיץ מאשר במהלך הביקוש למוצרי דלקים ומוצרים אחרים באופן כללי גבוה יותר במהלך חודשי 

 בתחום תחנות התדלוק וחנויות MAPCOהתוצאות התפעולויות של , כתוצאה מכך. חודשי החורף

  . הנוחות נמוכות יותר ברבעון הראשון של השנה

  רכוש קבוע ומתקנים 1.8.8

 MAPCO, כמו כן.  תחנות תדלוק וחנויות נוחותMAPCO 304בבעלות , נכון למועד הדוח  .א

 שנים בתוספת אופציות 20רובם בחוזים ארוכי טווח של עד , וספים נכסים נ213משכירה /חוכרת

 תחנות תדלוק MAPCO ,20או חכירה של /מתוך סך תחנות הדלק וחנויות הנוחות שבבעלות ו. להארכה

 תחנות המופעלות על ידי צדדים שלישיים 38בנוסף . וחנויות נוחות מוחכרות על ידה לצדדים שלישיים

  .ים או מוחכרות על ידםונמצאות בבעלות המפעיל

יולי , 2007 בחודשים פברואר MAPCOלעניין עסקאות לרכישות תחנות תדלוק וחנויות נוחות על ידי   .ב

 .  לעיל4.ב1.8.1  - ו3.ב1.8.1 , 2.ב1.8.1 ראו סעיפים , 2005 ודצמבר 2006

כולל שש ( בתחנות התדלוק נכון למועד הדוח MAPCOלהלן טבלה המרכזת את זכויות הקניין של   .ג

 כאמור בסעיף MAPCOתחנות אשר נכון למועד הדוח רכישתן טרם הושלמה והן מופעלות על יד 

 :  לעיל2.ב1.8.1 

מספר תחנות 
שיתרת תקופת 

השכירות בהן 
 3עולה על 
 1שנים

מספר תחנות 
שיתרת תקופת 

השכירות בהן 
 3-קטנה מ
 2שנים

מספר 
תחנות 

בחכירה 
או 

 שכירות

מספר 
תחנות 
 בבעלות

התחנות ' מס
המופעלות על 

ידי צדדים 
 3שלישיים

מספר 
התחנות 

המופעלות על 
ידי 

MAPCO 

 מדינה

 טנסי 264  11 157 114 10 104

 אלבמה 94 41 63 41 6 35
 ניה'וירגי 36 -- 26 10 -- 10

 ארקנסו 15 --  9 6 2 4
 קנטאקי 3 -- 1 2 -- 2
 לואיזיאנה 2 -- -- 2 1 1

 מיסיסיפי 2 -- 2 -- -- --
 יה'ורג'ג 81 4 46 38 5 33
 פלורידה -- 2 -- -- -- --

 כ"סה 497 58 304 213 24 189
  

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

מ " מעריכה כי תוכל לנהל מו MAPCO,שכירות המסתיימים תוך שלוש שנים/באשר להסכמי החכירה

הסכמי החכירה נחלקים לשני . אם תבקש לעשות כן, להארכת ההסכמים להפעלתם בתנאים מקובלים

. אשר נמצא בבעלותה,  אחראית על בניית התחנה והתקנת ציוד התדלוקMAPCO ובמרביתם ,סוגים

ונושאת באחריות בקשר לתביעות איכות ,  את המקרקעיןMAPCOבמסגרת הסכמים אלה שוכרת 

                                                      
  .31.12.2007נכון ליום , חכירה/כולל אופציות להארכת תקופת השכירות   1
  . 31.12.2007נכון ליום , חכירה/ת להארכת תקופת השכירותכולל אופציו  2
חכירת / אתרים שמופעלים על ידי אחרים והנמצאים בבעלות20 - או מוחכרים ממנה וMAPCO אתרים שאינם בבעלות 38כולל   3

MAPCO .  
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 להסרת ציוד MAPCOאחראית , בחלק מהסכמי השכירות מסוג זה. סביבה הקשורות לפעילותה

 את המקרקעין ובנוסף MAPCOבמקרים אחרים שוכרת . ת השכירותהתדלוק התת קרקעי בתום תקופ

גם בהסכמים אלה האחריות לתביעות איכות סביבה בקשר . גם את ציוד התדלוק ומבנים קיימים

-  כאשר מדובר במפעיל חיצוני של תחנה של-בהיבט ההפעלה.  מוטלת עליהMAPCOלפעילותה של 

MAPCO המפעיל החיצוני משלם לה שכירות או שהוא , )תשכירו/בעלות או חכירה( זכות קנין בה

 MAPCO -כאשר מדובר במפעיל חיצוני של תחנה של. מתחלק עימה במרווח שנוצר ממכירת הדלקים

  .  מספקת למפעילים אלה מוצרי דלקים בלבדMAPCO, )שכירות/בבעלות אוחכירה(אין זכות קניין בה 

 . משאיות ומיכליות הובלהMAPCO 13 בבעלות

" Favorite Markets" חנויות נוחות ותחנות תדלוק של המותג MAPCO 107 רכשה 2007אפריל בחודש   .ד

 Favorite פועלות תחת המותגCalfeeחנויות . לא כולל מלאים,  מליון דולר65תמורת " Calfee"מחברת 

Markets יניה' ורובן ממוקמות במזרח טנסי ובצפון וירג. 

". MAPCO Mart"חלק מחנויות הנוחות שלה תחת השם  החלה במהלך של מיתוג מחדש של MAPCO  .ה

MAPCOיביא להרחבת קהל לקוחותיה, לצד שיפוץ ועיצוב חנויותיה מחדש,  מאמינה כי מהלך זה .

 -  ההשקעה הסתכמה בסך של כ2007בשנת . אך יתפרסו על פני מספר שנים, עלויות ההשקעה מהותיות

הינו מידע צופה , שיפוץ ועיצוב החנויות, לצורך מיתוגמידע זה בדבר עלויות ההשקעה .  מיליוני דולר9

עיכובים רגולטוריים בקבלת , והוא עשוי להשתנות במידה ויחולו שינויים בתכנית ההשקעה, פני עתיד

  .וכיוצא באלו, היתרים ואישורים נדרשים

  נכסים לא מוחשיים 1.8.9

 לרישום סימני מסחר  רשמה או הגישה למשרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי בקשותUSAדלק 

 retail fuel and(שונים לשימוש בתחומי מכירת הדלקים והקמעונאות ) service marks(וסימני שירות 

convenience store .( בבעלות דלקUSAהרשומים במשרד הפטנטים וסימני המסחר ,  הסימנים הבאים

 MAPCO EXPRESS [& Design] ,EAST COAST ,CAFÉ EXPRESS FINEST COFEE IN: האמריקאי

TOWN ,MAPCO [& Design], GUARANTEED RIGHT! ,MAPCO Express [& Design], FLEET 

ADVANTAGE ,ו - Delta Express . סימנים שרישומם תלוי ועומד כוללים אתGrille Marx ,MAPCO ו - 

MAPCO Mart. הגם  שהסימן , בנוסףDISCOUNT FOOD MARTי  אינו רשום במשרד הפטנטים וסימנ

 סבורה כי השימוש בסימן זה נהנה MAPCO, המסחר האמריקאי או נשוא בקשה תלויה לרישום כאמור

  . מהגנות משפטיות מסוימות הקיימות לסימנים שאינם רשומים

  הון אנושי 1.8.10

 – ו 2006, 2005 בתחום מוצרי הדלק וחנויות הנוחות לשנים  MAPCOלהלן פירוט מצבת העובדים של   .א

 :קות בחלוקה לפי מחל2007

  בדבצמבר31מספר עובדים נכון ליום 
2007 2006 2005 

  
   מחלקה

 1מטה חברה 93 138 155
 מטה איזורי 79 109 102
 חלוקת דלק 36 36 39

  ותחנות תדלוק  חנויות 2,192 2,520 3,129
  כ"סה 2,400 2,803 3,425

                                                      
  .כולל גם את מרבית מטה דלק זיקוק MAPCO Express יצוין כי מטה    1
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. MAPCOידי - יות נוחות עלהגידול במספר העובדים בשנים האמורות נובע מרכישת תחנות תדלוק וחנו

  . יורק- לציבור בבורסת ניוUSA גדל עקב ביצוע רכישות חדשות והנפקתה של דלק MAPCOמטה , בנוסף

ואינם ,  אינם חתומים על הסכמי העסקה אישייםMAPCOעובדי , USAל דלק "מנכ, למעט מר עוזי ימין  .ב

  .מאוגדים באיגוד מקצועי כלשהו

 מקיימת MAPCO. הדרכה בהתאם למשרת העובד קיימות מספר תוכניות MAPCO-ב  .ג

 קיימות MAPCO -בנוסף ב. למנהלים בחנויות ולמנהלים אזוריים, השתלמויות לעובדים שעתיים/דרכה

  .בטיחות בעבודה ועוד, שיווק, ובהן שירות לקוחות, הכשרות נוספות

, ציאליות ניתנת האפשרות להשתתף במספר תוכניות הכוללות הטבות סוMAPCOלמרבית עובדי   .ד

אובדן , בין היתר, אשר כוללת, השתתפות בתוכנית ביטוח רפואי וכן השתתפות בתוכנית ביטוח חיים

  .כושר עבודה

  :כדלקמן, בהתאם למשרת העובד,  קיימות מספר תוכניות לתגמול עובדיםMAPCO-ב  .ה

  .מנהלי החנויות ומנהלי האיזורים זכאים לבונוס חודשי ורבעוני בהתאם לעמידתם בתקציב .1

, קיימת תוכנית תגמול המבוססת על עמידתם ביעדים) למעט עובדי החנויות (MAPCOליתר עובדי  .2

    .המוגדרים בתחילת כל שנה

 תכנית: "להלן( מדיניות תמריצים ארוכת טווח USA אימץ דירקטוריון דלק 2006בחודש אפריל   .ו

אופציות או זכויות , רהיועצים ונושאי מש, ב להעניק לעובדים"על פיה רשאית דלק ארה, ")התגמול

האופציות המוענקות , באופן כללי"). האופציות:"להלן ביחד( אופציות 3,053,392מבוססי מניות של עד 

 מהאופציות מוענקות על פני 75% -כ, בקירוב. על פי תכנית התגמול מוענקות במחיר שוק או גבוה מכך

התנאי . עם אחת בתום השנה הרביעית מהאופציות המוענקות מוקנות בפ25% -  שנים ו3-5תקופה של 

התכנית כוללת הענקת , בנוסף. למימוש האופציות הוא הענקת שירותים רציפה לחברה עד המימוש

שהן יחידות הניתנות למימוש למניות ") RSU: "להלן; Restricted Stock Units(יחידות סטוק מוגבלות 

 זכויות כאמור הוקצו מכוח .קנייה של ארבע שנים באופן יחסיללא מחיר מימוש הכפופות לתקופת ה

מנהלים , )למעט עובדים זמניים ועובדים המאוגדים באיגוד מקצועי(תכנית התגמול לעובדי דלק זיקוק 

 .USAנושאי משרה ודירקטורים בדלק , )עד רמת מנהל אזור( MAPCO-ב
  : 31.12.2007להלן פרטים בדבר תכנית התגמול נכון ליום 

  שווי ההטבה
 )במליוני דולר(

מספר האופציות 
 שנים 3-5נ "עפ(

 ) שנים4נ "ועפ

 

הוקצו נכון ליום  3,372,445 -
31.12.2006* 

 2007הוקצו במהלך  503,668 -
 **2007מומשו במהלך  )592,909( 9.0
 2007חולטו במהלך  )205,626( -

מוקצות נכון ליום  3,077,578 36.4
31.12.2007 

ניתנות למימוש נכון ליום   987,251 16.6
31.12.2007  

  
  .ז1.8.10  כמפורט USAל דלק "כולל האופציות שהוקצו למנכ*   
  . עוזי ימיןUSAל דלק " על ידי מנכ2007 אופציות שמומשו במהלך 400,000כולל ** 
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  RSU מחיר הענקה ממוצע בדולר

שהוקצו נכון ליום  75,000 15.56
31.12.2006 

 2007שהוקצו במהלך  4,500 23.50
 2007הובשלו במהלך  )17,125( 15.59

 2007חולטו במהלך  - -
  31.12.2007טרם בשלו ליום  62,375 16.12

 
 נקבע בהתבסס על מחיר הסגירה RSU -של ה) Weighted Average Grant Price(מחיר ההענקה הממוצע 

  .   במועד ההענקהUSAיית דלק של מנ

  . מליון דולר3.3 - בסך של כ31.12.2007הוצאות השכר בקשר עם תכנית האופציות הסתכמו נכון ליום 

 על פי :2006 -  ו2007 והטבות שקיבל בשנים USAל דלק "מנכ, להלן תנאי ההעסקה של מר עוזי ימין  .ז

בנוסף .  דולר לחודש24,000 - ו על סך של כעומד שכר, ותיקונים שנערכו בו, הסכם ההעסקה של מר ימין

והוצאות , USAמגורים על חשבון דלק , רכב והוצאות רכב, זכאי מר ימין להטבות שונות כגון ימי חופש

.  רשאי על פי שיקול דעתו להחליט על מתן מענק שנתי למר ימיןUSAדירקטוריון דלק . חינוך וטלפון

כל צד רשאי לסיים את ההסכם . 2009 באפריל 30ליום  ועד 2004 במאי 1תקופת ההסכם היא מיום 

זכאי מר ימין , במקרה של סיום מוקדם של הסכם העבודה. עשר חודשים- בהודעה מוקדמת של שנים

כן . 2005 דולר בגין כל חודש עבודה החל מחודש ינואר 1,000וכן לתשלום בסך של , לשכר של חודש נוסף

לפירעון במועד סיום , ללא ריבית,  דולר200,000בסך של  הלוואה USAזכאי מר ימין לקבל מדלק 

זכאי מר ימין לקבל תגמול באופציות במקרה של הנפקה לציבור של , על פי הסכם ההעסקה. העסקתו

או לחלופין מענק כמפורט בהסכם במקרה בו לא , ידה-  או אחת ההחברות הנשלטות עלUSAדלק 

ניתנה , USAבמסגרת הנפקת דלק , בהתאם לאמור. 2009 באפריל 30בוצעה הנפקה כאמור עד ליום 

הניתנת למימוש על פני , ) מניותUSA) 1,969,493 מהון המניות של דלק 5%למר ימין אופציה לרכוש עד 

המבוסס על ההערכה ,  דולר למניה2.03במחיר מימוש של , 2009 ועד אפריל 2004 שנים מחודש מאי 5

במקרה של סיום .  מליון דולר80עמד על , 2004 במאי 1 בעת מתן האופציה מיום USAששווי דלק 

 מהמניות שטרם מימש ובשלו נכון למועד סיום 90%יהיה זכאי לממש , ידי מר ימין-העסקה מרצון על

והוא מחזיק  USA אלף אופציות למניות דלק 650,000נכון למועד הדוח מימש מר ימין . ההעסקה

 .  אופציות1,444,296מתוכן הבשילו ,  אופציות1,319,493

ועלות העסקה כוללת של , תשלומים מבוססי מניות, מענקים כספיים, להלן פירוט הוצאות שכר ונלוות

  ):  בדולר (2007 -  ו2006 בשנים USAל דלק "מנכ

2006 2007 
עלות 

העסקה 
 כוללת

הוצאות 
בגין 

הטבות 
מבוססות 
 מניות

מענקים 
 כספיים

הוצאות 
שכר 
 ונלוות

עלות 
העסקה 

 לתכול

הוצאה 
בגין 

הטבות 
מבוססות 
 מניות

מענקים 
 כספיים

הוצאות 
שכר 
 ונלוות

 

 ל"מנכ 411,554 400,000 263,768 1,075,322 371,646 -- 703,862 1,075,508
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  חומרי גלם וספקים 1.8.11

 MAPCO-ל.  רוכשת מוצרי דלקים מספקים באזורי פעילותהMAPCO - ספקים של מוצרי דלק ושמנים  .א

אשר סיפק לה , שיש לה תלות בו, Valero"(1": להלן (Valero Marketing and Supply-ספק דלקים עיקרי 

 . בהתאמה,  מתצרוכת הדלקים51% -  וכ33%  -כ, 29% - כ2005 -  ו2006, 2007בשנים 

 ,Exxon-Mobilהעיקריים שבהם הם ,  מוצרי דלק מספקים נוספים MAPCOרוכשת , Valero-בנוסף ל

Conoco Phillips ,Chevron ,Shellו - BPוכן מספקים עצמאיים אחרים .  

מהובלת הדלקים מהספקים אל , בהתאמה, 61% -  וכ57% -כ , 50% -  כ2005 -  ו2006, 2007בשנים 

יתרת ההובלה בוצעה באמצעות מובילים . MAPCOתחנות התדלוק נעשתה באמצעות צי המיכליות של 

  .עלויות ההובלה אינן מהותיות. חיצוניים

, 63%-  וכ69% -כ, 54%- כMAPCO רכשה 2005- ו2006, 2007 בשנים - צרים קמעונאייםספקים של מו  .ב

"). מקליין: "להלן (McLane Company Incמהמוצרים הקמעונאיים המשווקים על ידה מחברת , בהתאמה

, מוצרים קמעונאיים מחברות MAPCOרוכשת , בנוסף. 2005ההתקשרות עם חברת מקליין החלה בשנת 

 .  וכן מספקים אחרים, Gatorade - וFrito Lay ,Hershey ,Kraft/Nabisco ,Oscar Mayer, פפסי קולה

  .  להלן1.8.17 לפירוט בדבר ההסכמים עם ספקים אלו ראו סעיף 

  הון חוזר  1.8.12

  מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים  .א

שווי המלאי . במוצרים קמעונאיים ימים 38 -מים במוצרי דלק ו י6הוא  MAPCOממוצע ימי המלאי של 

  . בהתאמה,  מיליון דולר59 -  וכ41, 34  - היה כ31.12.2007 -  ו31.12.2006, 31.12.2005נכון ליום 

  מדיניות אשראי   .ב

במקרים מסוימים העניקה . היא לא לתת אשראי ללקוחות פרטיים MAPCOמדיניות : אשראי לקוחות .1

MAPCOימים7אשראי בהיקפים לא מהותיים של עד ) בעיקר פעילות חוץ תחנה וציי רכב(ותיה  ללקוח  .

  .  ימים4 - עמדה על כ2007 - 2005תקופת האשראי הממוצעת ללקוחות בשנים 

תקופת האשראי .  ימים30 מקבלת אשראי מספקיה לתקופות של עד MAPCO: אשראי ספקים .2

 MAPCOאין , כאשר מספקים מסוימים,  ימים20- ל15ין  נעה ב2007 - 2005הממוצעת מספקים בשנים 

 . מקבלת אשראי כלשהו

את יתרות המלאי ואת אשראי , בקירוב,  מספקיה מספיק על מנת לממןMAPCOהאשראי שמקבלת  .3

  . הלקוחות

  מימון 1.8.13

  מגבלות אשראי  .א

ק  מקונסורציום בראשות בנ2005בחודש אפריל  MAPCOבמסגרת הלוואות ומסגרות אשראי שקיבלה 

  : לשמור על אמות מידה פיננסיות שעיקרן כדלקמן MAPCOהתחייבה , אמריקאי

                                                      
 על ההסכם לאספקת MAPCO Expressאשר חתמה עם , Premcor Refiningאת  Valero רכשה 2005יצוין כי במהלך שנת    1

  .דלקים
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   : יהיה כדלקמן)  הכנסות מריבית– EBITDA(חלקי ) חוב פיננסי כולל( .1

    יחס חוב           תקופה

  4.85 -קטן מ    2007 4 רבעון - 2005 1רבעון 

  4.25 -קטן מ         2008שנת 

   3.75 -קטן מ         2009שנת 

  3.25-קטן מ         2010שנת 

2. )EBITDAתשלומי מס +תשלום קרן ההלוואה מתוכנן+הוצאות ריבית(חלקי )  בניכוי השקעות שוטפות

 ברבעון ראשון 1.25 -מ,  2008 עד רבעון רביעי שנת 2005 מרבעון שני של שנת 1.20 - יהיה גדול מ) הכנסה

  .  ואילך2009

יהיה גדול ) ד"שכ+הוצאות ריבית( חלקי ))EBITDAR(ד "תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בתוספת שכ( .3

 2010 בשנת 2.35 -  ו2009 בשנת 2.15, 2008 בשנת 2.0, 2007 לרבעון רביעי 2005 מרבעון שני 1.90 - מ

  .ואילך

) ד"בתוספת שכ) EBITDA(תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (חלקי ) ד" פעמים שכ8+ חוב פיננסי כולל ( .4

 בשנת 4.65, 2008 בשנת 5.10, 2007 עד רבעון רביעי 2005שני  ברבעון 5.60 - של החברה יהיה קטן מ

  . ואילך2010 בשנת 4.25  - ו2009

סכום הדיבידנד בכל : שעיקרן כדלקמן, Mapcoקיימות מגבלות שונות על חלוקת דיבידנד על ידי , בנוסף .5

שנה  מעודף התזרים של ה50%שנה פיסקלית יהיה הסכום הנמוך בין סך של מליון וחצי דולר או 

ובלבד , בלי לקחת בחשבון תשלום מראש של הלוואות שנלקחו על פי ההסכם, הפיסקלית הקודמת

, 1.25:1-לעיל גבוה יותר מ) 2(ק "והיחס המוזכר בס, 2.5:1- לעיל אינו גבוה מ) 1(ק "שהיחס המוזכר בס

  . עבור התקופה של ארבע הרבעונים הפיסקליים שקדמו למועד חלוקת הדיבידנד, בכל מקרה

6. MAPCO תשלם סכום של עד מליון דולר עבור הוצאות הנהלה )corporate overhead .( 

 בכל התנאים שלעיל ולא היתה בהפרה שלהם בתקופות המתוארות MAPCOנכון למועד הדוח עומדת  .7

  .בדוח

תזרים מלקוחות , מלאי, ן"לרבות נדל, שיעבדה את כל הנכסים הקבועים שלה MAPCO -  שעבודים  .ב

  .  ל"י לקונסורציום בראשות בנק ההשקעות האמריקני הנוכרטיסי אשרא

 מליון דולר 120 -בכ,  מסגרות אשראי שהסתכמה סמוך למועד הדוחMAPCO - ל-מסגרת אשראי  .ג

 65- נכון למועד דוח זה כMAPCOל ניצלה "מתוך המסגרת הנ.  +LIBOR  2.25%משתנה של  בריבית

  ). דולר מיליון 16כולל מכתבי אשראי בסך (מליון דולר 

בהתאם להסכמי  MAPCO להלן פירוט האשראי בריבית משתנה שקיבלה – אשראי בריבית משתנה

  : 31.12.2007ההלוואות הנוכחיים נכון ליום 

היקף 
ההלוואה 

במליוני (
  )דולר

שיעור 
ריבית  
31.12.07 

שיעור 
ריבית  
ממוצעת 

  2007ל

  טווח הריבית
1.1.2007-

31.12.2007  
  

מנגנון 
 השינוי

 הלוואהסוג ה

146  7.5%  8.0% 7.5%-9.5%  2.75+L  הלוואות לזמן ארוך 

49  7.5% 8.0%  6.9%-9.5%  2.25+L Revolver 
65  7.4% 7.5% 7.2%-9.2% L +2.5 הלוואה לזמן קצר* 

  

 .  מליון דולר 65 -ונכון לתאריך הדוח היא עומדת על סך של כ, 2007הלוואה זו נתקבלה בשנת * 
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בדירוג  s'Moody –ו  S&Pק אשר דורגו על ידי "הלוואות ומסגרת אשראי לז MAPCO - ל– דירוג אשראי  .ד

 ניתן s'Moodyוהדירוג של , 2007 ניתן בחודש דצמבר S&Pהדירוג של . בהתאמה, B2- ו) פלוסB+) Bשל 

 .  2007בחודש מאי 

  מיסוי 1.8.14

ים לדיני והם כפופ, USA וחברות הבת שלה מאוחדים עם אלה של דלק MAPCOהדוחות לצרכי מס של 

  . המס החלים עליה

 State Income Tax and Franchise( לדיני המס במדינות השונות בהן היא פועלת MAPCOבנוסף כפופה 

Tax .(היקף הפעילות וההון העצמי של , שיעורי המס מבוססים על שווי הנכסיםMAPCO . לשיעורי

  . הקבוצהלדוחות הכספיים של 33ב ראו ביאור " בארה MAPCOהמס החלים על 

,  שיעורי המס על רווחי הוןולכן,  הינה באמצעות חברה הונגרית בבעלות מלאהUSAההחזקה בדלק 

שיעור המס כיום . ב"ריבית ודיבידנד מושפעים מאמנות המס בין ישראל להונגריה ובין הונגריה לארה

נגריה לישראל  כאשר חלוקת דיבידנד מהו5%ב להונגריה הנו בשיעור של "החל על דיבידנד בין ארה

  .פטורה ממס

  איכות הסביבה 1.8.15

, תקנות וצווים שונים שעניינם שמירה על איכות הסביבה, חלות הוראות חוק MAPCOעל פעילות   .א

המדינות השונות . ולפיכך הם משתנים מאזור לאזור, המדינתית והמקומית, שמקורם ברמה הפדרלית

, ברמה הפדרלית. (Above and/or Underground Storage Tanks)מנפיקות היתר שנתי לאחסון הדלקים 

 דורש כי הרשות לפיקוח על )The ResourceConservation and Recovery Act(החוק לשימור משאבים 

, תכין תכנית רגולטורית מקיפה לאבחון) "EPA"או , Environment Protection Agency(איכות הסביבה 

,  מאפשרות למדינות השונות לפתחEPA -ת שפרסמה ההתקנו. מניעה וניקוי של דליפות ממאגרי דלקים

ובלבד שהן מאמצות סטנדרטים לא פחות חמורים מאלה , לנהל ולאכוף תכניות רגולטוריות מדינתיות

, קבעו דרישות בקשר לאופן התקנת מאגרים תת קרקעיים, כמו גם רוב המדינות, EPA -ה. הפדרליים

, סגירה של מאגרים תת קרקעיים, במקרים של דליפותנקיטת אמצעי תיקון , שדרוג מאגרים קיימים

שמירת נתונים מתאימים ושמירת ראיות בקשר לחבויות כספיות הנובעות מנקיטת פעולות תיקון 

  .ופיצוי צדדים שלישיים בקשר עם פגיעות גוף או רכוש שנגרמו כתוצאה מדליפות

, בנוסף. י איכות סביבה מסוימים חברה בקרנות מדינתיות החולקות באחריות בגין ניקוי נזקMAPCO  .ב

MAPCOרכשה פוליסת ביטוח המכסה את חבותה בקשר לנזקים מסוימים שנגרמו לסביבה .  

 Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability-כפופה גם ל MAPCOפעילות   .ג

Act") CERCLA .(" המוגדרים , אנשיםחוק זה מטיל אחריות מוחלטת על קבוצות מסוימות של

ים או המפעיל של /קבוצת אנשים זו כוללת את הבעל. כאחראים לשחרור חומרים מסוכנים לסביבה

נכון למועד . ות אשר השליכו או ארגנו את השלכת החומרים המסוכנים/וכן את החברה, י פסולת/אתר

  .CERCLA - אינה צד לתביעות מכוח הMAPCO, הדוח

עלולות בעתיד להתווסף הוראות דין מחמירות יותר בקשר , ת הסביבהבשל מגמת התפתחות נושא איכו  .ד

בהסתמך על המידע המצוי , יחד עם זאת. והיא עשויה להידרש להוצאות נוספות, MAPCOלפעילות 

 ביחס לעמידת פעילותה בדרישות איכות הסביבה הקיימות היא אינה צופה עלויות MAPCOבידי 

  .  2008 -  ו2007השקעה מהותיות לשנים 
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לגבי הצורך בהשקעות נוספות הקשורות באיכות הסביבה הינו מידע  MAPCOמידע זה בדבר הערכת 

 או יכנסו לתוקף MAPCOשייתכן ולא יתממש במידה ויתגלו חריגות מהותיות בפעילות , צופה פני עתיד

  . דרישות איכות סביבה חדשות שבגינן יידרשו הוצאות מהותיות

    MAPCOמגבלות ופיקוח על פעילות  1.8.16

תקנות בקשר למכירה של , חוקי עבודה, בין היתר, חלים חוקים ותקנות הכוללים MAPCOעל פעילות 

  : ובכלל זה, דרכי גישה ציבוריות וחוקים נוספים, תנאי עבודה, שכר מינימום, מוצרי אלכוהול וטבק

- ושמנים ניתן על ההיתר למכירת דלקים – רישוי תחנות התדלוק ופעילות תחום מכירת דלקים ושמנים  .א

, בנוסף. ההיתר הינו שנתי). MAPCO )Regulatory Services Permitידי המדינות השונות בהן פועלת 

כנזכר , )Above and/or Underground Storage Tanks(המדינה מנפיקה היתר שנתי לאחסון הדלקים 

 .א1.8.15 לעיל בסעיף 

וכן למכור כרטיסי גירוד במדינות , רשאית להנפיק כרטיסי לוטו ממוחשבים MAPCO – רישוי הלוטו  .ב

  .מסוימות על פי רשיונות שקיבלה

 חוקים מדינתיים או מקומיים מגבילים את השעות בהן – רישוי בקשר למכירת משקאות אלכוהוליים  .ג

לרשויות מדינתיות . לכוהולייםהמשמעותיים ביותר הם משקאות א, ניתן למכור מוצרים מסוימים

להשעות או לשלול בקשות למתן או חידוש היתרים למכירת , לבטל, ומקומיות יש הסמכות לאשר

  .משקאות אלכוהוליים או להטיל מגבלות שונות וסנקציות

, המדינה: ידי שלושה גורמים- ההיתר למכירת סיגריות ניתן בנפרד על–רישוי בקשר למכירת סיגריות   .ד

לקבל היתרים למכירת  MAPCOכאשר בנוסף על , ההיתר למכור סיגריות הינו שנתי. עירהמחוז וה

  .מוצרי טבק אחרים

 חנויות הנוחות כפופות לתקנות של רשויות פדרליות ומדינתיות - רישוי בקשר להפעלת חנויות נוחות  .ה

  . אש ותכנון ובניה, בטיחות, בנושאי בריאות ותברואה, שונות

תנאי , שעות נוספות, לחקיקה פדרלית ומדינתית בנושאים של הגנת השכר כפופה MAPCO, בנוסף  .ו

 עולות מעת לעת הצעות חוק פדרליות להעלאת השכר MAPCOיצוין כי למיטב ידיעת . עבודה ואזרחות

 .  המינימלי וחיוב מעסיקים במתן פוליסת ביטוח בריאות לעובדיהם

  הסכמים מהותיים 1.8.17

 והיא רכשה ממנה MAPCOהינה ספק הדלקים העיקרי של  Valero,  לעילא1.8.11 כמפורט בסעיף   .א

 MAPCO. בתנאים מועדפים, בהתאמה,  ממוצרי הדלקים33% - וכ29% - כ2006 - ו 2007בשנים 

בת חיי, Valero עם MAPCOבהתאם לחוזה של . 2008 בחוזה הפצה עד לחודש מאי Valeroקשורה עם 

. שמחירם נקבע על פי נוסחה קבועה,  כמות מסוימת של תזקיקי דלקים MAPCO-האחרונה לספק ל

דבר העשוי להשפיע על ,  לחדש את חוזה האספקה באותם תנאיםMAPCOיתכן כי בעתיד לא תצליח 

  . תוצאותיה הכספיות

 Mapco Express העיקרי של הקמעונאייםהינה ספק המוצרים McLane Grocery Distribution   .ב

ההסכם נחתם ביום . בהתאמה,  ממוצרים אלה69%- וכ54% -  כ2006 - ו 2007שסיפק לה  בשנים 

 לא הוארך והחל משנת Mclaneההסכם עם חברת .  לשלוש שנים עם אופציה לשנתיים נוספות1.1.2005

 Core-Mark Internaitonal, Inc על הסכם למכירת מוצרים קמעוניים עם חברת Mapco חתומה 2008
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 - ול, 2,010 בדצמבר 31 בתוקף עד ליום Core-Markההסכם עם חברת "). Core-Mark: "להלן(

Mapco  2013 בדצמבר 31 אופציה להאריך את ההסכם עד ליום. 

  הליכים משפטיים 1.8.18

MAPCOלהערכת .  היא צד לתביעות והליכים משפטיים שונים הנובעים ממהלך העסקים הרגיל שלה

MACPO לא תהיה השפעה מהותית לרעה על מצבה , הידועים לה כיום, בעניינים אלה להחלטה סופית

  .  הכלכלי או על תוצאות פעילותה בתקופות עתידיות

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 1.8.19

MAPCO נוהגת לבחון את תוכניותיה ויעדיה האסטרטגיים מעת לעת ולעדכן אותם בהתאם 

  . עות מאקרו כלכליותלמפת התחרות ולהשפ, להתפתחויות החלות בשוק הדלקים

  :  בשנים הקרובות צפויה להתמקד בפעילויות הבאות MAPCOפעילות

. ובאזורים סמוכים MAPCOרכישת תחנות תדלוק וחנויות נוחות נוספות באזורי הפעילות הקיימים של   .א

MAPCOובוחנת הסבת תחנות תדלוק ,  עוקבת אחר פעילות תחנות התדלוק וחנויות הנוחות שלה

  .ידי צדדים שלישיים- חות שהביצוע שלהן נמוך מהמצופה להפעלה עלוחנויות נו

. בעיקר בתחום המזון המוכן, הרחבת הפעילות הקמעונאית ומגוון המוצרים הנמכרים בחנויות הנוחות  .ב

אשר להערכתה ימשכו , למכור בחנויותיה גם מוצרי פרימיום MAPCOכחלק ממהלך זה בכוונת 

 להחדיר מזון מוכן אותו יוכל הלקוח להזמין MAPCOבכוונת , תרבין הי. לחנויות גם קהל יעד חדש

ולהציג היצע גדול יותר ) Private Label(למכור מזון ממותג פרטי , )touch screen(באמצעות מסך 

מגוון המוצרים אשר ימכר בכל חנות נוחות יקבע על פי אסטרגיית מכירה ייחודית לחנות . מוצרים

 .ת מיקום החנות ומאפייני הלקוחותאשר תביא בחשבון א, הנוחות

 פועלת לחיזוק המותגים שלה וההכרה בהם כמותגים מובילים MAPCO,  לעילה1.8.8 כאמור בסעיף   .ג

במטרה להעצים את , וכן לשיפוץ ועיצוב מחדש של חנויות הנוחות שלה, ב"באזור דרום מזרח ארה

, החלה במהלך של מיתוג מחדש של חלק מחנויות הנוחות שלה MAPCO. ה של לקוחותיהחווית הקניי

יביא , לצד שיפוץ ועיצוב חנויותיה מחדש,  מאמינה כי מהלך זהMapco Mart ."MAPCO"תחת השם 

  . להרחבת קהל לקוחותיה

וע העלולים למנ, מימוש היעדים והאסטרטגיה האמורים לעיל תלוי בגורמים חיצוניים שונים

 נוהגת כאמור לבחון ולעדכן את יעדיה MAPCO, בנוסף לכך. או להביא לשינויים בהם, התממשותם

  . למפת התחרות ולהשפעות מאקרו כלכליות, בהתאם להתפתחויות החלות בשוק הדלקים

  גורמי סיכון 1.8.20

MAPCOב הינם" מעריכה כי גורמי הסיכון העיקריים הקשורים בפעילותה בארה  :  

, במיוחד בתחום הדלקים, לרבות תחרות מול רשתות ההיפרמרקטים, רות גבוהה רמת תח-  תחרות  .א

  .  המתבטאת במרווחים נמוכים יחסית

 התפתחות התחרות בתחום שיווק הדלק מצד רשתות - תחרות מצד רשתות ההיפרמרקטים  .ב

  . ההיפרמרקטים

  .  ל המרווחים בענף השפעת התנודות במחירי הנפט על מחירי הדלק וע-  חשיפה לתנודות במחירי הנפט  .ג

 הסיכון לשחיקה במרווחים בשל שיעור הצמיחה הנמוך בהיצע הדלק מבתי הזיקוק - שחיקה במרווחים  .ד

  . תוך קושי בהתאמה מלאה של מחירי הדלק הנמכר לצרכנים, בארצות הברית ובשל עליית מחירי הנפט



. 
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י הנמכר ביותר על ידי שהינו המוצר הקמעונא( ירידה בצריכת הסיגריות -ירידה בצריכת הסיגריות  .ה

MAPCO( ,ב שעשויות להיות להן השלכות על מחיר הסיגריות "וקשיים של חברות הטבק בארה

כגון העלאת מחירי הסיגריות או העלאת המיסוי על מוצרי , חקיקה עתידית בנושא מוצרי טבק. ושיווקן

  .  טבק עשויים להשפיע לרעה על צריכת סיגריות

תקנות וצווים שונים שעניינם שמירה על איכות הסביבה החלים על ,  הוראות חוק-איכות הסביבה  .ו

והאפשרות כי בעתיד יתווספו הוראות חוק מחמירות יותר אשר יחייבו הוצאות כספיות , חברות הדלק

 . MAPCOמצד 

בתנאי ,  ממוצרי הדלקים שלה מספק אחד29% -רוכשת כ MAPCO -תלות בספק מוצרי דלקים  .ז

לחדש את  MAPCOאין כל בטחון כי יהיה באפשרות . 2008וזה המסתיים בשנת וזאת על פי ח, מועדפים

הפרעה באספקת , שינוי בספק הדלקים. ההסכם עם ספק זה או ספקים אחרים בתנאים מועדפים

   MAPCOדלקים או שינוי ביחסים עם ספק הדלקים עשויים להשפיע לרעה על מצבה של 

 הלוואות ומכתבי אשראי בסך MAPCO - ל2007דצמבר  ב31 נכון ליום –MAPCO מגבלות אשראי של   .ח

בכפוף ,  מיליוני דולר55- באפשרותה לנצל מסגרת אשראי בסך של כ, בנוסף.  מיליוני דולר276- של כ

התחייבויות אלה עשויות להגדיל את רגישות ). לעיל) א(6.8.13ראו סעיף (לעמידה במגבלות אשראי 

MAPCOב אותה להפריש חלק משמעותי מהתזרים שלה לטובת לחיי,  לשינויים כלכליים שליליים

לבצע שינויים ולהגיב מהר לשינויים בתחום פעילותה ולהגביל את , להגביל את יכולתה לתכנן, חובותיה

  .יכולתה ללוות כספים נוספים

 מושפעת מהאטה כלכלית במשק האמריקני המתבטאת בירידת נפח מכירות MAPCO - האטה כלכלית  .ט

 .מוצרים הקמעונאיים הנמכרים בחנויות הנוחותמוצרי הדלקים וה
סיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדים , סיכוני מקרו(להלן סיכום גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם 

 - על פי תנאי השפעתם על עסקי הקבוצה , MAPCOבהתאם להערכת הנהלת , אשר דורגו, )לקבוצה

  : בינונית וקטנה, השפעה גדולה

   של גורם הסיכון על עסקי החברהמידת ההשפעה
  השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

 סיכוני מקרו  האטה כלכלית 
תחרות מצד רשתות 

  ההיפרמרקטים
  ירידה בצריכת סיגריות

 איכות הסביבה

תחרות שחיקה 
 במרווחים

חשיפה לתנודות במחירי 
 הנפט

 סיכונים ענפיים

  תלות בספק מוצרי דלקים
  ימגבלות אשרא

סיכונים מיוחדים       
  MAPCO -ל

  

ב הינה על סמך ההערכה " ההשפעה של גורמי הסיכון על עסקי מוצרי הדלק וחנויות הנוחות בארהמידת

  .בלבד וייתכן כי בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה
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  תחום מוצרי הדלק בישראל 1.9

מ "חברת הדלק הישראלית בע" דלק"פעילות החברה בתחום מוצרי הדלק בישראל נעשית באמצעות 

 הנפיקה דלק ישראל לראשונה לציבור 2007בחודש אוגוסט "). דלק ישראל: "להלן(וחברות בבעלותה 

.  דלק ישראל ואגרות חובכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות,  מניות5.8.2007פי תשקיף מיום - על

דלק ישראל פעילה בתחום מוצרי הדלק ). ברוטו(₪  מליון 940 - סך תמורת ההנפקה הסתכמה בכ

בתחנות תדלוק ציבוריות הפתוחות לקהל הרחב וכן (הכולל שיווק והפצת מוצרי דלק ושמנים , בישראל

קמה והפעלה של תחנות ייזום ה, )בשיווק ישיר ללקוחות שלא באמצעות תחנות התדלוק הציבוריות

מחזיקה דלק , כמו כן. תדלוק וחנויות נוחות בתחום שטח תחנות התדלוק וכן אחסון וניפוק דלקים

כן מחזיקה דלק ישראל . USA ממניות דלק 73%-  ממניות דלק הונגריה המחזיקה בכ3.3% - ישראל בכ

  . ממניות דלק אירופה20% -ב

  : וצה בתחום מוצרי הדלק בישראללהלן תרשים מבנה האחזקות העיקריות של הקב
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11.5%  
  

3.33%  
  

20%  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________________________________________  
נכון למועד פרסום .  הגישה דלק ישראל לרשות המיסים בקשת מיזוג קבוצת גל שוהם עם דלק ישראל בפטור ממס31.12.2006ביום   * 

  .הדוח טרם נתקבל האישור האמור

  מ"ברת הדלק הישראלית בעח"דלק"

בע מ"דלקול

בע-גל לדלק חברה *מ"שוהם

בע פטרוכימיות תעשיות מ"ביטום

בע חימום מ"דלק

בע-של דלקים להובלת שרות מ"דל

דלק רשומה-שערי שותפות וניהול פתוח

  בלסקי שותפות לשיווק דלקים ושמנים- דלק

בע דרכים קמעונאות מנטה מ"דלק

בע נפט ליצוא המאוחדת מ"החברה

בע טנקרים מ"שרותי

גלילות-דלק מוגבלת,פי שותפות

בע וצנורות נפט מסופי גלילות מ"פי

תפותשו(מ "דלק מתחמים קמעונאיים בע
 )ן"עם דלק נדל

שוהם תחנות 
  מ"ונכסים בע

גל חברה לדלק 
  מ"בע

בע תעשיות מ"אורפק

חיפה–ח"שב בסיסיים שמנים

הונגריה דלק

בע הולדינגס אירופה מ"דלק

 מ"דלק פטרוליום בע
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 מידע כללי על תחום הפעילות  1.9.1

  תחום הפעילותמבנה   .א

 2005 -  ו2006, 2007סולר וקרוסין הסתכמה בשנים , הצריכה השנתית בישראל של דלקים מסוג בנזין

 8.4 -כ( מליוני טון 6.7 - ובכ) ל" מליון ק8.5 - כ( מליוני טון 6.8 - בכ, )ל" מליון ק9.2 -כ( מליוני טון 7.4 -בכ

 –) נתניה עד קרית גת(באיזור המרכז : הינהההתפלגות הגיאוגרפית של הצריכה . 1בהתאמה, )ל"מליון ק

  .35% -  כ–) צפונה לנתניה( ובאיזור הצפון 12% -  כ–) דרומה מקרית גת(באיזור הדרום , 53%-כ

  .מקור כל הדלקים הינו מבתי הזיקוק באשדוד ובחיפה ומייבוא

,  סונול,דלק ישראל,  פז-במשק הדלק בישראל פעילות חברות תשתית וארבע חברות דלק עיקריות 

. ניפוק והזרמה של דלקים, אחסון, חברות התשתית נותנות שירותי תשתית לרבות פריקה. אלון-ודור

 תחנות תדלוק ציבוריות בישראל וכן מבצעות פעילות של 876 - חברות הדלק הגדולות מחזיקות יחד בכ

במסגרת ). " ישירשיווק": להלן(שיווק מוצרי דלק ושמנים לצרכנים באופן ישיר מחוץ לתחנות תדלוק 

פעילות השיווק הישיר משווקת דלק ישראל מוצרי דלקים וכן מוצרים נוספים בשיווק ישיר ללקוח 

רוב ההתקשרויות עם ). הפתוחות לקהל הרחב(שלא באמצעות תחנות הדלק הציבוריות , הקצה

בנוסף להן ). כ"הסכמים שנתיים בד(הלקוחות בתחום שיווק הדלקים בשיווק ישיר הינן קצרות מועד 

 תחנות דלק ציבוריות ומבצעות את יתר 110 -ישנן חברות דלק אחרות המחזיקות יחד בסך הכל כ

  . פעילות השיווק הישיר

והפעלת , שיווק ישיר, פעילות דלק ישראל כוללת שיווק מוצרי דלק ושמנים לתחנות תדלוק והפעלתן

מפעילה דלק ישראל שירות , כמו כן. וקחנויות נוחות בהן נמכרים מוצרים שונים במתחמי תחנות התדל

בחלק מהמתחמים משכירה . המיועד לציי רכב, )"דלקן"(תדלוק באמצעות מערכת זיהוי אלקטרוני 

נותנת , כמו כן). "מתחמים קמעונאיים": להלן(דלק ישראל שטחים לצדדים שלישיים לצרכי מסחר 

סופים שנרכשו מפי גלילות בחודש יולי דלק ישראל שירותי אחסון וניפוק של מוצרי דלקים משלושת המ

  .באר שבע וירושלים,  המצויים באשדוד2007

 תחנות 71-מתוכן ב,  תחנות תדלוק ציבוריות223- שיווקה דלק ישראל מוצרי דלקים ל, 2007בסוף שנת 

שיווקה דלק ישראל , 2006בסוף שנת .  תחנות פועלים מתחמים קמעונאיים27-פועלות חנויות נוחות וב

 פועלים 27-  תחנות פועלות חנויות נוחות וב35 -מתוכן ב,  תחנות תדלוק ציבוריות227 -י דלקים למוצר

 תחנות תדלוק 225 -  שיווקה דלק ישראל מוצרי דלקים ל2005בסוף שנת . מתחמים קמעונאיים

  .  פועלים מתחמים קמעונאיים25- תחנות פועלות חנויות נוחות וב35 -מתוכם ב, ציבוריות

  תחנות בבעלותה39, מתוך סך תחנות התדלוק להן משווקת דלק ישראל את מוצריה, עד הדוחנכון למו

 31 - ו2006 תחנות בשנת 34, 2007 תחנות בשנת 39לעומת (או בחכירה ראשית ממנהל מקרקעי ישראל 

 תחנות בשנת 140לעומת (ידה - תחנות חכורות בחכירת משנה או שכורות על140, )2005תחנות בשנת 

 תחנות מופעלות על ידי אחרים ולדלק 44-ו, )2005 תחנות בשנת 152 - ו2006 תחנות בשנת 149, 2007

                                                      
 .הנתונים כוללים בתוכם קרוסין לתעופה וסולר לחברת החשמל. המידע האמור לקוח מנתונים של משרד התשתיות   1
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 תחנות בשנת 44, 2007 תחנות בשנת 44לעומת (ישראל יש עימן חוזים לאספקת מוצרי דלק ושמנים 

  .)2005 תחנות בשנת 42 - ו,  2006

 תחנות 117, 2007 תחנות בשנת 120 לעומת( תחנות תדלוק 127נכון למועד הדוח דלק ישראל מפעילה 

ידי אחרים מטעם ובעבור דלק - תחנות תדלוק מופעלות על36, )2005 תחנות בשנת 110 - ו2006בשנת 

 תחנות 60-ו) 2005 תחנות בשנת 55 - ו2006 תחנות בשנת 45, 2007 תחנות בשנת 42לעומת (ישראל 

 תחנות בשנת 65, 2007 תחנות בשנת 61ת לעומ (תדלוק מופעלות על ידי אחרים שלא מטעם דלק ישראל

  . )2005 תחנות בשנת 60 -  ו2006

,  יובא תיאור מבנה משק הדלק בישראל הכולל התייחסות לייבוא נפט גולמי ומוצרי דלקיםלהלן

  .ניפוקם והובלתם לתחנות התדלוק, אחסונם, הולכתם

  הולכה ואחסון של מוצרי דלקים, רכישה, יבוא

בפועל נכון למועד הדוח הנפט הגולמי . בא נפט גולמי ומוצרי נפט לישראלחברות הדלק רשאיות ליי

ן מחירי מכירת מוצרי "עד להפרטת בז. ידם למוצרים- ידי בתי הזיקוק ומזוקק על-מיובא לישראל על

ן ופיצול בתי "לאחר השלמת הפרטת בז. י בתי הזיקוק לחברות הדלק היו מפוקחים"ע) תזקיקים(הנפט 

מ "גפ, סולר דל גופרית(קוח על מחירי המכירה למעט מספר מוצרים שנותרו בפיקוח הזיקוק הוסר הפי

 החלה לייבא מוצרי דלק 1999אולם החל משנת , 1דלק ישראל אינה מייבאת נפט גולמי). וזפת לסוגיו

החלטת דלק ישראל בדבר יבוא מוצרי דלק מושפעת מהכדאיות הכלכלית של ). בעיקר בנזין וסולר(

לא כדאי כלכלית לייבא , כי נכון למועד הדוח, יצוין). ן" היבוא למול המחיר בשער בזמחיר(היבוא 

  .מוצרי דלקים דרך נמל חיפה וזאת בשל דמי רציף גבוהים המחויבים בעת פריקת הדלקים בנמל חיפה

 2 .ן.ש.מיבוא נעשית כיום בעיקר באשקלון באמצעות ת) להבדיל מנפט גולמי(פריקת מוצרי נפט 

  .במעגן חברת החשמל באשדודו, 3א.א.צ.וק

, פז(אחסון מוצרי נפט נעשה באמצעות מסופים של חברות תשתית ובמתקני חברות הדלק הגדולות 

חברות . המתקנים/ המסופים והמתקנים מתופעלים על ידי בעלי המסופים ). סונול ודלק ישראל

ני אחסון ברחבי הארץ ומתקן אשר לה מתק, ן"תש) 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, ני אחסון וניפוק באשדודאשר בבעלותה מתק, דלק ישראל) 5 (- ו; בית הזיקוק בחיפה

קו מוצרי דלק הזרמת מוצרי הנפט למסופי האחסון והניפוק נעשית בצנרת בבעלות . ירושלים וחיפה

נעשית , הזרמת מוצרי הנפט למסוף האחסון והניפוק של דלק ישראל בחיפה). "ד"קמ": להלן (4מ"בע

של מוצרי נפט ) אחסון ניפוק והזרמה, יקהפר(תעריפי שירותי תשתית . ן"בדרך כלל בצנרת בבעלות בז

: להלן (1995-ו"תשנ, )תעריפי תשתית במשק הדלק(נקבעו בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 

  ). "צו הפיקוח על מחירי התשתיות"

                                                      
וזאת בהתאם להוראות , ל המוחזק על ידה כמלאי חירום"סולר ודס, ל נפט גולמידלק ישראל מחזיקה עבור המדינה מלאי ש  1

החזקת מלאי )(2001תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים (תקנות ההסדרים במשק המדינה 
  .  להלן1.א1.9.19 לפרטים נוספים ראו סעיף . 2001-א"התשס, )ומלאי בטחוני של דלק

  . חברה בבעלות מלאה של מדינת ישראל  2
  . 'וצד ג) 50%(חברה בבעלות מדינת ישראל   3
  . שהיא חברה בבעלות מדינת ישראל, ן"חברה בת בבעלות מלאה של תש  4
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  ניפוק והובלה, הולכה

עשית הולכת מוצרי נפט שיוצרו בבתי הזיקוק בחיפה או באשדוד וכן הולכת מוצרי נפט מיובאים נ

ההזרמה למספר . אל מתקני האחסון השונים, ד"השייכת בעיקר לקמ, באמצעות צנרת תזקיקים ארצית

נעשית באמצעות הצנרת ) כגון חברת החשמל והתעשיה הפטרוכימית(צרכנים גדולים באזור חיפה 

או מוזרמים ן וחברת החשמל באתרי הניפוק מנופקים מוצרי הדלקים למיכליות כביש "שבבעלות בז

בחירת אתר האחסון ואופן הזרמת מוצרי הנפט נעשית מעת . ישירות למתקני קצה של לקוחות מוסדיים

  .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(

דל - ידי דלק ישראל מבוצעת באמצעות של-  מהובלת התזקיקים הנמכרים על80%- נכון למועד הדוח כ

- כ(יתרת ההובלה . חברה בבעלות מלאה של דלק ישראל, ")דל-של: "להלן(מ "שרות להובלת דלקים בע

את הדלקים באמצעות ידי הלקוחות המובילים - נעשית על מובילי משנה מטעם דלק ישראל או על) 20%

  . 1צי מיכליות שלהם או של מי מטעמם

  שיווק מוצרי נפט

 חברות דלק המורשות לרכוש מוצרי נפט 30- רשומות במינהל הדלק למעלה מ, נכון למועד הדוח

, מפיצים, סוכנים, חברות(פועלים בשוק עוד גורמים , להערכת דלק ישראל. במישרין מבתי הזיקוק

  . רוכשים מוצרי נפט מחברות הדלק המורשות ומשווקים אותם ללקוחותאשר) לקוחות סיטונאיים

  שינויים מהותיים בתחום הפעילות  .ב

החלטת ועדת : "להלן (26.12.2004 בהתאם להחלטת ועדת השרים לענייני הפרטה מיום -ן"הפרטת בז .1

אשר , )באשדוד ובחיפה(לשני בתי הזיקוק ") ן"בז: "להלן (מ"בתי זיקוק לנפט בעהופרדה  ")השרים

ואילו גרעין השליטה ,  על ידי פז28.9.2006בית הזיקוק באשדוד נרכש ביום . נמכרו על ידי המדינה

  . פדרמן- לחברה בבעלות קבוצת עופר19.2.2007ן נמכר ביום "בבז

מחירים מירביים (נקבע כי צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים , במסגרת החלטת ועדת השרים

יוסר הפיקוח על , א"ן והפרטת בז" יתוקן כך שלאחר פיצול בז1992-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% -מהיקף צריכתם בשוק המקומי נמכר על ידי אחד מבתי הזיקוק ובמקביל פחות מ

נכון למועד זה הושאר הפיקוח על מחיריהם של .  על ידי בית הזיקוק השניצריכתם בשוק המקומי נמכר

  . ביטומן ומזוט, מ"גפ, סולר דל גופרית לתחבורה: המוצרים הבאים

חברות , הסכם בין ממשלת ישראל נחתם 2005 בחודש יוני -) פעילות איחסון וניפוק(מכרז פי גלילות  .2

פי גלילות מסופי ו") הגדולות חברות הדלק: "להלן ביחדייקראו שלושתן  ( ישראלסונול ודלק, הדלק פז

- פיבמסגרת הסכם זה נקבע כי . גלילות-  בדבר פירוק חברת פי")גלילות-פי": להלן(מ "נפט וצינורות בע

במסגרתו לא תוכלנה , בדרך של מכרז) איחסון וניפוק הדלקים (גלילות תמכור את הפעילות הקיימת

                                                      
  . ים על ידםחלק מההסכמים עם צדדים שלישיים מקנים להם את הזכות להוביל את מוצרי הדלק הנרכש  1
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מציע " נבחרה דלק ישראל כ2007 ביוני 5ביום . ארץ להשתתף בוחברות שבבעלותן פעילות זיקוק ב

, )שבע-ירושלים ובאר, אשדוד(לרכישת שלושת מסופי פי גלילות שהוצעו על פי הליך המכירה " מועדף

. ₪ מליון 800בהתאם להצעת מחיר שהוגשה על ידי דלק ישראל בהליך המכירה בסך של , כמקשה אחת

 806 - ודלק ישראל רכשה את שלושת מסופי פי גלילות בתמורה לכ, הושלמה העסקה31.07.2007ביום 

וזאת לאחר שהתקיימו הוראות נוהל המכירה והתקבל אישור הממונה על ההגבלים , ח"מליון ש

פי גלילות הביאה לשיפור תנאי הסחר של דלק ישראל - רכישת מתקני דלק, נכון למועד הדוח .העסקיים

 . מול בתי הזיקוק

הגברת התחרות בשיווק מוצרי דלקים ללקוחות הסופיים המתבטאת 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 המתבטאת בעיקר במרווחי שיווק ,  כמו כן.התחנות וצורתן

הגבירו את ,  לעיל2.ב1.9.1  - ו1.ב1.9.1 השינויים המבניים המפורטים בסעיפים , בנוסף. נמוכים יותר

המושפעת בעיקר ממיקום מתקני האחסון של כל אחת , ות בתחום אחסון וניפוק דלקיםהתחר

 .מהחברות הפועלות בתחום זה ומעלויות הובלת הדלקים אל הצרכן הסופי

.  חלו שינויים מהותיים בתחום ניפוק הדלקים2003 – 2001 בין השנים –שינויים בתחום ניפוק הדלקים  .4

לספק שירותי ניפוק דלקים ) בית זיקוק חיפה והן בבית זיקוק אשדודהן ב(ן " החלה בז2001החל משנת 

 נסגר 2003בשנת . ן המצוי בדרום הארץ" החלו ניפוקים במתקן תש2002בשנת . ישירות ממתקניה

ן "א ותש.א.צ.ממתקני ק, מתקן פי גלילות בהרצליה והחלו לבצע ניפוקים ממתקן פי גלילות באשדוד

 .דא באשדו"באשקלון וממתקן בז

בשנים האחרונות חלו שינויים רגולטוריים הקשורים למדיניות  -התפתחויות רגולטוריות במשק הדלק  .5

מדיניות ; ן"המדינה בקשר עם הפיקוח על רכישת מוצרי דלקים על ידי חברות הדלק לאחר הפרטת בז

) ל עופרתנטו( אוקטן 95כיום מפוקחים מחירי בנזין (הפיקוח על מחירי מכירת מוצרי דלק לצרכנים 

ממשאבות התדלוק בתחנות בהדרגה למשאבות בשרות הסבת חלק ; )נטול עופרת( אוקטן 96ובנזין 

, בתוך ערים" זעירות"אשר תאפשר הקמתן של תחנות תדלוק , 18א " לתמ4 קבלת תיקון, וכן; עצמי

  .בהחלה החמרה בדרישות מתחום איכות הסבי,  כמו כן.בהליכי אישור מקוצרים והקלות תכנוניות

  חקיקה ותקינה, מגבלות  .ג

 1.9.19 - ו1.9.18 לפרטים ראו סעיפים . פעילות חברות הדלק כפופה למגבלות חקיקה ותקינה שונים

  . להלן

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיות  .ד

 הגולמי בעולם אשר נבלמו ואף ירדו במחצית השניה של  חלו עליות במחירי הנפט2005 - ו2004בשנים 

ירידה במחירי הנפט הגולמי גורמת .  שוב חלה עליה במחירי הנפט2007מתחילת שנת . 2006שנת 

. לירידה ברווחיות הגולמית של דלק ישראל בשל ירידה בערכי מלאי מוצרי הנפט של דלק ישראל

 בעולם חל שיפור ברווחיות דלק ישראל כתוצאה בעיתות של עלייה במחירי הנפט הגולמי, מאידך
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עליית מחירי הדלקים הביאה אף לגידול משמעותי בהיקפי . ממימוש מלאי מוצרי הנפט של דלק ישראל

  .אשראי הלקוחות וכן לגידול החשיפה מאשראי הלקוחות וכן להגדלת הסיכון באשראי

 ועד בסמוך למועד הדוח 2003 מינואר להלן גרף המתאר את תנודתיות מחירי הנפט הגולמי בעולם החל

  ): בדולרים" ברנט"מחיר חבית נפט מסוג (
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שינויים במדיניות מדינת ישראל בקשר להגדלת כמויות מלאי חירום עשויים להשפיע על היקף פעילות 

האחסון בתחום אחסון וניפוק דלקים באופן חיובי היות והגדלת היקף מלאי החירום תביא לביקוש 

  .אחסון וזאת בהנחה כי דמי האחסון יהיו כדאיים כלכלית לדלק ישראללשירותי 

  התפתחויות בשווקים ובמאפייני הלקוחות  .ה

פעילות דלק ישראל מושפעת מהתפתחויות שונות בשווקים ובהן המצב הכלכלי במשק הישראלי ומחירי 

  :להלן התפתחויות מהותיות בשווקים ובמאפייני הלקוחות. הדלקים בעולם

לרבות ,  בשנים האחרונות קיימת מגמה של חברות הדלק- נות תדלוק למתחמים קמעונאייםפיתוח תח

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 2006 בתהליך הדרגתי שסיומו היה בחודש אפריל - צמיהרחבת השירות הע

מחיר המכירה . ללקוחות עמדת שירות עצמי במשאבות הבנזין שבפיקוח בכל תחנות תדלוק ציבוריות

כמו .  ולא מתבצעת גביית דמי שירות בשירות העצמישל מוצרי הבנזין כאמור נמוך יותר בשירות עצמי

 מאידך פוחתות . במתחמי המשאבות1"מוצרי איים"שירות העצמי ניכרת ירידה במכירת בעקבות ה, כן

והמעבר לשירות עצמי אף משתלב עם מגמת הרחבת השימוש בחנויות , עלויות העסקת המתדלקים

הנהגת השירות העצמי בתחנות התדלוק של דלק ישראל לא השפיעה לרעה על תוצאותיה של . נוחות

לא תהיה למעבר לשירות עצמי השפעה מהותית , מעריכה כי גם בטווח הארוך אלודלק ישר, דלק ישראל

דבר העשוי להגדיל את , לרעה על תוצאותיה היות ובכוונתה להקים חנויות מנטה נוספות בתחנותיה

הערכת דלק ישראל אודות השפעת השירות העצמי על תוצאותיה בטווח . הכנסותיה מחנויות אלו

                                                      
 .'שמנים וכו, צעצועים לילדים, מוצרים המצויים על איי התדלוק כגון מים מינרלים  1
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, מידע זה עשוי שלא להתממש. עתיד המבוסס על נסיון דלק ישראל עד כה פני צופה הינו מידע, הארוך

ידי דלק ישראל וכן במקרה בו הירידה –עקב אי הקמת חנויות נוחות בקצב הצפוי על, בין היתר

בעקבות השירות העצמי תהא גבוהה יותר מההפחתה בעלויות המתדלקים ובתוספת  בהכנסות

  . להלן2.ב1.9.19 ראו גם סעיף . להכנסות שינבעו מחנויות הנוחות

 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 . ק הציבוריות גדל בשנים האחרונותלקוחות דלק ישראל בתחנות התדלו

התחרות בין . המאפשרת תדלוק ממוחשב ותשלום באשראי, לציי רכב נעשה באמצעות מערכת הדלקן

מביאה לגידול בהנחות ללקוחות ציי ) סונול ודור אלון, דלק ישראל, פז(ארבע חברות הדלק הגדולות 

  .הרכב

  בתחום והשינויים החלים בהםגורמי ההצלחה הקריטיים   .ו

  :גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הם

  .פריסה ארצית של תחנות התדלוק .1

שיפוץ תחנות קיימות , איתנות פיננסית המאפשרת ביצוע השקעות בהקמת תחנות חדשות בבעלות .2

  .המאפשרת רכישת או הקמת מתקני אחסון וניפוק וכן ביצוע השקעות במתקנים הקיימיםו, והרחבתן

  .ת רשת חנויות נוחות והקמת מתחמים קמעונאייםהקמ .3

לרבות הענקת אשראי ללקוחות ציי הרכב בתדלוק באמצעות מערכות , יכולת לתת אשראי ללקוחות .4

  ). דלקן(זיהוי אלקטרוניות 

  .זכויות קנייניות במקרקעין עליהם בנויות תחנות התדלוק .5

  .תנאי ההתקשרות עם מפעילי התחנות .6

 . רים ויכולת לאחסנםזמינות חומרי גלם ומוצ .7

  . יכולת תחרותית במחירים המוצעים במכרזים של הלקוחות המוסדיים המשמעותיים .8

 . מערכי שיווק ולוגיסטיקה מפותחים .9

  . מערך גביה ובקרה מפותח .10

 . מיתוג משמעותי של מוצרי דלק ישראל לעומת מתחריה .11

  .מקצועיות השירותים הניתנים על ידי דלק ישראל ללקוחות ציי הרכב .12

  .הכוללים מערך שיווק עצמאי וכן סוכנים עצמאיים, בפריסה ארצית, ערוצי שיווק והפצה מגוונים .13

גורמי הצלחה , )האיטום והבידוד, כגון מוצרי השמנים(במוצרים הממותגים בתחום השיווק הישיר  .14

 . מערכות בקרת איכות והון אנושי, ידע ומקצועיות, חשובים נוספים הינם מוניטין

 . יאוגרפי של מתקני האחסון והניפוק במקום בו עוברת צנרת להולכת מוצרי נפטהמיקום הג .15

  שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות  .ז

ן היו שייכים "אשר עד להפרטת בז,  האחד בחיפה והשני באשדוד–בישראל פועלים שני בתי זיקוק 

א "בז(חברה שני ספקי דלקים מקומיים ן במקום ספק דלקים עיקרי אחד יש ל"מאז הפרטת בז. למדינה

 מתוך סך 14% - וכ19.6% -כ, 37.6% -כ(כאשר יתרת מוצרי הדלקים של דלק ישראל מיובאת , )ן"ובז
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לפרטים נוספים ). בהתאמה, 2005 - ו2006, 2007ידי דלק ישראל בשנים -רכישות מוצרי הדלק שנרכשו על

לשיפור תנאי הסחר של דלק ,  למועד הדוחנכון, הפרטת בתי הזיקוק הביאה.  להלןב1.9.13 ראו סעיף 

  . ישראל מול בתי הזיקוק

  מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים במשק הדלק   .ח

  : מחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הם

המושפעות מהסטנדרטים , העלויות הכספיות הגבוהות הכרוכות באיתור והקמת תחנות תדלוק .1

או בהקמת מפעלים ורכישת ופיתוח ידע הדרושים לכניסה לתחום שיווק , הנדרשים בבניית תחנות

 . הישיר או בהקמת מתקני אחסון וניפוק

הדרוש לשם רישוי תחנות תדלוק והקמתן וכן לשם רישוי ) בין שלוש לחמש שנים(משך הזמן הרב  .2

  .מתקני אחסון וניפוק

  .ריות הקיימות בתחום זה לרבות חקיקה ותקינה בנושאי תכנון ובניה ואיכות סביבהמגבלות רגולטו .3

  . התחרות מול חברות הדלק הותיקות בכל תחומי פעילותן .4

מתן אשראי , הצורך במקורות אשראי בהיקפים ניכרים לצורך מימון רכישות מלאי מוצרי הנפט  .5

אחסון וניפוק דלקים הינו בעלות על מתקני מחסום כניסה עיקרי לתחום . ללקוחות ציי הרכב וכדומה

 .אחסון המצויים במיקום גיאוגרפי במקום בו עוברת צנרת להולכת מוצרי נפט

הפעלה עם /מחסום היציאה העיקרי בפעילות מתחמי התדלוק והמסחר הוא קיומם של חוזי חכירה

עה המהותית שבוצעה מחסומי היציאה העיקריים בפעילות האחסון  והניפוק הם ההשק.  בעלי קרקעות

ראה (במתקנים וכן ההתחייבויות והמגבלות שנטלה על עצמה דלק ישראל במסגרת רכישת המסופים 

  ). להלןח1.9.20 סעיף 

  תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  .ט

המאפשר שימוש , 3' נוי מסשי, 18 אישרה ממשלת ישראל תיקון לתכנית מתאר ארצית 2003בשנת 

הושקו בשנים האחרונות כלי , כמו כן"). מ אוטומטיבי"גפ("מ לתדלוק כלי רכב בתחנות תדלוק "בגפ

דלק ישראל  .וכתוצאה מכך צורכים פחות בנזין, רכב היברידים המשלבים מנוע בנזין עם מנוע חשמלי

או מ אוטומטיבי "לשימוש בגפמספר כלי הרכב בישראל המותאמים , מעריכה כי נכון למועד הדוח

  . הינו זניחמספר כלי הרכב ההיברידים 

  מבנה התחרות בתחום ושינויים החלים בו  .י

 מכלל 26%לפז ). כולל דלק ישראל(בתחום מתחמי התדלוק והמסחר קיימים ארבעה מתחרים עיקריים 

- לוק ולדור מכלל תחנות התד22%לסונול ,  מכלל תחנות התדלוק23%לדלק ישראל , תחנות התדלוק

לכל אחד משלושת מתחריה העיקריים פריסת , להערכת דלק ישראל. 1 מכלל תחנות התדלוק18%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

  . ת התדלוק במדינת ישראל מתחנו11% -כ, נכון למועד זה

                                                      
  . נתונים אלה לקוחים מאתרי חברות הדלק הגדולות וכן מנתוני מנהל הדלק נכון ליום הדוח    1
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ומכירת מוצרים נלווים בתחנות , בשירות, התחרות על הצרכנים הפרטיים מתבטאת בעיקר במחיר

  .התדלוק

כגון אספקת (בתנאי האשראי ובמתן שירותי ערך נוספים , התחרות על ציי הרכב מתבטאת במחיר

  ). 'שירותי רחיצה וכו, דוחות ניתוח תצרוכת דלקים

כאשר הביקוש , רות הדלק מתבטאת גם בתחרות על מיקום תחנות תדלוק חדשותהתחרות בין חב

לתחנות תדלוק במקומות ספציפיים הצפויים להיות רווחיים מביא להעלאת דמי השכירות או מחיר 

  . דבר ששוחק את רווחיות חברות הדלק, הרכישה שיש לשלם לבעלי המקרקעין

חריפה ומתבטאת בתחרות על מחירים ותנאי האשראי התחרות ביחס לפעילות השיווק הישיר אף היא 

מתקיימת בין כל חברות הדלק התחרות . ללקוחות ותחרות על איכות השירותים הניתנים ללקוחות

  . גדולות כקטנות

פז , דלק ישראל(בתחום אחסון וניפוק דלקים פועלות חברות תשתית וכן שלוש חברות הדלק הגדולות 

. ל הינה שונה" של מתקני האחסון והניפוק של כל אחת מהחברות הנהפריסה הגיאוגרפית). וסונול

בתחום זה מושפעת בעיקר ממיקום מתקני האחסון של כל אחת מהחברות הפועלות בתחום התחרות 

מעלויות הובלת הדלקים אל הצרכן הסופי וממחיר שירותי האחסון והניפוק אשר הינו מפוקח , זה

  .בחלקו

  מוצרים ושירותים 1.9.2

ידה בתחום הפעילות כוללים בעיקר -משווקים על ידי דלק ישראל והשירותים הניתנים עלהמוצרים ה

  :את המוצרים והשירותים הבאים

 מוצרי דלק   .א

 ")מוצרים לבנים("תזקיקים  .1

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

  . אוניות וכן לחימום ולתעשייה, וע דיזל משמש בעיקר לתדלוק כלי רכב בעלי מנ-סולר

  . משמש בעיקר כחומר גלם לתעשייה הפטרוכימית בה הוא משמש ליצור מוצרים אחרים–נפטא 

  .  משמש בעיקר לחימום בתעשייה ולחימום ביתי–) קרוסין(נפט 

  . משמש לתדלוק כלי טיס–) דלק סילוני(ל "דס

  .תעשייה הפטרוכימית וכן לשימוש ביתי ותעשייתי משמש חומר זינה ל– )גז פחמימני מעובה(מ "גפ

 ")מוצרים שחורים("שארית  .2

  . לאוניות וליצור חשמל,  משמש בעיקר כדלק לתעשייה– מזוט

  .  משמש בעיקר כחומר גלם ביצור אספלט ולאיטום ונמכר בעיקר לקבלני עבודות עפר-)זפת(ביטומן 

  יתייםימוצרים תעש .3

השמנים ומוצרי . וואי לרכב ולתעשיה מייצור עצמאי ומיבואדלק ישראל משווקת שמנים ומוצרי ל

ארגוני , מוסכים, תחנות המשווקות את מוצרי הדלק של דלק ישראל, הלוואי נמכרים למפעלי תעשיה

  . כמו כן מוכרת דלק ישראל מוצרי איטום ובידוד של מבנים ותשתיות. קניות וגופים נוספים
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  מוצרים קמעונאיים  .ב

מוצרים קמעונאיים שונים כגון מוצרי , "מנטה"תחת המותג , בחנויות הנוחותדלק ישראל משווקת 

, כמו כן. סיגריות ומוצרים נוספים,  שוניםמסוגיםמשקאות , )'חטיפים וכו, דברי מאפה, כריכים(מזון 

 ימים 7רוב חנויות מנטה פועלות . משווקים במרבית תחנות התדלוק מוצרים נלווים לרכב ומוצרי מזון

 חנויות מנטה בתחנות התדלוק של דלק 73-פועלות כ, נכון לתאריך הדוח.  שעות ביממה24 ,בשבוע

 היה 2007 -  ו2006, 2005 בדצמבר של השנים 31מספר חנויות הנוחות של דלק ישראל נכון ליום . ישראל

   .  בהתאמה, 71 -  ו35, 35

ת חנויות מנטה בתחנות תדלוק ובכוונתה להגדיל את פריס, כל חנויות מנטה הינן בהפעלת דלק ישראל

דלק ישראל להרחיב בשנים הקרובות את מגוון המוצרים והשירותים שיימכרו בכוונת , כמו כן. נוספות

  .בחלק מחנויות הנוחות

 שירותי ניפוק  .ג

ממתקן אשדוד מבוצעים : דלק ישראל מעניקה שירותי ניפוק דלקים מסוגים שונים משלושת מתקניה

הניפוק . וממתקני באר שבע וירושלים מנופקים סולר וקרוסין בלבד,  וקרוסיןסולר, ניפוקים של בנזין

או בהזרמה ) דלק ישראללרבות (מבוצע למיכליות כביש המובילות את הדלקים לחברות הדלקים 

 - כ, ל" אלפי ק2,250 - נופקו משלושת המסופים כ2005-  ו2006, 2007בשנים . ישירה אל חצרי הלקוח

  .בהתאמה, ל מוצרי דלקים" אלפי ק2,102 - ל וכ" אלפי ק2,150

 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, ) עצמהדלק ישראללרבות (

ן וגופים "בז, א"בז, חברת החשמל( דלק ישראל מסחרי באמצעות השכרת מיכלי אחסון ללקוחות

בחמישה מיכלי מעבר במתקן אשדוד של דלקים ") במעבר"אחסון (ואחסון זמני ) מסחריים אחרים

  .ד ברחבי הארץ"המוזרמים ישירות ללקוחות קמ

, מוכרת דלק ישראל תוספים לדלקים על מנת שאלו יעמדו בתקנים של מכון התקנים הישראלי, כמו כן

  .ידה-נותנת שירותי תיסוף של התוספים לדלקים המנופקים עלוכן 

  פילוח הכנסות 1.9.3

בחלוקה לקבוצות מוצרים או שירותים ,  הסכום ושיעור הכנסות דלק ישראל מהכנסות הקבוצהלהלן

  ): ללא בלו( או יותר מהכנסות קבוצת דלק בשלוש השנים האחרונות 10%שסך ההכנסה מהם מהווה 

  2007 שנת 2006שנת  2005שנת 
 % -ב 

מהכנסות 
 הקבוצה

 % -ב  ₪מליוני 
מהכנסות 
 הקבוצה

מליוני 
 ח"ש

 % -ב
מהכנסות 
 הקבוצה

מליוני 
 ח"ש

  

21.9% 4,042 18.4% 4,449 14% 4,837 
דלקים 

 ושמנים 
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ושיעור הרווחיות מהן גבוה משיעור הרווחיות , יצוין כי ההכנסות ממכירות שמנים הן לא מהותיות

 2005-2007כנסות הקבוצה ממכירות מוצרים קמעונאיים בחנויות הנוחות בשנים ה. שבמכירת דלקים

  . ושיעור הרווחיות מהן גבוה משיעור הרווחיות שבמכירת דלקים, היו לא מהותיות

 מליוני 493 - בכ2007 - ו2006, 2005הרווח הגולמי הנובע מתחום מוצרי הדלק בישראל הסתכם בשנים 

  . בהתאמה, ח" מליוני ש650 -ובכ₪  מליוני 519-בכ, ח"ש

  מוצרים חדשים 1.9.4

דלק ישראל להרחיב בשנים הקרובות את מגוון המוצרים והשירותים שיימכרו בחלק מחנויות בכוונת 

 .מגבלות רגולטוריות ועוד, העדר ביקוש למוצרים, בכפוף לשיקולי כדאיות כלכלית, הנוחות

  לקוחות  1.9.5

  : תלקוחות דלק ישראל ניתנים לסיווג למספר קבוצו  .א

  : נחלקים לשתי קבוצות עיקריות, לקוחות תחום תחנות התדלוק וחנויות הנוחות .1

שמנים או מוצרים קמעונאיים בתחנות התדלוק ובחנויות , הרוכשים מוצרי דלק, צרכנים פרטיים  )א(

  . י דלק ישראל"הנוחות המופעלות ע

") דלקנים"לקוחות (ים לקוחות מכרז, "דלקן"לקוחות עסקיים הכוללים ציי רכב המנויים על שירות ה  )ב(

וכן תחנות תדלוק הקשורות עם דלק ישראל בחוזי הפעלה מטעם דלק ישראל ובחוזי אספקה לרכישות 

הארוכים (לקוחות אלה נבדלים מהצרכנים הפרטיים בעיקר בתנאי האשראי . מוצרי דלק ושמנים ממנה

 .  שהם מקבלים ובהנחה הניתנת ללקוחות העסקיים) יותר

דלק ישראל מעניקה הלוואות , ך העסקים הרגיל ובהתאם למקובל בשוק הדלקבמהלכי , יצוין

 במסגרת התקשרות של - הלוואות יזמות ) א: (ללקוחותיה במתחמי התדלוק והמסחר למספר מטרות

- ידי הצד השלישי או על-עם בעל קרקע לייזום והקמת תחנת תדלוק על) שאינו דלק ישראל(צד שלישי 

דלק ישראל , ידי דלק ישראל-ב מאוחר יותר תחנה כאמור תושכר עלידי דלק ישראל כאשר בשל

פי רוב -הלוואות אלו נפרעות על. לצורך רכישת הקרקע) רוכש הקרקע(מעמידה הלוואה לצד השלישי 

הלוואות מסחריות הניתנות ) ב. (בדרך של קיזוז דמי השכירות העתידיים המגיעים לבעל התחנה

סכמים לחידוש התקשרות עם בעל תחנה בהסכם שכירות או בהסכם  לעיתים במסגרת ה-לחידוש חוזה 

הלוואות אלה נפרעות בדרך של קיזוז דמי . אספקה מעמידה דלק ישראל הלוואה לבעל התחנה

השכירות השוטפים המגיעים לבעל התחנה או נפרעות כנגד תקבולי מזומנים שוטפים מהלווה בהתאם 

 חוב של מפעילי תחנות מטעם דלק ישראל או מפעילי תחנות הסכמים לפריסת) ג. (ללוח סילוקין שנקבע

לעיתים מפעילים אלו מבקשים מטעמים של קשיי תזרים או סיבות אחרות להמיר חלק . עצמאיים

אשר במצטבר אינן עולות , כאשר הלוואה זו נפרסת למספר תקופות, מיתרת חובו של הלקוח להלוואה

עיקר הלוואות היזמות והלוואות . מפעיל האמורעל יתרת תקופת ההסכם של דלק ישראל עם ה

סך . ועיקר ההלוואות בגין פריסות חוב הינן ללא בטוחות, מסחריות מגובות בשעבוד מקרקעי התחנה

בגין הלוואות ₪  מליון 13מתוכם ₪  מליון 83 הינו 31.12.2007יתרת ההלוואות האמורות נכון ליום 

  .בגין הסכמים לפריסת חוב₪  מליון 26 - ובגין הלוואות מסחריות₪  מליון 44, יזמות
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חברות (לקוחות מכרזים , לקוחות אלה כוללים לקוחות מוסדיים: לקוחות תחום השיווק הישיר .2

קבלני , כלי שיט וחברות הובלה, לקוחות עסקיים כגון מפעלי תעשייה, )ממשלתיות וכן חברות מסחריות

מרבית ההתקשרויות עם לקוחות השיווק . 'כוו, מחצבות, חברות בניה, מושבים, קיבוצים, תשתיות

  .הישיר הן בהסכמים לתקופות קצובות קצרות

שאינו מושפע , )בשל קיומו של פיקוח ממשלתי(בשל העובדה כי המרווח המרבי בבנזין הינו סכום קבוע 

מון אין פיצוי מובנה על עלויות מי, וכך גם במוצרים שאינם בפיקוח, הבלו/ מתנודתיות במחירי הבנזין

  . וסיכוני האשראי בעתות של גידול אשראי הלקוחות עקב עליות מחירי הדלקים והעלאת מרכיב הבלו

לקוחות אלה כוללים לקוחות פרטיים הכוללים את חברות הדלק : לקוחות תחום האחסון והניפוק .3

  .ד וחברת החשמל"ולקוחות ממשלתיים כגון קמ, ן"א ובז"בז, )דלק ישראללרבות (

,  לפי סוג הלקוחות2007–2005בשנים ) כולל בלו( המכירות במתחמי התדלוק והמסחר להלן התפלגות  .ב

ובשיעור מסך הכנסות תחום הפעילות , בשיעור מסך הכנסות קבוצת דלק באותה שנה, ₪במליוני (

 ):באותה שנה

  

2005 2006 2007 
-ב

מסך %
הכנסות 
 התחום

 %-ב
מסך 
  הכנסות

הקבוצה 
כולל (

 )בלו

ני במליו
 ח"ש

-ב
מסך %

הכנסות 
 התחום

 %-ב
מסך 
  הכנסות

הקבוצה 
כולל (

 )בלו

במליוני 
₪ 

-ב
מסך %

הכנסות 
התחום 

כולל (
  )בלו

 %-ב
מסך 
  הכנסות

הקבוצה 
כולל (

 )בלו

 ₪מליוני
 סוג הלקוחות

לרבות (עסקי  3,104 (*) 43% 2,850 10.8% 43% 2,465 12.1% 40%
, דלקנים, מכרזים
ותחנות 
 )אספקה/בהפעלה

  פרטיים  1,208  (*)  17%  1,316  5%  20%  1,326  6.5%  22%

  ).כולל בלו( מהכנסות הקבוצה 10% -מהווה פחות מ(*) 

  

  שיווק והפצה 1.9.6

  :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 (ודתיים בתחנות ספציפיות ושימוש במקדמי מכירות ארציים או נק

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

דלק , כמו כן. וכן פועלת להרחבת מגוון השירותים הניתנים בתחנות, פור חזותןתחנות ותיקות ושי

  . לפרסום וקידום מוצרי החברות במשותף) כגון חברות ביטוח(משתפת פעולה עם חברות אחרות ישראל 

 דלק ישראל מעסיקה עובדי –")דלקן("שיווק שירות התדלוק באמצעות מערכת זיהוי אלקטרונית 

, בנוסף". דלקן"ת עם מקדמי מכירות חיצוניים שתפקידם לגייס לקוחות לשירות השיווק וכן מתקשר
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דלק ישראל משתתפת במכרזים המפורסמים על ידי חברות וגופים בעלי ציי רכב המבקשים לקבל 

  . שירותי תדלוק בהסדר קולקטיבי

 המאפשר ")כרטיס בעל תחנה("מפעילה דלק ישראל שירות תדלוק באמצעות כרטיס אזורי , בנוסף

לעסקים פרטיים לקבל אשראי והנחות ברכישת דלקים בתחנות התדלוק באזור הפעילות של בית 

  .העסק

  חנויות הנוחות והמתחמים הקמעונאיים, הרחבת פריסת תחנות התדלוק  .ב

אשר תפקידו לאתר קרקעות וגופים פוטנציאליים המעונינים , דלק ישראל מעסיקה אחראי ייזום .1

במהלך השנה הבאה בכוונת דלק ישראל . ת עמה לצורך הקמת תחנות תדלוקלהיכנס להסכמי התקשרו

בין ( חנויות נוחות נוספות 30 - קרי להקים למעלה מ,  חנויות נוחות100 - להגיע לפריסה של למעלה מ

, מידע זה בדבר הרחבת פריסת חנויות הנוחות הינו מידע צופה פני עתיד). בהפעלה עצמית בין בזכיינות

קשיים בהשגת , בשל הצורך בקבלת אישור בעל הזכויות בתחנה, בין היתר, א להתממשאשר עשוי של

על מנת להקים מתחם קמעונאי נדרשת דלק (אישורים הנדרשים לשם הקמת מתחמים קמעונאים 

שינויים , )להשיג אישורי בניה ועוד, ע החלה על המתחמים הקמעונאים"ישראל לעיתים לשנות את התב

הגברת התחרות בחנויות , כדאיות כלכלית, על הקמת מתחמים קמעונאים נוספיםרגולטוריים שיקשו 

  .ועוד, מיתון כלכלי שיביא לירידה ברכישת מוצרים בחנויות נוחות, הנוחות

מ "ן את חברת דלק מתחמים קמעונאיים בע"בשיתוף עם דלק נדל,  הקימה דלק ישראל2004בשנת  .2

ק .מ.ד).  כל אחת50%(ן "פת של דלק ישראל ודלק נדלחברה פרטית בבעלות משות, ")ק.מ.ד: "להלן(

תקים ותפעיל מיזמים , תתכנן, עליהן תיזום, עוסקת ומתמחה באיתור ורכישת תחנות תדלוק וקרקעות

ק שמונה .מ.ידי ד- עד לתאריך הדוח נרכשו על. ניים הכוללים תחנות תדלוק ומרכזים מסחריים"נדל

על שניים מהם כבר קיימים תחנות תדלוק ומרכזים (אמור מתחמי קרקע עליהם היא מתכוונת לפעול כ

 ושלושה מתחמי קרקע 2007שלוש תחנות צפויות להתחיל לפעול עד חודש מאי , מסחריים פעילים

 ). נמצאים בשלבי תכנון

  שיווק והפצה בתחום השיווק הישיר  .ג

ותפויות בעצמה ובאמצעות חברות בת וש, במסגרת פעילות השיווק הישיר מפעילה דלק ישראל

המשווק את המוצרים ללקוחות , וסוכנויות, מפיצים, המורכב מסוכניםמערך שיווק ומכירות , מוחזקות

ומשווקת באמצעותם דלקים ללקוחות , )'צדדי ג(כן לחברה הסכמי התקשרות עם סוכני דלקים . הקצה

ל בתחום השיווק הובלת מוצרי נפט שונים המשווקים על ידי דלק ישרא. שהינם לקוחות הסוכנים, קצה

ידי הובלה עצמית של -הישיר מבוצעת בעיקר באמצעות החברה הבת שלדל ויתר ההובלות מבוצעות על

  . באמצעות מובילי משנה מטעם דלק ישראל ובהזרמה ישירה ללקוח, הלקוחות

  הסכמים בלעדיים  .ד

יווק מוצרי  הבינלאומית לשExxon Mobilעם חברת , לא מהותי לה, לדלק ישראל הסכם ייצוג בלעדי

 וניתן לביטול בתנאים מקובלים בהסכמים 31.12.2009ההסכם בתוקף עד ליום . השמנים שלה בישראל

  . מסוג זה
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הסכמי האספקה של דלק ישראל עם תחנות תדלוק הינם הסכמים לאספקה בלעדית של מוצרי , בנוסף

  .  להלןג1.9.10 לפרטים אודות חוזי האספקה ראה סעיף . דלקים בתקופת ההתקשרות

  תחרות 1.9.7

 חברות דלק המורשות לרכוש מוצרי נפט 30 - בישראל רשומות למעלה מ, על פי נתוני מינהל הדלק  .א

היא חברת שיווק , להערכת דלק ישראל. ארבע חברות מחזיקות בנתח השוק העיקרי בישראל. ן"מבז

- משווקת ל, אשר להערכת דלק ישראל, יא פזמתחרותיה העיקריות ה. הדלק השנייה בגודלה בישראל

 תחנות 215-משווקת לכ, אשר להערכת דלק ישראל, סונול, ) מכלל תחנות התדלוק26%-כ( תחנות 257

כי על , עם זאת, יצוין). 18%- כ( תחנות 181- אשר להערכת דלק ישראל משווקת לכ, אלון- ודור22% -כ(

 מכלל תחנות 27% -לפז כ,  מכלל תחנות התדלוק24%-לדלק ישראל כ, 1 סונול- פי פסק דין דור אלון 

  . מכלל תחנות התדלוק17%-  מכלל תחנות התדלוק ולדור אלון כ23%-לסונול כ, התדלוק

  : כדלקמן, משק הדלק בישראל מתאפיין כיום בתחרות גבוהה בכל תחומי פעילותה של דלק ישראל  .ב

ידי איתור תחנות תדלוק חדשות - עלבין , הרחבת פריסת תחנות התדלוק של חברות הדלק ומיקומן .1

  . אספקה שלהן פג/ ידי התקשרות עם תחנות תדלוק ותיקות שתוקף חוזי ההפעלה - והקמתן ובין על

תחרות זו מתבטאת בשחיקת מרווחי . והגדלת המכירות בתחנות התדלוק, השיווק לצרכן הסופי .2

תן בתחנות התדלוק ומגוון השירות הני, 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 , נים על ידי חברות הדלקבתחרות על המחיר שניתן לציי הרכב ובשירותים נוספים הנית

 ב"מתן שירותי שטיפה וכיוצ, אמצעים לניהול ציי רכב, ואמצעי מדיה אלקטרוניים

הן בשל גורמים המשפיעים על התחרות בענף הדלק , התחרות בתחום השיווק הישיר חריפה ביותר .5

ת ישירות ללקוח ואינה היות ועל פי רוב האספקה מבוצע. והן בשל גורמים ייחודיים לתחום זה, בכלל

והיות שלא נדרשת השקעה כספית גדולה ) קרי תחנת התדלוק(תלויה במיקום הפיזי של המשווק 

. ללא יתרון יחסי למי מהם, קיימת תחרות בין כל הגורמים המתחרים על כל לקוח ולקוח, במתקנים

 השיווק הישיר התחרות הגבוהה בתחום. התחרות מתבטאת בתנאי המחיר והאשראי הניתן ללקוחות

אשר יש חשיבות מוגבלת למקורם , מכך שחלק ממוצרי הנפט הינם מוצרים גנריים, בין היתר, נגזרת

וממאפייני ) הן עבור הלקוחות והן עבור חברות הדלק(וגם מעלויות המעבר הנמוכות , או לאיכותם/ו

 . דההתקשרות עם הלקוחות אשר מתבצעות במסגרת מכרזים או התקשרויות קצרות מוע

מושפעת בעיקר ממיקום מתקני האחסון של כל אחת מהחברות התחרות בתחום אחסון וניפוק דלקים  .6

מעלויות הובלת הדלקים אל הצרכן הסופי וממחיר , )חברות תשתית וחברות דלק(הפועלות בתחום זה 

  .שירותי האחסון והניפוק אשר הינו מפוקח בחלקו

                                                      
  . ' ואחמ"בע) 1988(אלון אנרגיה בישראל -דור'  הרשות להגבלים עסקיים נ3398/06א "ע  1
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 להתמודד עם התחרות ופירוט הגורמים המשפיעים על להלן פירוט הדרכים העיקריות של דלק ישראל  .ג

  : מעמדה התחרותי

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

להם חשובה , ")דלקן("התדלוק באמצעות מערכת זיהוי ותדלוק אלקטרונית פרטיים ועל לקוחות בשוק 

  . במיוחד פריסה רחבה של תחנות תדלוק

הכולל תוספים התורמים ליעילות , "דרגון"כדוגמת דלק (החדרת מוצרי דלק ייחודיים לדלק ישראל  .2

  .ופועלת להשבחת המוניטין של מוצריה כמוצרי דלק איכותיים, )פעילות המנוע

  . חבת שיווק מוצרים ושירותים נוספים בתחנות התדלוק על בסיס התשתית הקיימתהר .3

  . האווירה והשרות בתחנות, שיפור החזות .4

 .שיפור מבנה ההפעלה של התחנות .5

  .חשיפת האשראי הינה גורם סיכון, מאידך גיסא. יכולת מתן אשראי ללקוחות .6

 .  בעל יכולת בקרה ושליטה גבוהה, מערך שיווק מפותח ומפוקח .7

רלבנטי למוצרי האיטום והבידוד הנמכרים בתחום (רמות מוכנות לייצור ותפוקה גדולים בעת הצורך  .8

 ). השיווק הישיר

בתחום אחסון וניפוק הדרך העיקרית של דלק ישראל להתמודדות עם התחרות היא באמצעות מתן  .9

חרות וקיבולת האחסון הבדלי העלויות אל מול חברות התשתית הא. שירות טוב יותר ומחיר נמוך יותר

השונה של כל אחת מהחברות הפועלות בתחום זה משפיעים על מעמדה התחרותי של דלק ישראל 

 .בתחום זה

  עונתיות 1.9.8

יצוין כי בשנים עברו ניכר גידול , יחד עם זאת. דלק ישראל אינה מושפעת מעונתיות משמעותית, ככלל

מעליה , בין היתר, להערכת דלק ישראל, דבר הנובע, במכירת דלקים בתחנות התדלוק בחודשי הקיץ

מאידך . המעלה את צריכת הדלק, בנסיעות ברכבים פרטיים ליעדי חופשות והפעלת מיזוג אויר ברכבים

  . בחודשי חגי ישראל ניכרת ירידה בתצרוכת הדלקים בעיקר המגזר העסקי והתעשיה

 של סולר להסקה ונפט לחימום היקף המכירות, אולם. ברוב מוצרי השיווק הישיר לא קיימת עונתיות

קרי ברבעונים הראשון והרביעי של כל , עולה בתקופת החורף,  כמו גם ללקוחות מתחום התעשייה,ביתי

, והם מיושמים בעיקר בעונות האביב, מוצרי איטום ובידוד הם מוצרים עונתיים , בנוסף. שנה קלנדרית

יורד משמעותית ) ון רביעי ורבעון ראשוןמחצית שנייה של רבע(כאשר בעונת החורף , הקיץ והסתיו

היות ובתקופה זו אין אפשרות מלאה ליישם בהצלחה חלק נכבד מן המוצרים , הביקוש למוצרים

  . ומערכות האיטום עקב תנאי מזג האויר

  .השפעת העונתיות האמורה לעיל על פעילות אחסון וניפוק דלקים הינה לא מהותית

  כושר ייצור בתחום השיווק הישיר 1.9.9

שהינו מפעל המייצר שמנים ומוצרי לוואי לרכב ,  הייצור הפוטנציאלי המקסימלי של מפעל דלקולכושר

כושר הייצור .  אלף טון שמנים לשנה40 -הינו כ, ולתעשיה במסגרת הפעילות בתחום השיווק הישיר
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כושר הייצור .  אלף טון שמנים בשנה17 -המנוצל של מפעל דלקול בתחום השמנים עומד על כ

, במסגרת פעילות השיווק הישיר, שהינו המפעל המייצר, פוטנציאלי המקסימלי של מפעל ביטוםה

כושר הייצור .  אלף טון מוצרים לשנה21 -מוצרי בידוד ואיטום בתחום המוצרים הכימיקלים הינו כ

  .  אלף טון מוצרים בשנה14.5 -המנוצל של מפעל ביטום בתחום המוצרים הכימיקלים עומד על כ

   קבוע ומתקניםרכוש 1.9.10

 140-ו) ק" תחנות בבעלות משותפת עם צדדים שלישיים ודמ8כולל ( תחנות בבעלותה 39לדלק ישראל   .א

לדלק ישראל מתקני , כמו כן. תחנות חכורות או שכורות לתקופות ארוכות מועד בפריסה כלל ארצית

 מתקן ניפוק מזוט ,מתקן ניפוק דלקים בחיפה, בבאר שבע ובירושלים, אחסון וניפוק דלקים באשדוד

  . מפעל לייצור ביטומן ומפעל לייצור וערבול שמנים בלוד, באשדוד

 תחנות תדלוק מופעלות על ידי 36,  תחנות תדלוק127מפעילה דלק ישראל , מתוך סך תחנות התדלוק

 תחנות מופעלות על ידי צדדים 60-ו, מטעם דלק ישראל על פי הסכם בינה ובין המפעיל' מפעיל צד ג

ומוכרות באופן " גל"או " דלק"כל תחנות התדלוק הינן תחת המותג . ים על פי הסכמי אספקהשלישי

  .את מוצריהבלעדי 

לפי מאפייני הזכויות הקנייניות במקרקעי התחנה , להלן פירוט תחנות התדלוק של דלק ישראל

  :נכון למועד הדוח,  הפעלת התחנותומאפייני

  

י "הפעלה ע כ"סה
עצמאי 

 )אספקה(

י "עהפעלה 
מפעיל מטעם 

 דלק

הפעלה 
עצמית 

 )שערי דלק(

  סוג תחנה

 בעלות וחכירת מנהל 26 12 1  39
 ל"נכי צה 12 3 9 24
 שכירות מתחת לשלוש שנים 26 16 3 45
 שכירות מעל שלוש שנים 63 5 3 71
 )אספקה (ןייללא זכות קנ -- -- 44 44

 כ"סה 127 36 60  223
  

  הזכויות הקנייניות במקרקעי התחנה  .ב

תחנות שבבעלות דלק ישראל או בחכירת מינהל כוללות תחנות שהמקרקעין שלהן נמצאים    -

יעוט של התחנות כאשר חלק המ, או בחכירה ראשית ממנהל מקרעי ישראל, בבעלות דלק ישראל

 . 'הן בבעלות משותפת עם צד ג

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"נכה צהאלא אם כן זכות ההפעלה בתחנות התדלוק תמסר ל, תחנות תדלוק

 וכיום מנהל 90 -הוראה זו שונתה במהלך שנות ה. לצורך שיקומו, השיקום במשרד הבטחון

שלא באמצעות ההסדר , מקרקעי ישראל מקצה קרקעות לתחנות תדלוק ישירות לחברות הדלק

נים עם  ש49 - ל זכות חכירה ראשית ל"פי ההסדר האמור תוענק לנכה צה-על. ל"לשיקום נכי צה

לחברת הדלק תוענק זכות חכירת משנה , בד בבד.  שנים49אופציה להארכה לתקופה נוספת של 
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דלק . ידי הנכה למינהל- לאותן תקופות בתמורה לדמי חכירה זהים לדמי החכירה המשולמים על

ציודה בציוד הנדרש לשם פעילותה וכן , ישראל תחכור את הקרקע לשם הקמת תחנת התדלוק

, ל למפעיל מטעמה"לאחר הקמת התחנה ממנה דלק ישראל את נכה צה. ערכותיהתחזוקה של מ

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(

, ייבויותיהם לשעבד את מקרקעי התחנה לטובת דלק ישראלל להבטחת התח"מן המקרים נכי צה

  . אולם ברוב המקרים טרם בוצע הרישום בעוד קיימת התחייבות חוזית כאמור

שאינו מינהל ' תחנות בשכירות כוללות תחנות שלחברה חכירת משנה או חכירה ראשית מצד ג  -

דלק ישראל ,  רובכאשר על פי. מקרקעי ישראל ותחנות בשכירות ארוכה או קצרת מועד

לציידה במרבית הציוד הדרוש לשם פעילותה התקינה , מתחייבת להקים את התחנה על חשבונה

בתחנות אלו המפעיל מחויב לרכוש מדלק ישראל בלבד את מוצרי . ולתחזק את כל מערכותיה

  צפויות להסתיים2010עד סוף שנת . נקבע על ידי דלק ישראל, הנפט ומחיר מוצרי הנפט למפעיל

דלק ישראל , לאור ניסיון העבר, אולם.  תחנות תדלוק45-זכויות השכירות של דלק ישראל  ב

אם כי אין כל וודאות כי , מעריכה כי במרבית תחנות אלו ייחתם הסכם שכירות לתקופה נוספת

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 . תרת המקרים קיימות הסכמות בנוגע לתנאים המסחריים ובישנים נוספות

 יסתיימו הסכמי 2010עד סוף שנת . מהסכמים אלה אין בטחונות לאספקת מוצרי הדלק

, 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, הערכת דלק ישראל האמורה לעיל. האספקה

אם הסכמי אספקה לא יחתמו מחדש או אם שיעורי הרווחיות בעת חידוש הסכמים , בין היתר

לאי חידוש דלק ישראל מעריכה כי , במקרה בו לא יחודשו ההסכמים האמורים. אלו לא ישתנו

 לפירוט בדבר ההגבלות החלות .ההסכמים לא תהא השפעה מהותית לרעה על עסקי דלק ישראל

מתחום דיני ההגבלים העסקיים החלים על התקשרויות דלק ישראל עם בעלי זכויות בתחנות 

  .  להלןי1.9.19 תדלוק ראה האמור בסעיף 

 :ת במספר דרכיםהפעלת תחנות התדלוק נעשי  .ג

, ")שערי דלק: "להלן( פתוח וניהול -הפעלה על ידי דלק ישראל באמצעות שותפות שערי דלק   -

 "). דלק מנטה: "להלן(מ "ובאמצעות דלק מנטה קמעונאות דרכים בע

 תחנות התדלוק בהסדר זה נושאות את שלטי דלק -הפעלה על ידי צד שלישי מטעם דלק ישראל   -

המפעיל מחויב להפעיל את התחנה . כל המוצרים באופן בלעדי ממנהישראל ורוכשות את 
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קריטריונים לגבי שעות הפעילות , בין היתר, הכוללים, בהתאם לנהלים המקובלים בדלק ישראל

המפעיל נושא במרבית , על פי רוב. רמת תחזוקה וטיב השירות, מראה חיצוני אחיד, של התחנה

ל זה מעסיק את עובדי תחנת התדלוק ורוכש מלאים ובכל, עלויות ההפעלה של תחנת התדלוק

בחלק . המפעיל נושא במרבית עלויות ההפעלה של תחנת התדלוק, על פי רוב. מדלק ישראל

תשלום דמי חכירה , אחזקת התחנה, ארנונה(מהמקרים דלק ישראל משתתפת בעלויות המפעיל 

המפעיל ). כרטיסי תדלוקאו " דלקן"השתתפות בהנחה ללקוחות , במקרים של תחנות מוחכרות

אולם בחלק מהמקרים דלק , אחראי להשגת הרשיונות וההיתרים הנדרשים לשם הפעלת התחנה

המפעיל . ישראל מטפלת ונושאת בעלויות הכרוכות בעמידה בדרישות הרשויות מתחנת התדלוק

  . או משתנים בהתאם להיקף המכירות של התחנה/משלם לדלק ישראל דמי שכירות קבועים ו

 בתחנות אלה מדובר למעשה בהסכמי -הפעלה על ידי צד שלישי שאינו מטעם דלק ישראל   -

בהסכמי האספקה מחויבים המפעילים . אספקה קצרי מועד לתקופות של בין שנה לשלוש שנים

ולמכור אותם , במחירים ובתנאי אשראי מוסכמים, לרכוש מוצרי דלקים ושמנים מדלק ישראל

ובהתאם , בשמם ובמסגרת מגבלות הפיקוח על המחירים, ישראלתחת סימני המסחר של דלק 

המראה החיצוני של תחנת התדלוק , שיווק, בטיחות, להתניות דלק ישראל בקשר עם נהלי

  . ב"וכיוצ

המשאילה את הציוד למפעיל , הבעלות בציוד בתחנת התדלוק היא של דלק ישראל, על פי רוב

ת הציוד הדרוש להפעלתה ומספקת לבעל דלק ישראל מתקינה בתחנת התדלוק א. התחנה

במרבית המקרים . הזכויות בה שירותי תחזוקה והדרכה מקצועית בהתאם להסכם ההתקשרות

בחלק מן המקרים לדלק ישראל אין בלעדיות באספקת . אין בטחונות לאספקות הדלקים לתחנות

  .מוצרי הדלקים

התאגידים : "להלן(דלק מנטה ושערי דלק באמצעות , כל חנויות מנטה של דלק ישראל מופעלות על ידה  .ד

התאגידים המפעילים . כל עובדי חנויות מנטה הינם עובדים של התאגידים המפעילים"). המפעילים

בכוונת דלק ישראל , בעתיד. רוכשים את המלאים ונושאים בכל הסיכון הכרוך בהפעלת חנויות הנוחות

דלק ישראל תחליט בכל מקרה לגופו על סמך . יםלבחון אפשרות של הפעלת חנויות נוחות על ידי זכיינ

  . אם בכלל, שיקולים עסקיים האם להפעיל חנויות נוחות באמצעות זכיינים

הרכוש הקבוע של דלק ישראל בתחום תחנות התדלוק וחנויות הנוחות כולל מבנים וציוד במרבית   .ה

כל תחנותיה בהן אין לה זכויות לדלק ישראל ציוד ב, 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 (אשר הוקמו לפני שנים רבות כאשר היו לה זכויות קנייניות , במבני התחנה

לל את כל הציוד הדרוש להפעלת ציוד דלק ישראל בתחנותיה כו. בתחנות) שכירות ארוכת מועד/החכרה

מערכות חשמל , ציוד משרדי, מערכות מחשוב ותקשורת, משאבות, צנרת, לרבות מיכלים, התחנות

לדלק ישראל כלי , כמו כן. מערכות לכיבוי אש וחדרי שירותים לרווחת הקהל, וגנרטורים במידת הצורך

לק ישראל בתחום תחנות התדלוק סך הרכוש הקבוע של ד. רכב ומשאיות להובלת מוצרי דלק ושמנים

  . ₪ מליון 269 - וחנויות הנוחות הוא כ
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 הקבוע של דלק ישראל בתחום השיווק הישיר כולל את הציוד בתחנות הפנימיות הכולל הרכוש  .ו

  . משאבות ומיכלים יעודיים המצויים בחצרות הלקוחות, צנרת, מיכלים, תשתיות
. 15.6.2007ו היא חכרה מחברת נמל אשדוד עד ליום אות, ליונקס מתקן ניפוק דלקים באשדוד, בנוסף

בבעלות יונקס שלוש , כמו כן. ממועד זה יונקס שוכרת את המתקן עד לפרסום מכרז להפעלת המתקן

  .דוברות לתדלוק אוניות בנמלי חיפה ואשדוד

יתרה  דונם בבעלות דלקול וה30 -מתוכן כ,  דונם50 - בשטח כולל של כ, לדלקול מפעל המצוי בעיר לוד

, מתקן לחידוש שמנים, מתקני מילוי אריזות, המפעל כולל מתקני ערבול שמנים. מוחכרת מהמינהל

, מעבדות ומבנים שונים, מחסנים, מתקן מרכזי לטיפול בשפכים, מתקנים לייצור ומחזור ממיסים

  .מתקן לייצור צבעים על בסיס מים ומשרדים

שרובם בבעלות ,  דונם11 - על מגרש בשטח של כלביטום מפעל המצוי באזור התעשיה של מפרץ חיפה  .ז

 בוצע היוון 1.4.2004- ב(וחלקם בחכירה מהקרן הקיימת לישראל ) דלק השקעות, דלק ישראל(הקבוצה 

, משרדים, בשטח המפעל מצויים מבנים תעשייתיים ובהם בתי מלאכה).  שנה46דמי החכירה למשך 

  . מתקנים וסככות, מחסנים

, ישראל בתחום האחסון והניפוק כולל את מתקני האחסון והניפוק באשדוד הקבוע של דלק הרכוש  .ח

ממוקם , העיקרי שבמתקני האחסון והניפוק של דלק ישראל, מתקן אשדוד. בבאר שבע ובירושלים

לדלק ישראל זכות להירשם .  דונם329 -באזור התעשייה הצפוני של אשדוד על קרקע בשטח של כ

מסוף אשדוד כולל . 30.6.2019ויות החכירה בקרקע האמורה עד ליום במינהל מקרקעי ישראל כבעלת זכ

.  מיכלי מים3 - מיכלי תוספים ו6וכן , ק" מ506,000 -  מיכלים עיליים בעלי קיבולת מירבית של כ26

לצד חוות . ק מהקיבולת המירבית של המיכלים העיליים" מ430,000 - נוצלו כ2007בשנת , בפועל

. לי הכולל מבנה מינהלה ובסמוך לו מבנה משרדים ומבנים טכניים וייעודייםהמיכלים קיים אזור תפעו

לדלק ישראל זכות להירשם .  דונם79 -ממוקם על כביש חצרים על קרקע בשטח של כמתקן באר שבע 

 49 - עם אופציה ל1 31.7.2015במינהל מקרקעי ישראל כבעלת זכויות החכירה בקרקע האמורה עד ליום 

 2וכן , ק" מ72,000 - מיכלים עיליים בעלי קיבולת מירבית של כ10קן באר שבע כולל מת. שנים נוספות

לצד חוות המיכלים קיים אזור תפעולי הכולל מבנה מינהלה ושירותים .  מיכלי מים2 -מיכלי תוספים ו

ק מהקיבולת המירבית של המיכלים " מ50,000 - נוצלו כ2007בשנת , בפועל. ומבנים טכניים וייעודיים

 - מתקן ירושלים ממוקם במורדות הדרומיים של שכונת הר נוף על קרקע בשטח של כ. העיליים במתקן

קיימת .  דונם3 - פי הסכם חכירה נפרד בשטח של כ- ד על" דונם בשלושה מפלסים מתוכו מחזיקה קמ59

ה ייעוד לפיה ישונ, 25.3.2002ידי ועדת המשנה לתכנון ובניה ביום - תכנית שאושרה להפקדה בתנאים על

התוכנית לא קודמה עקב התנגדות הירוקים למיקום האתר . המתחם משימושו כיום לשכונת מגורים

לדלק ישראל זכות להירשם במינהל מקרקעי ישראל . החלופי בו דובר בשעתו והטיפול בה הופסק

  שנים49 -  עם אופציה ל19.3.2015 דונם עד ליום 55 - כבעלת זכויות החכירה בקרקע בשטח של כ

 שנה 49 - ל1.4.08מינהל מקרקעי ישראל הודיע כי בכוונתו לחדש את החכירה החל מיום . נוספות

                                                      
פי חוזה החכירה זכויות החכירה הינן עד -על. ידי מינהל מקרקעי ישראל-פי אישור זכויות שהוצא על-התאריך האמור הינו על   1

  . 20.8.2015ליום 
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 מיכלים עיליים 8מתקן ירושלים כולל . טרם נחתם הסכם חכירה בין המינהל לבין דלק ישראל. נוספות

כולל שני האזור התפעולי .  מיכלי תוספים ומיכל מים3וכן , ק" מ33,500 -בעלי קיבולת מירבית של כ

ק מהקיבולת " מ19,000 -  נוצלו כ2007בשנת , בפועל. בניינים משרדים ומבנים טכניים וייעודיים

  .לדלק ישראל ציוד הדרוש לפעילות האחסון והניפוק, בנוסף. המירבית של המיכלים העיליים

  נכסים לא מוחשיים 1.9.11

דלקן ", "דלקול", "מנטה", "גל", "דלק: "דלק ישראל פועלת באמצעות מספר מותגים מוכרים ומוגנים

שמני יצוא ) דלקים" (דלק דרגון"כגון , דלק ישראל משווקת מוצרים ממותגים שונים, בנוסף". דלק

 Exxonוהיא בעלת זיכיון בלעדי ליבוא ושיווק מוצרי שמנים של חברת , Mapco- ו Deskoתחת המותגים 

Mobil . בתחום השיווק הישיר(יטום מותגים נוספים בתחום מוצרי הבידוד והאלדלק ישראל :(BTI ,

באוקראינה ובמזרח אירופה ". ביטום"לדלק ישראל סימן רשום על שם החברה . מולטיגג ומסטיגום

  .Flexigum - וMastigum: קיימים סימני מסחר רשומים למוצרים

  הון אנושי  1.9.12

  : החלוקה הבאהלפי,  עובדים31.12.2006 ונכון ליום 31.12.2007בדלק ישראל מועסקים נכון ליום   .א

מספר עובדים נכון 
  31.12.2006ליום 

מספר עובדים נכון 
 31.12.2007ליום 

 מחלקה

 מטה/הנהלה 130  109
 ייצור 46  45

 תפעול 233  117
 שרות תחנות 1,163  997
 מכירות ושיווק 106  129
  מאבטחים  32  -

 כ"סה 1,710  1,397
  

 עובדים מועסקים 235, ל מועסקים בתחום התחנות"נ עובדים מהעובדים ה1,322 31.12.2007נכון ליום 

 עובדים לא מיוחסים 55 - עובדים מועסקים בתחום אחסון וניפוק דלקים ו98, בתחום השיווק הישיר

בשנת הדוח חל גידול משמעותי במספר העובדים של דלק ישראל וזאת בשל גידול .  לאף תחום פעילות

תגבור בשל , מואץ של רשת חנויות הנוחות של דלק ישראלבשל פיתוח , בתחנות תדלוק בהפעלה עצמית

רכישת פעילות האחסון והניפוק של פי גלילות בעקבותיה נוספו מערך השיווק ובקרת התחנות וכן בשל 

  . עובדים נוספים98לדלק ישראל 

וזאת , מרבית עובדי דלק ישראל מועסקים על פי חוזי עבודה אישיים ואינם כפופים להסכם קיבוצי  .ב

 עובדים עליהם 220-שבהן עובדים כ, עט עובדים של שלושה תאגידים בשליטה מלאה של דלק ישראללמ

דלק ישראל נוהגת לחלק מענקים . חלים הסכמים קיבוצים בין אם מיוחדים ובין אם מכח צוי הרחבה

  .לעובדיה בהתאם לביצועיהם ובכפוף לאישור הדירקטוריון

עובדי , בנוסף. ת כביש בעלי היתר להובלת חומרים מסוכניםדלק ישראל מקפידה להעסיק נהגי מיכליו  .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
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-על: 2007 -  ו2006והטבות שקיבל בשנים , ל דלק ישראל"מנכ, להלן תנאי העסקתו של מר אייל לפידות  .ד

ל דלק ישראל "מועסק מר לפידות כמנכ,  בין דלק ישראל לבין מר אייל לפידות3.7.2005פי הסכם מיום 

לדלק ישראל או למר לפידות הזכות להביא את ההסכם לידי סיום בכל עת . 2005 ביולי 17החל מיום 

בתום "). תקופת ההודעה המוקדמת: "להלן(אש  חודשים מר4ומכל סיבה שהיא בהודעה מוקדמת של 

במסגרתה ,  חודשים רצופים6יהיה זכאי מר לפידות לתקופת הסתגלות בת , תקופת ההודעה המוקדמת

בתקופת ההסתגלות יקבל העובד מדלק ישראל את שכרו . לא יידרש לבצע כל עבודה עבור דלק ישראל

נקבעו מספר מקרים , כמו כן. פי ההסכם-אי עלהמלא כולל התשלומים ההפרשות והזכויות להם הוא זכ

הרשעה , בין היתר, בהם רשאית דלק ישראל לסיים את ההסכם מיידית וללא פיצויי פיטורים הכוללים

או חברות /כלפי דלק ישראל והפרת חובת אמונים , בעבירה שיש עמה קלון בעניין הקשור בעבודתו

צמוד  ( 75,000₪של מר לפידות הינו ) ברוטו( החודשי שכרו. מעילה בכספי דלק ישראל וכדומה, קשורות

מידי שנת , החל מתום שנת העסקה אחת יהיה מר לפידות זכאי).  חיובי בלבד–למדד המחירים לצרכן 

ובלבד שלא , למענק שנתי בשים לב למאמציו והישגיו והישגי דלק ישראל, או חלק ממנה/העסקה ו

לא כולל רווחי או (ם מהרווח הנקי של דלק ישראל יפחת משיעורים המפורטים בהסכם המחושבי

או הפסדים מפעילות /הפסדי הון הנובעים מפעילות שתחילתה לפני מועד חתימת ההסכם או רווחים ו

במקרה בו , על אף האמור לעיל. ₪ מיליון 4כאשר בכל מקרה המענק לא יעלה על , )ב"הדלקים בארה

ידי דלק ישראל שלא בנסיבות חמורות יהיה מר -לבמהלך שנת העבודה הראשונה תופסק עבודתו ע

במקרה בו יודיע על התפטרותו במהלך שנת . לפידות זכאי לקבל מענק באופן יחסי לחודשי עבודתו

, קרן השתלמות, זכאי מר לפידות לביטוח מנהלים, כמו כן. העבודה הראשונה לא יהא זכאי למענק

החזר הוצאות אירוח , ימי הבראה, ימי מחלה, פשהימי חו, הוצאות טלפון וטלפון נייד, החזקת רכב

אם ובמידה שמר לפידות יחויב בתשלום מס בגין תשלום , פי ההסכם- על. כמקובל בדלק ישראל וכדומה

הסכם . תגלם דלק ישראל תשלום זה, הטלפון הנייד או הוצאות האירוח, הטלפון, הוצאות הרכב

חרות בדלק ישראל הן במהלך תקופת העסקתו והן ההעסקה כולל התחייבויות של מר לפידות שלא להת

כי לדלק ישראל שמורה האופציה לדרוש ממר לפידות להאריך את , הוסכם. במהלך תקופת ההסתגלות

, במקרה כזה.  חודשים8-אך לא פחות מ,  חודשים לכל היותר12תקופת אי תחרות לתקופה נוספת של 

לרבות , המוארכת את משכורתו המלאהתמשיך דלק ישראל לשלם למר לפידות במשך התקופה 

הסכם ההעסקה הוראות שמטרתן להגן על כולל , כמו כן. ההפרשות התשלומים והתנאים הנלווים

 2006סך עלות ההעסקה של מר לפידות בשנים . זכויות הקניין הרוחני של דלק ישראל וכן תניות סודיות

 .בהתאמה, ₪ אלפי 36,182 -וכ₪  אלפי 1,778 - עמדה על כ2007 -ו
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ועלות העסקה כוללת של , תשלומים מבוססי מניות, מענקים כספיים, להלן פירוט הוצאות שכר ונלוות

 ):₪באלפי  (2006 - ו2007ל דלק ישראל בשנים "מנכ

2006 2007 
עלות 

העסקה 
 כוללת

הוצאה 
בגין 

הטבות 
מבוססות 
 מניות

מענקים 
 כספיים

הוצאות 
שכר 
 ונלוות

עלות 
העסקה 
 כוללת

ה הוצא
בגין 

הטבות 
מבוססות 
 מניות

מענקים 
 כספיים

הוצאות 
שכר 
 ונלוות

  

 ל"מנכ 1,419 4,000 30,763 36,182 1,378 400 - 1,778

 

 -  ו2006והטבות שקיבל בשנים , ר דירקטוריון דלק ישראל"יו, להלן תנאי העסקתו של מר משה עמית  .ה

מכהן מר , ר הדירקטוריון"יו,  עמית בין דלק ישראל לבין מר משה4.8.2004פי הסכם מיום - על:2007

ר הדירקטוריון התחייב "במסגרת תפקידו כיו. 1.7.2004ר דירקטוריון פעיל החל מיום "משה עמית כיו

הסכם ההעסקה .  ולהקדיש את הזמן הנדרש לכךדלק ישראלמר עמית לפעול לקידום ולפיתוח עסקי 

ראל בהודעה מוקדמת של חודשיים מראש או ידי דלק יש- יעמוד בתוקפו כל עוד לא הובא לידי סיום על

במקרה בו יסתיים ההסכם יתפטר מר עמית על פי . ידי מר עמית בהודעה מוקדמת של חודש מראש- על

בקשת דלק ישראל מכהונתו כחבר דירקטוריון ומכל כהונה או תפקיד שהיה לו כחלק מביצוע תפקידיו 

בסך ) ברוטו(יה מר עמית זכאי לתשלום חודשי  ה31.8.2006מתחילת העסקתו ועד ליום . על פי ההסכם

לחודש ) ברוטו( ₪ 60,000 מקבל מר עמית סך של 1.9.2006והחל מיום ) 2004צמוד למדד יוני  ( 36,000₪

מסכום התמורה תפחית דלק ישראל את הסכומים "). סכום התמורה: "להלן) (2006צמוד למדד יולי (

למר עמית כגמול ") חברות הקבוצה: "להלן(ורות או חברות קש/שישולמו על ידי קבוצת דלק ו

זכאי מר עמית לקבל , בנוסף. או כל גמול אחר בגין תפקידו בחברות הקבוצה/השתתפות וגמול שנתי ו

תשלום הוצאות אחזקה , )7דלק ישראל מעמידה לרשות מר עמית רכב בדרגה (מדלק ישראל רכב צמוד 

סכום התמורה המשולם לעמית בעבור . ת בתפקידטלפון סלולרי וכן החזר הוצאו, ושימוש ברכב

או להפריש /ר הדירקטוריון נקבע בהתחשב בכך שדלק ישראל לא תהא חייבת לשלם ו"שירותיו כיו

פיצויי , דמי מחלה, חופשה או פדיון חופשה, או עבורו כל תשלום בגין זכויות סוציאליות/לעמית ו

או להפריש /סוג שהוא שנוהגת דלק ישראל לשלם וביטוח לאומי וכל תשלום אחר מכל מין ו, פיטורין

או תשלומי חובה /במסגרת הסכם ההעסקה התחייב מר עמית לשאת ולשלם את כל המיסים ו. לעובדיה

, הסכם ההעסקה כולל הוראות אי תחרות. אחרים המוטלים על פי הוראות כל דין על קבלן עצמאי

 .דלק ישראל וכן תניות סודיותהוראות שמטרתן להגן על זכויות הקניין הרוחני של 

דלק ישראל משלמת למר משה עמית את התשלום החודשי לו הוא זכאי כאמור לעיל ומקבלת , בפועל

  .החזר מהחברה בגין הסכומים המגיעים למר משה עמית מתוקף תפקידו כדירקטור בחברה

 - בסך של כ) 2005 בגין שנת (2006שילמה דלק ישראל למר משה עמית מענקים שהסתכמו בשנת , בנוסף

 הוקצו למר משה 26.12.2007ביום . ₪ אלפי 300 - בסך של כ) 2006בגין שנת  (2007ובשנת ₪  אלפי 200

לפירוט אודות .  כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש למניות דלק ישראל109,483עמית 

  . להלןו1.9.12 תנאי כתבי האופציה האמורים ראה סעיף 
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) כולל הוצאות רכב(תשלום מבוסס מניות ומענקים והוצאות , העלות הכוללת לדלק ישראל בגין שכר

 .בהתאמה, ₪ אלפי 821 -וכ₪  אלפי 2,583 - הסתכמה בסך של כ2006 - ו2007למר משה עמית בשנים 
 486,589 2007ש מאי ל דלק ישראל בחוד"דלק ישראל העניקה למנכ: תכניות תגמול לעובדים בכירים  .ו

 5%אשר היוו נכון למועד הענקתן ,  מניות רגילות של דלק ישראל486,589אופציות ללא תמורה לרכישת 

ל בשיעורים "האופציות האמורות הוקנו ותוקנינה למנכ. מהון המניות המונפק והנפרע של דלק ישראל

ביום , 97,317 – 17.7.07ביום , 145,977 - 1במועד הענקת כתבי האופציה: שאינם שווים כמפורט להלן

האופציות האמורות ניתנות למימוש . 48,659 – 17.7.10 וביום 97,318 – 17.7.09ביום , 97,318 – 17.7.08

 יום ממועד סיום 90 או עד תום 31.12.2010החל ממועד הקצאתן ועד ליום , בכפוף למועדי הקנייתן

, ")תום תקופת המימוש: "להלן(לפי המוקדם מביניהם , ל"יחסי עובד מעביד בין דלק ישראל לבין המנכ

. ל הינו עובד של דלק ישראל או נותן לה שירותים דרך קבע במועד הזכאות למימוש"ובתנאי שהמנכ

לדלק ישראל ). ב" מליון דולר ארה200מבוסס על שווי של ($ 20.551מחיר המימוש לכל מניה רגילה הינו 

ל כמפורט בתנאי "ידי המנכ-תנבענה מהמימוש בעת מכירתן עלזכות סירוב ראשונה לרכוש מניות ש

צמודה למדד ובתוספת  (non-recourseל יהיה רשאי לקבל מדלק ישראל הלוואה "המנכ. האופציות

ל עדיין מועסק על "ובלבד שביום בקשת ההלוואה המנכ, לצורך מימון המימוש) 4%ריבית שנתית של 

בהסכם הקצאת האופציות נקבעו תנאים בדבר החזר . רך קבעידי דלק ישראל או נותן לה שירותים ד

חלוקת , הנפקת זכויות, זכות מימוש האופציות כפופה להתאמות בגין חלוקת מניות הטבה. ההלוואה

שינוי בהון המניות המונפק של פירוק מרצון ו,  לבין חברה אחרתדלק ישראלמיזוג , דיבידנד במזומן

 - השווי הכלכלי של האופציות נאמד נכון למועד ההענקה בכ. מורהכל כמפורט בהסכם הא, דלק ישראל

 מליוני 31 - הוצאה בסכום של כ2007דלק ישראל כללה בדוחותיה הכספיים של שנת .  מליוני דולר8.6

 .בהתאם לתנאי הבשלתם, בגין אופציות כאמור) אחרי השפעת המס₪  מליוני 23 -כ(₪ 

 לפיה תהא רשאית 2007אל תכנית להקצאת אופציות לשנת  אימצה דלק ישר5.11.2007ביום , כמו כן  .ז

 לא  כתבי אופציה437,931לנושאי משרה וליועצים עד , לעובדים, ללא תמורה, דלק ישראל להעניק

ביום "). התכנית: "להלן( הניתנים למימוש למניות רגילות של דלק ישראל רשומים למסחר בבורסה

 מתוכם,  כתבי אופציה421,824פי התכנית -ישראל על הקצתה דלק 20.3.2008 וביום 26.12.2007

יועצים , והיתר הוקצו לעובדיםר דירקטוריון דלק ישראל "יו,  כתבי אופציה הוקצו למר עמית109,483

כתבי האופציה שהוקצו למר עמית יוקנו בשתי . או בתאגידים בשליטתה/ונושאי משרה בדלק ישראל ו

כתבי . 2009 ביוני 1 כתבי אופציה ביום 54,741 -ו, 2008וני  בי1 כתבי אופציה ביום 54,742: מנות

 מסך 20% -כ(האופציה שהוענקו ליתר העובדים ונושאי משרה בחברה יוקנו בחמש מנות מידי שנה 

כל כתב אופציה . 2012 ביוני 1וכלה ביום , 2008 ביוני 1החל ביום , )האופציות שהוקצו לכל עובד ועובד

,  יהא ניתן למימוש בכפוף לתשלום מחיר מימוש המשתנה בכל מועד הקניההמוקנה בכל מועד הקנייה

ומחירי המימוש במועדי ההקניה הבאים שווים ,  139.95₪באופן בו מחיר המימוש למנה הראשונה הינו 

מימוש כתבי . 4%למחיר המימוש של המנה הראשונה בצירוף ריבית התאמה שנתית בשיעור של 

                                                      
 יום לפחות מהמועד שבו הודיעה החברה לפקיד השומה על בחירתה 30מועד אישור רשויות המס לתוכנית האופציות או בחלוף    1

 .לפי המוקדם, לפקודת מס הכנסה) א(102לפי האמור בסעיף ,  לתכנית האופציות האמורה בהסכם זהבמסלול הכנסת עבודה
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בדים אשר אינם נושאי משרה בכירה בדלק ישראל ייעשה באמצעות מנגנון ידי עו-האופציה למניות על

העובד יהיה זכאי לקבל , לפיו) Cashless Exercise(מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה 

מניות המשקפות את מרכיב ההטבה הגלום באופציות הממומשות על פי נוסחה המפורטת בתכנית 

עובדים אשר הינם נושאי משרה בכירה זכאים לממש את .  המניות בלבדתמורת תשלום ערכן הנקוב של

כתבי האופציה שהוענקו להם באמצעות תשלום במזומן של מחיר המימוש או באמצעות המנגנון 

כתבי האופציה האמורים ניתנים למימוש למניות בכפוף למועדי הקנייתן עד .  לפי בחירתם, האמור

זכות . קרה של סיום העסקה או מתן שירותים כמפורט בתכנית או קודם לכן במ31.5.2013ליום 

, התאמות בגין חלוקת מניות הטבהוהכוללות בעיקר , המימוש כפופה להתאמות המפורטות בתכנית

 לצד שלישי או מיזוג דלק ישראלהתאמות בגין מכירת נכסי , הנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד במזומן

. דלק ישראלוהתאמות בגין שינויים במבנה ההון של , דלק ישראלפירוק מרצון או חיסול , דלק ישראל

לקבלת הלוואה הנושאת , לשם מימוש כתבי האופציה, יהיו זכאים, נושאי משרה בכירה בדלק ישראל

. למדד המחירים לצרכן הידוע במועד מתן ההלוואה כאמור) קרן וריבית( וצמודה 4%ריבית שנתית של 

בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה על מניות , אך ורק,  אשר תובטחNon Recourseההלוואה תהא מסוג 

 . המימוש

  :להלן פרטים נוספים בדבר תכנית האופציות לעובדים בדלק ישראל

הוצאות שהוכרו בשנת 
 1)₪אלפי  (2007

שווי ההטבה של אופציות 
שהוענקו מכח התכנית 

 )₪אלפי (

מספר המניות 
למימוש מכח התכנית 

 )בדילול מלא(

 

 עובדים שאינם נושאי משרה 121,600 4,568 523
 עובדים שהינם נושאי משרה 190,741 7,777 792
  ר הדירקטוריון"יו 109,483 4,805 904

  כ"סה 421,824 17,150 2,219

  

בהסתמך על מודל ,  כתבי האופציות שהוקצו לעובדים421,824הערך הכלכלי התיאורטי של סך כל 

Black & Scholes ,אלפי 17,150 - הינו כ ₪.  

  חומרי גלם וספקים של מוצרי דלקים ושמנים 1.9.13

  מוצרי הנפט העיקריים המשמשים את דלק ישראל  .א

הן בתחום שיווק הדלקים בתחנות הציבוריות והן , מוצרי הדלק העיקריים המשמשים את דלק ישראל

תזקיקי . םהם תזקיקי נפט המופקים מנפט גולמי הנרכש ונסחר בבורסות בעול, בתחום השיווק הישיר

יצוין כי עלות . ל"הנפט נרכשים בעיקר מבתי הזיקוק בחיפה ובאשדוד והיתרה מיובאת מספקים מחו

  . תזקיקי הנפט חשופה לתנודות בשערי החליפין ולתנודות בשווקי הסחורות בעולם

חומרי הגלם המרכזיים המשמשים את דלקול בהליכי ייצור השמנים וחומרי הסיכה הינם שמן בסיסי 

וכן תוספים , ל"ומספקים בחו, )11.5%בה מחזיקה דלק ישראל (כש מחברת שמנים בסיסיים חיפה הנר

                                                      
  .20.3.2008 אופציות שהוקצו ביום 30,000ההוצאות שהוכרו המפורטות בעמודה זו לא כוללות הוצאות בגין  1
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בנוסף מייבאת דלקול שמנים ומוצרים מוגמרים מספקים . ל"הנרכשים מספקים שונים בישראל ובחו

  . להשלמת מגוון המוצרים) Exxon Mobil(ל "בחו

הביטומן נרכש מבתי . לבדים ופולימרים, מןחומרי הגלם העיקריים המשמשים את ביטום הינם ביטו

  .הלבדים והפולימרים נרכשים ממספר ספקים מקומיים או מיבוא, הזיקוק בישראל

, א"ן ובז" ממוצרי הבנזין והסולר שנמכרו על ידה מבז7.6%- ו35.7% - רכשה דלק ישראל כ2007בשנת 

ממוצרי הבנזין , בהתאמה, 86.0% - ו80.4% -ן כ" רכשה דלק ישראל מבז2005 -  ו2006בשנים . בהתאמה

בעיקר (ל "את יתרת מוצרים אלה ייבאה דלק ישראל מספקים מחו. על פי הסכם רכישות שנתי, והסולר

Vitol ,Glencore .(  

  התקשרויות עם ספקים עיקריים  .ב

  ספקים מקומיים .1

 הנפט ספק מוצרי, 2006עד להפרטת בית הזיקוק באשדוד שתהליך השלמתו היה ברבעון האחרון של 

מחיר מוצרי הדלקים . ן נעשו על פי נוהג שהיה קבוע ביניהן"הרכישות מבז. ן"של דלק ישראל הייתה בז

הכוללים עלויות הובלה ימית וביטוח , ן נקבע לפי מחירי המוצרים בנמל לוורה באיטליה"הנרכשים מבז

")CIF LAVERA .("ם הראשונים של מחיר לוורה נקבע כמחיר הממוצע בו נסחר המוצר בחמשת הימי

העברות (פי שער החליפין של הדולר -ח על"אשר מומר לש, שבוע העבודה האחרון של כל חודש

מחיר זה נקבע אחת לחודש עבור החודש העוקב והינו . ביום החמישי) והמחאות מכירה בנק לאומי

בנקאית כנגד סכום זה יש לשלם מקדמות טרם משיכת הדלקים או לתת ערבות . קבוע במשך כל החודש

הקדמת תשלום .  ימים15האשראי שניתן בפועל לדלק ישראל עומד של . לטובת משיכת הדלקים

יתרת התשלומים צמודים לשער . באמצעות תשלום המקדמה מזכה את דלק ישראל בריבית זכות

  .החליפין של כל ימי העסקים בחודש המכירה

ית הזיקוק באשדוד מעוגנות בהסכם  רכישות מוצרי הנפט על ידי דלק ישראל מב2007החל מינואר 

פי ההסכם - על"). א"בז: "להלן(מ " בין דלק ישראל לבין פז בית זיקוק אשדוד בע20.2.2007מיום 

מחירי המכירה של המוצרים נקבעו . א על בסיס הזמנה חודשית"האמור רכישות מוצרי נפט נעשות מבז

א זכות "כאשר לבז,  באגן הים התיכוןבהסכם והם מחושבים על פי נוסחת מחיר הנגזרת ממחיר הדלק

לעדכן את מבנה המחיר לפי שיקול דעתה ובלבד שתודיע על כל שינוי כאמור בהתראה מוקדמת הקבועה 

 על עליית מחירי תזקיקי נפט שאינם 2007א לדלק ישראל בחודש יולי "בהתאם לכך הודיעה בז. בהסכם

בי כמויות הרכש אשר לא הובטחו במסגרת העלאה זו השפיעה רק לג. 2007בפיקוח החל מאוקטובר 

רכישות . לא היו השלכות מהותיות להעלאה זו על עסקי דלק ישראל, חוזה הרכישה השנתי ולפיכך

פי התקשרות בינה לבין -פי מכרז שזכתה בו דלק ישראל והן על- מבית הזיקוק בחיפה מבוצעות הן על

ן עבור כמות "תזקיקי הנפט הנרכשים מבזבמסגרת המכרז נקבע מחיר ל. ן שאינה במסגרת המכרז"בז

ן נקבע כי דלק ישראל תרכוש "במסגרת ההתקשרות בין דלק ישראל לבין בז. שנתית שנקבעה במכרז

ן הודיעה "בז. ן"ידי בז-פי מחיר רכישה שנקבע על-  על2007 דצמבר –כמויות חודשיות בתקופה מיולי 

ל "תזקיקי הדלקים במסגרת ההתקשרות הנ על העלאת המחירים של 2007לדלק ישראל בחודש יולי 
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היא תוכל לחייב , בהתבסס על הסכמי דלק ישראל עם לקוחותיה. א"בדומה לעליית המחירים של בז

  .לדלק ישראל תלות בספקים המקומיים שלה. את מרביתם במרכיב עליית המחיר

  יבוא מוצרי נפט .2

מקרים בהם רכישת מוצרי הנפט ב, דלק ישראל מייבאת מעת לעת מוצרי נפט מספקי נפט עולמיים

במועד זה לדלק ישראל שני הסכמי מסגרת לרכישת מוצרי נפט . מייבוא זולה יותר מאספקה מקומית

 2007ומרבית הייבוא בשנת , .Glencore Energy UK Ltd- וVitol Energy S.A, משני ספקים בינלאומיים

  .  נוסחה המבוססת על השער המקומימחיר הייבוא לחברות הסחר הבינלאומיות נקבע לפי. הוא מהם

התחייבות של דלק ישראל לרכוש כמויות מוצרי נפט , בין השאר, הסכמי המסגרת האמורים כוללים

  . לעיתים עם אופציות לשנות את הכמות הנרכשת, מסוימות

דלק ישראל מתקשרת בעסקאות אלה ). spot(יתרת ייבוא מוצרי הנפט מתבצע בעסקאות מזדמנות 

הם הכמויות הנרכשות בהתאם להסכמי המסגרת כאמור אינם מספקים את הכמות הנדרשת במקרים ב

כאשר תנאי העסקאות , העסקאות מתבססות על נוהג מסחרי מקובל בענף בעולם. לחברה באותו חודש

  .המזדמנות דומים לתנאי הסכמי המסגרת

  הון חוזר 1.9.14

חזיק מלאי שמן בסיסי בממוצע  מדיניות דלק ישראל הינה לה-מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם  .א

 החזיקה דלק ישראל 2005 - ו2006, 2007בשנים . ₪  מליון 15-20בערך של בין ,  ימים60לתקופה של עד 

  בהתאמה,  יום בממוצע90 -  יום וכ60 -כ,  יום60-במלאי שמן בסיסי לתקופה של כ

פי תקנות שעת חירום דלק ישראל מחויבת על  -מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים ומלאי חרום  .ב

מרבית הוצאות אחזקת המלאי והמימון . להחזיק עבור המדינה במלאי חרום של סולר ודלק סילוני

  .  משולמת על ידי המדינה

,  יום30 מדיניות דלק ישראל הינה להחזיק מלאי של מוצרי דלק בהיקף ממוצע של -תפעולימלאי   .ג

,  ימים45 ימים עד 7ם בהיקף ממוצע של בין  ימים ומוצרים קמעונאיי60שמנים בהיקף ממוצע של 

החזיקה דלק ישראל במלאים כאמור בהתאם , 2005 - ו2006, 2007בשנים . בהתאם לסוג המוצר

  .למדיניותה

   אשראימדיניות  .ד

ימים ) 30 – 5+(דלק ישראל מעניקה ללקוחותיה אשראי לתקופות שבין שוטף: אשראי לקוחות .1

דלק ישראל מעניקה ללקוחות . הלקוח ולהתקשרות עימו, מוצרבהתאם לסוג ה, ימים) 60-90+(ושוטף

תקופת האשראי הממוצעת ללקוחות בשנים .  ימים15+ שירותי האחסון והניפוק אשראי של שוטף

ההיקף הממוצע של . בהתאמה,  ימים60 -  ימים וכ58 - כ,  ימים57 - עמדה על כ2005 - ו2006, 2007

 1,200 - כ, ₪ מיליוני 1,253 - כ,₪ מליוני 1,297 -כ עמד על 2005 -  ו2006, 2007האשראי ללקוחות לשנים 

  . שיעור האשראי המגובה בערבויות מאת לקוחות אינו מהותי. בהתאמה, ₪ מיליוני 1,150 -ו₪ מיליוני 

א "ן ולבז"לבז.  ימים30ל לתקופות של "דלק ישראל מקבלת אשראי מספקיה בחו: אשראי ספקים .2

הקדמת "אמצע החודש בו נרכשים הדלקים ומקבלת מהן ריבית בגין משלמת דלק ישראל בממוצע ב
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מתבצע על ידי דלק ) המהווה חלק משמעותי ממחיר הדלקים(תשלום עבור הבלו .  יום30של " תשלום

  .  ימים ממועד ניפוק הדלקים10ישראל בהתאם לחוק תוך 

 הספקים ואשראי הבלו פערי האשראי לעיל שבין אשראי הלקוחות לבין אשראי:  בהון החוזרגרעון .3

אסטרטגיית דלק ישראל . מחייבים את דלק ישראל ליטול הלוואות לזמן קצר למימון פערי אשראי אלו

 והחלפת אשראי זמן קצר באשראי לזמן ל היא קיצור ימי אשראי הלקוחות"בנושא הקטנת הפער הנ

  . ארוך

  השקעות 1.9.15

. USA בדלק %73-המחזיקה כ, יה ממניות דלק הונגר%3.33 -  דלק ישראל מחזיקה בכ- USAדלק   .א

ראו , ב" בתחום הזיקוק ובתחום מוצרי הדלק ותחנות התדלוק בארהUSAלפירוט אודות פעילות דלק 

  .  לדוח8- ו7סעיפים 

דלק ": להלן(מ " ממניות דלק אירופה הולדינגס בע20% - דלק ישראל מחזיקה ב–דלק אירופה   .ב

 Delek Benelux ממניות 100% -ב, ותה המלאההמחזיקה באמצעות חברה בת זרה בבעל, )"אירופה

B.V.) לפירוט אודות פעילות דלק בנלוקס בתחום השיווק בארצות בנלוקס "). דלק בנלוקס: "להלן

  .  לדוח1.10ראו סעיף , )הולנד ולוקסמבורג, בלגיה(

חברה מעורבת כהגדרת מונח זה ,  בחברת פי גלילות15.3% - לדלק ישראל אחזקות של כ-פי גלילות  .ג

) "סונפקו: "להלן(סונול וסונפקו בנק סטרייט קורפוריישן , יחד עם פז, בחוק החברות הממשלתיות

 החזיקה פי גלילות בזכויות 31.7.2007עד ליום ). בהתאמה, 50%- ו, 13.2%, 21.5%(ומדינת ישראל 

בעקבות הליך הפרטת פי גלילות .  בבאר שבע ובירושלים, ין במתקני האחסון והניפוק באשדודהמקרקע

 את רכישת מתקני האחסון והניפוק האמורים ואת פעילות 31.07.2007השלימה דלק ישראל ביום 

כיום מחזיקה פי גלילות בזכויות .ח" מליון ש806 -האחסון והניפוק הקשורה בהם בתמורה לכ

שם היה בעבר מתקן אחסון ,  דונם170 -בשטח כולל של כ, תחם פי גלילות ברמת השרוןהמקרקעין במ

ע לפיתוח האזור לרבות מתחם פי גלילות "מינהל מקרקעי ישראל מקדם תב, נכון למועד הדוח. וניפוק

המבוססת על הערכת שמאי שנתקבלה לצורך , להערכת דלק ישראל. מסחר ותעסוקה, למגורים

מידע . שווי הנכס עשוי לעלות, אם יושלמו הליכי שינוי היעוד כאמור לעיל,  גלילותהשתתפות במכרז פי

ביקושים , ע כאמור"ההנחה שאכן תתקבל תב, ומבוסס על הערכת שמאות, זה הוא מידע צופה פני עתיד

  . ועשוי לפיכך שלא להתממש, ועוד, ן במתחם"לנדל

 מכל 2004חדלה פי גלילות במהלך שנת , 2002  ביוני11בהתאם לפסק דין של בית המשפט המחוזי מיום 

, בסוף הליך ההפרטה. פעילות עסקית שעניינה אספקת מוצרי נפט מאתר פי גלילות ברמת השרון

ופי גלילות תתתפרק מרצון ותחדול מכל , המתחם ברמת השרון יעבור לידי בעלי המניות בפי גלילות

  . פעילות
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  מימון  1.9.16

שהיו ,  הלוואות ממקורות בנקאיים וממקורות אשראי לא בנקאייםלהלן שיעור הריבית הממוצעת על  .א

 :שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי דלק ישראל, 2007בתוקף במהלך שנת 

  שיעור ריבית  ממוצעת
אשראי לזמן 

 ארוך
אשראי 
 לזמן קצר

 

  הלוואות שקליות  4.6% 5.7%

  הלוואות מדדיות  -  3.4%

 ח"ת מטהלוואו 6.4% -

מקורות 
  בנקאיים

  הלוואות שקליות  4.55% -

  הלוואות מדדיות  3.4% 5.4%

  ח"הלוואות מט  -  6.0%

  מדדי-ח שהונפק"אג -  (*)5.45%

מקורות לא 
 בנקאיים

  

 שיעור ריבית אפקטיבי(*) 

 במסגרת קבלת הלוואות ומסגרות אשראי מבנקים התחייבה דלק ישראל -אמות מידה פיננסיות   .ב

 : פיננסיות כדלקמןלשמור על אמות מידה

דלק ישראל התחייבה כלפי הבנקים כי לא תשעבד בשעבוד קבוע מכל סוג ודרגה את נכסיה הקבועים  .1

 ).למעט נכסים שישועבדו לגופים שיממנו את רכישתם(מבלי לקבל את הסכמת הבנקים בכתב ומראש 

נכון . בחברת דלקול 35%דלק ישראל ודלקול התחייבו כלפי בנק לשמירת יחס הון למאזן בשיעור של  .2

 .36% היה יחס ההון למאזן של דלקול בשיעור 31.12.2007ליום 

התחייבה דלק ישראל , 5.8.2007פי תשקיף מיום -על) 'סדרה א(במסגרת הנפקת אגרות חוב , כמו כן

 CAP -  ל1מ לשמור על יחס חוב פיננסי מותאם"כלפי מעלות החברה הישראלית לדרוג ניירות ערך בע

 .65%-נכון למועד הדוח דלק ישראל עומדת ביחס של כ. 75%ור שלא יעלה על מותאם בשיע

הנפיקה דלק ישראל אגרות חוב לבנקים , ח לבנקים" מליון ש365 - חובות בסך של כלהבטחת -שעבודים  .ג

תמורתו והזכויות בגינו ,  שברשותה כל המלאיאתללא הגבלה בסכום במסגרתן שעבדה בשעבוד שוטף 

ח של דלק פטרוליום ממשקיעים "דלק ישראל ערבה לכל גיוסי האג, בנוסף. חובכהגדרתם באגרות ה

ח של דלק פטרוליום הועמדה כהלוואה באותם תנאים "והתמורה שהתקבלה מגיוסי האג, מוסדיים

ח " מריבית על אג0.05% -לדלק ישראל למעט שיעור הריבית שנגבתה מדלק ישראל שהיתה גבוהה ב

דלק פטרוליום העמידה , כמו כן.  שנקבעו בין דלק ישראל לדלק פטרוליוםכאמור ומספר תנאים נוספים

סך . ידה מעת לעת בהנפקות של ניירות ערך מסחריים-כהלוואה לדלק ישראל את כל הכספים שגויסו על

  .₪ מליון 830 -ההלוואות שהועמדו לדלק ישראל כהלוואות מדלק פטרוליום כאמור לעיל הסתכם בכ

                                                      
  .חוב פיננסי בניכוי הלוואות לקבוצת דלק   1



  

84 - א  

דלק שעבדה , )דלק פטרוליום (חברה האםהבמסגרת הנפקת אגרות חוב על ידי , 2004בחודש ינואר 

ההלוואות שהעמידה את כל זכויותיה בגין ,  ללא הגבלה בסכום, בדרגהן בשעבוד קבוע ראשוישראל

  . דלק ישראל לקבוצת דלק

 מהון המניות שלה בדלק ישראל לטובת בנק דיסקונט לישראל 25%דלק פטרוליום שעבדה , בנוסף

  .וזאת לצורך הבטחת הלוואה שנטלה דלק פטרוליום מבנק דיסקונט, מ"בע

, ₪ מיליון 1,150 - מסגרות האשראי הבנקאי של דלק ישראל סמוך למועד הדוח הן כ-מסגרות אשראי  .ד

דלק ישראל התחייבה כי תהיינה לה מסגרות אשראי פנויות . ₪ מיליון 350 -מתוכן ניצלה דלק ישראל כ

נכון ליום . ידי דלק פטרוליום ויהיו במחזור- יירות הערך המסחריים שיונפקו עלבסך הגבוה מיתרת נ

  .₪ מליון 255 - עומדת יתרת ניירות הערך המסחריים על כ31.12.2007

 העניקה מעלות דירוג 2007י דלק ישראל באוגוסט "שהונפקו ע) 'סדרה א( לאגרות החוב – דירוג אשראי  .ה

 . Stable/(+A)של 

  :תנהאשראי בריבית מש  .ו

   :להלן פירוט אודות האשראי בריבית משתנה שקיבלה דלק ישראל נכון לתאריך המאזן ולמועד הדוח

  

  

 

  

 

 

  מיסוי 1.9.17

יש לציין , ) לדוחות הכספיים33ראו פרטים נוספים בבאור (ני המס הרגילים החלים על חברות פרט לדי

מוטל מס בסכום , 1980- ם"התש, ומכוח צו הבלו על הדלק, 1958-ח"התשי, כי על פי חוק הבלו על הדלק

המתעדכן אחת לשלושה חודשים בהתאם לשינויים במדד , קצוב על מוצרי הדלק המפורטים בצו

 פורסם צו לפיו יועלו שיעורי הבלו על סולר ונפט 2005לעניין זה יצויין כי בחודש ינואר . ים לצרכןהמחיר

מרכיב הבלו . 2009 ועד שנת 2005ויושוו לאלו החלים על בנזין באופן הדרגתי החל משנת ) קרוסין(

לק באשראי הבלו מוטל על חברות הדלק ישירות בעת ניפוק הד. במחירי הדלקים הינו משמעותי מאוד

וזאת בעוד מספר ימי האשראי הניתנים על ידי דלק ישראל ללקוחותיה גבוה משמעותית ,  ימים10של 

 - ו, לליטר בנזין ₪ 2.31הבלו הינו רכיב קבוע בסך של , נכון למועד הדוח. במיוחד במכירות סולר, מכך

  .לליטר סולר ₪ 1.68

  איכות הסביבה 1.9.18

. תקנות וצווים שונים שעניינם שמירה על איכות הסביבה, וקחלות הוראות ח, 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"נהתש, )תחנות הדלק)(מניעת זיהום מים(המים 

שיעור הריבית 
  סמוך למועד הדוח

טווח הריביות נכון 
  לתאריך המאזן 

  מסלול

  שיקלית   5.75%-5.7%  5.25%

  דולרית  5.45%-5.3%  4.25%

4.55%  4.95%-5.05%  On Call 
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בשנים האחרונות ניכרת מגמה של אכיפה מוגברת של דיני איכות . התחום ולמנוע זיהומי קרקע ומים

  .  להלןו1.9.18 לפרטים אודות כתב אישום תלוי ועומד בעניין זה ראו סעיף . הסביבה

קנות והצווים העיקריים הנוגעים לדיני איכות סביבה והחלים על דלק ישראל הת, הוראות החוק

 : והשפעתם יפורטו להלן

  חוק שמירת הניקיון  .א

מטיל אחריות פלילית על מי שהשליך , ")חוק שמירת הניקיון ("1984-ד"התשמ, חוק שמירת הניקיון

מירת הנקיון מקנה סמכות חוק ש. 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, להטיל קנסות

  .בגין השבת המצב לקדמותו על ידי הרשויות

  חוק המים ותקנות המים  .ב

חוק המים . מטיל אחריות בקשר לזיהום מקורות מים") חוק המים: "להלן (1959- ט"תשי,  המיםחוק

השבת מצב , ובכלל זה סמכות לדרוש הפסקת זיהום, קנה לרשויות המדינה סמכויות נרחבותמ

  . וחיוב בהוצאות, הטלת קנסות, לקדמותו

שהותקנו מכוח חוק , ")המים תקנות ("1997-ז"התשנ, )תחנות דלק) (מניעת זיהום מים( המים תקנות

  . מים או אויר, וע זיהומי קרקעכוללות הוראות מקיפות שנועדו להסדיר את התחום ולמנ, 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

  . רטים הקיימיםולהתאים תחנות דלק ותיקות לסטנד, בדליפות ולדווח עליהן

טרם נקבע אם חברה המספקת דלקים ומתחזקת תחנה תדלוק נחשבת כמפקחת או , נכון למועד זה

החב באחריות לפי , ולפיכך יתכן שדלק ישראל עשויה להיחשב למפעיל התחנה, משגיחה על התחנה

 גם בתחנות המופעלות באמצעות צדדים שלישיים מטעם דלק ישראל או על פי הסכמי, התקנות

  . אספקה

,  למועד זהנכון. מרבית תחנות התדלוק של דלק ישראל ממוקמות באזורי סיכון גבוה לזיהום מי תהום

בתחנות . במספר תחנות תדלוק התגלו זיהומי קרקע ומי תהום בגין זיהומי עבר ותשתיות דלק דולפות

  .ום למי תהום במטרה לאפיין את אופי הזיהניטוראלה מבוצעים סקרי קרקע וקידוחי 

וזאת תוך יחל טיפול לשיקום הקרקע והמים בטכנולוגיות מקובלות ,  מצב ברורהתמונתלאחר קבלת 

  .שיתוף פעולה עם נציבות המים והמשרד להגנת הסביבה

  .אומדן העלויות לשיקום זיהום הקרקע והמים תלוי בגודל וחומרת הזיהום

  אמצעי ניטור בתחנות הותיקות  .ג

התחנות  ("1997ק ישראל להתקין בכל תחנות התדלוק שהוקמו לפני נדרשת דל, בהתאם לתקנות המים

דלק ישראל התקינה . אמצעי ניטור שמטרתם גילוי דליפות דלק בקרקע תחנת התדלוק") הותיקות

  . בתחנות התדלוק הותיקות אמצעי ניטור כנדרש
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  בדיקות אטימות  .ד

לצנרת ולמיכלים בכל ) ש שניםאחת לחמ(תקנות המים מחייבות ביצוע של בדיקות אטימות תקופתיות 

וצפוי כי , במועד הדוח הושלמו בדיקות אלה במרבית תחנות התדלוק של דלק ישראל. תחנת תדלוק

והן לא ישפיעו באופן מהותי דלק ישראל עלות ביצוע הבדיקות אינה מהותית ל. 2010היתרה תושלם עד 

  . למעט אם יתגלו זיהומי קרקע או מים, על תוצאותיה

 יכות סביבה נוספות דרישות א  .ה

תנאים אלה ,  פורסמו על ידי המשרד להגנת הסביבה תנאי מסגרת לתחנות תדלוק2005בחודש נובמבר  .1

מאפשרים לרשויות לדרוש בתנאים מסוימים ביצוע שדרוגים נוספים בתשתיות התחנה שאינן כלולות 

, תקנת גובלי מילוי יתרה, כגון ביצוע איטום מתחת לדיספנסרים, 1997בתקנות המים שפורסמו בשנת 

  .לתחנה₪  אלף 150 -עלות הדרישות מסתכמת בכ. התקנת אמצעים למניעת גלישות הגנה קטודית

חלקן נמצאות בשלבי ביצוע , חלק מהדרישות בוצעו.  דרישות לביצוע29 -נכון למועד הדוח התקבלו כ

לוחות הזמנים שנקבעו ולגבי יתר הדרישות נערכת דלק ישראל לבצע את העבודות הדרושות בהתאם ל

, ₪ מליוני 9 -העלויות הצפויות בביצוע הבדיקות והטיפול בתחנות אלה מוערכות בכ. בדרישות לביצוע

  .2008-2010אשר יתפרסו בין השנים 

לדלק ישראל נודע כי במשרד להגנת הסביבה נבדקת אפשרות לחייב את מפעילי תחנות התדלוק  .2

 . כלי התחנה ממיכלי כלי הרכב בעת תדלוק כלי רכבלהתקין בתחנות מערכת החזרת אדים למי

אולם טרם הוחלט באיזו שיטה , במקביל נבחנת אפשרות להתקנת מערכת החזרת אדים בכלי הרכב

דלק , אם יוחלט לחייב את מפעילי תחנות התדלוק להתקין בתחנות את מערכת החזרת האדים. לנקוט

 . תיות בהתקנת מערכות אלו בתחנותאו בעלי התחנות יאלצו לבצע השקעות מהו/ וישראל

ידי המשרד להגנת הסביבה טיוטת תנאי מסגרת לחוות - הועברה אל דלק ישראל  על2008בפברואר  .3

לפיהם ייקבעו אמות מידה וחובות שיחולו על דלק ישראל בקשר לפעילות חוות המיכלים , מיכלי דלק

ת בנוגע למניעת זיהום קרקע ומים בטיוטה האמורה נקבעו הוראו. במטרה לשמור על איכות הסביבה

קביעת איכות השפכים שיוזרמו , התקנת מתקן טיפול בשפכים, לרבות אופן הזרמת שפכי תעשייה

ביצוע , התקנת אמצעים לאיתור דליפות במיכלים, בדיקות צנרת, בדיקות מיכלים, למערכת הביוב

  .בדיקות וטיפול בקרקע ומים מזוהמים

  ת הסביבה הליכים פליליים בקשר לאיכו  .ו

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, ₪ אלפי 350של עד 

אורה של קרקע כתב האישום הוגש בקשר עם זיהום לכ. מתנהל כתב אישום אחד בענייני איכות סביבה

ל המכירות ומספר אנשי שיווק בדלק "סמנכ, ל דלק ישראל באותה עת"והוא הוגש נגד מנכ, ומי תהום

ישיבת ההוכחות שהיתה אמורה להתקיים . עד כה התקיימה ישיבת ההקראה של כתב האישום. ישראל

  . נדחתה לשלב מאוחר יותר2008בינואר 
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  םהגברת האכיפה למניעת מכירת דלקים מהולי  .ז

) 3' תיקון מס) (מנועים ודלק( פורסמה ברשומות הצעת חוק פרטית בשם הפעלת רכב 2005 בנובמבר

מטרת הצעת החוק למזער את התופעה של . 2005- ו"התשס, )מכירת דלק שאינו עומד בדרישות התקן(

 שמחירם והמס שיש לשלם בגינם, נפטא ובחומרים אחרים, בנפט, מכירה ואספקה של דלק מהול בסולר

  . נמוך בהרבה ממחיר הדלק

תוטל חובה על כל מפעיל תחנה לבצע לפחות שש בדיקות שנתיות לתקינות המוצר , על פי הצעת החוק

הצעת החוק מגדילה בצורה משמעותית את הסנקציה שתוטל בגין מוצרי . באמצעות מעבדה מוסמכת

שמות תחנות שמוצריהן נמצאו פרסום , לרבות אפשרות לצווי סגירה מנהליים, נפט שאינן עומדים בתקן

משרד התשתיות הלאומיות הוציא על בסיס הצעת החוק . לא תקינים והחמרה משמעותית בקנסות

להערכת דלק ישראל קבלת . 24.3.2008הפרטית נוסח משלו העומד להיות נדון בוועדת הכלכלה ביום 

לעניין החקירה . ההצעת החוק בנוסחה המוצע היום לא צפויה להשפיע עליה באופן מהותי לרע

, 2006מתנהלת נגד דלק ישראל בקשר עם פרשת מהילת דלקים שהתגלתה בחודש אוקטובר /שהתנהלה

דלק ישראל אינה יכולה להעריך את החשיפה הקיימת בתביעות .  לדוחות הכספיים)8(א25 ראו ביאור

  .אם וככל שזו קיימת, 2006הקשורות לפרשת מהילות הדלקים מאוקטובר 

  וק דלקיםמתקני ניפ  .ח

המשרד להגנת הסביבה דורש להתקין במתקני ניפוק המנפקים בנזין מערכת מישוב אדים שמטרתה 

דרישה כאמור הוצאה למתקן . טיפול באדי הדלק שנאספים ממיכלי הדלק של התחנות בעת מילויין

המתקן באשדוד כלל . 2007הניפוק בחיפה והתקנת המערכת והפעלתה הסתיימה בסוף חודש אפריל 

במתקני באר שבע וירושלים . 2007ידי דלק ישראל ביולי - מערכת מישוב אדים כאמור בעת רכישתו על

  .אין מערכות כאמור ולפיכך לא מנופק בנזין מהמתקנים האמורים

  מערכות מילוי תחתי  .ט

 פי תקנות משרד התחבורה חויבה דלק ישראל בהתקנת מערכות מילוי תחתי במתקן ניפוק הדלקים על

נכון למועד הדוח . על מנת למנוע זיהום הסביבה בעת מילוי מיכליות אלו,  הדלק שבבעלותהובמיכליות

דלק . התקנת מערכות אלו הן במתקן הניפוק שלה והן במיכליות שבבעלותהדלק ישראל השלימה ה

מסוף ירושלים אשר אין למעט , של פי גלילות כשהם כללו מערכות אלוישראל רכשה את מתקני הניפוק 

היות וההשקעה בבניית מערכת . רכת מילוי תחתי היות והניפוק במתקן זה מבוצע בגרביטציהבו מע

, על מנת להתאימה לדרישות בכל הקשור למישוב אדים ומילוי תחתי, לשם שינוי שיטת הניפוק הקיימת

נמצאה כלא כלכלית בכל היבט בהתחשב בכמויות ניפוק הבנזין במסוף לעתיד לבוא ותעריף הניפוק אל 

  .לא הותקנה מערכת מילוי תחתי והופסק כליל  ניפוק של בנזין מהמתקן האמור, מול ההשקעה

  מתקן ניפוק מזוט באשדוד  .י

מתקן ניפוק מזוט המוחכר על ידה מחברת נמל אשדוד )) 75%(חברה בת של דלק ישראל (לחברת יונקס 

ן סקרי קרקע ולא נמצאו על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה בוצעו בשטח המתק. 15.6.2008עד ליום 

בין . עבודות פינוי או טיפול בקרקע או במי תהום, נכון למועד זה, ועל כן לא נדרשות, ממצאים חריגים

המשרד להגנת הסביבה לבין יונקס היה דין ודברים בקשר עם הוספת תנאים לרשיון העסק של מתקן 
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, לבסוף. מניעת זיהומים עתידייםהניפוק באשדוד שעיקרם דרישות לביצוע השקעות מיוחדות לצורך 

הגיעו הצדדים להסכמה בנוגע לתנאים המיוחדים שהוספו ברשיון העסק כאשר חלק מהתנאים הוסרו 

ידי חברת נמלי - שיוצא על, מהרשיון ויתווספו לרשיון העסק לזוכה במכרז להפעלת מתקן הניפוק

וק לאחר תום תקופת החכרתו דלק ישראל שוקלת באם להמשיך בפעילות מתקן הניפ, בנוסף. ישראל

  .15.6.2008המסתיימת ביום 

 חומרים מסוכנים   .יא

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 .  להגנת הסביבההממונה המוסמך לכך על ידי השר

  . ולעסוק במסחר בדלקים בלא איחסון, מסוכנים לפי ההגדרות המפורטות בהיתרים שברשותה

  עלויות והשקעות מהותיות צפויות בתחום איכות הסביבה   .יב

והמסחר בקיום  הסתכמו סך השקעות ועלויות דלק ישראל במתחמי התדלוק 2007 - ו2006, 2005בשנים

 - ו₪  מליוני 2.3, ₪ מליוני 3.3 -בסכומים של כ, הוראות דין ודרישות הרשויות בתחום איכות הסביבה

בהקמת תחנות תדלוק חדשות בהתאם לדרישות דיני איכות לא כולל השקעות (בהתאמה , ₪ מליוני 2.5

  ). הסביבה

התאם לסטנדרטים שהיו נהוגים טרם נבנו ב)  תחנות134 -כ(הואיל והתחנות הותיקות של דלק ישראל 

והואיל והידע המצטבר מלמד כי הסטנדרטים שהיו נהוגים באותה תקופה , כניסת תקנות המים לתוקף

אין ביכולת דלק ישראל להעריך האם מי , או למים/אינם יכולים להבטיח כי לא יגרם נזק לקרקע ו

למיטב הערכת . ם בסביבת התחנהמתחנות התדלוק הותיקות שלה גרמה בעבר לזיהום קרקע או מי

ייתכן כי תידרש לבצע , אם יתגלו זיהומים כאמור שאינם ידועים לה נכון למועד הדוח, דלק ישראל

  . השקעות בסכומים מהותיים עבורה

ניטור וסקרי , בקשר עם איתור) שיקום(דלק ישראל הגישה למשרד להגנת הסביבה תוכנית עבודה 

פי התכנית - על. ות שלה אותן דלק ישראל מפעילה או מופעלות מטעמהקרקע ומים בתחנות תדלוק ותיק

כאשר בכל שנה קלנדרית ,  שנים מיום תחילתה של תכנית העבודה6ביצוע כל הסקרים יסתיים בתום 

תכין דלק ישראל תוכנית , לאחר ביצוע הסקרים.  תחנות תדלוק לפחות15 - יבוצעו ויסתיימו סקרים ב

שתוגש לחוות דעתו של המשרד להגנת , כל תחנה שנמצאה מזוהמתשיקום קרקע פרטנית עבור 

כאשר עבודות , תחל דלק ישראל בעבודות השיקום בתחנה האמורה, ד כאמור"לאחר קבלת חו. הסביבה

. השיקום של התחנה האחרונה יחלו לא יאוחר מתחילת השנה השביעית מיום תחילת תכנית השיקום

כי המשרד רואה בחיוב גיבוש תוכנית לשיקום זיהומים השר להגנת הסביבה השיב לדלק ישראל 

מדיניות המשרד היא לאכוף את , עם זאת. מתחנות תדלוק ופעולות על פיהן המתואמות עם המשרד

הוראות דיני איכות הסביבה ואין בביצוע התוכנית כדי להקנות חסינות כלשהי מפני אכיפת הוראות 

עת תישקל ההצדקה החוקית , עם זאת. תבי אישום שהוגשוהדין מקום שהן מופרות או להביא לביטול כ

והציבורית להעמדה לדין תינתן הדעת לכלל נסיבות הענין ובכלל זה יינתן משקל לפעולות שננקטו בידי 
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חברות דלק הגישו למשרד הגנת הסביבה ' מס, כי למיטב ידיעת דלק ישראל,  עוד יצוין.הגורם המפר

  .תוכניות דומות

בציודים ואמצעים (והשקעות ) הוצאות הכרוכות בטיפול במי קרקע ותהום(יות להלן פירוט עלו

  ): ₪באלפי (משוערות בשנים הקרובות במתחמי התדלוק והמסחר ) להתראה ומניעת זיהומים כאמור

   2010שנת 
  )₪אלפי (

   2009שנת 
  )₪אלפי (

   2008שנת 
 )₪אלפי (

 

 עלויות מהותיות צפויות 4,800  2,500  2,200
 השקעות מהותיות צפויות 4,800  4,800  5,300
 כ"סה 9,600  7,300  7,500

  
שיתכן ולא יתממש במידה , מידע זה באשר לעלויות וההשקעות המשוערות הינו מידע צופה פני עתיד

ת איכות סביבה חדשות שבגינן ויתגלו חריגות מהותיות בפעילות דלק ישראל או יכנסו לתוקף דרישו

  .יידרשו ביצוע הוצאות מהותיות

במסגרת הבנות וסיכומים עם המשרד להגנת הסביבה סוכם כי דלק ישראל  תתחיל ליישם תכנית   .יג

 .₪ מליון 7.2- שנים כאשר העלות הכוללת תסתכם בכ4 תחנות במשך 40-להתקנת מערכות מישוב אדים ב

ת הממוקמות בחצרי הלקוחות בתחום השיווק הישיר כפופה אף פעילות דלק ישראל בתחנות הפנימיו  .יד

האחריות לקיום הוראות תקנות המים מוטלת .  לעילב1.9.18 היא להוראות תקנות המים כאמור בסעיף 

, אם הדבר יגיע להכרעתו, קיימת אפשרות שבית משפט. על מפעיל התחנה כהגדרתו בתקנות המים

 דלק ישראלכי גם ,  ובין בעל התחנה הפנימיתדלק ישראל כי לאור התנאים הקיימים בהסכם שבין יקבע

 בקשר דלק ישראלבפסק דין שניתן בעת האחרונה בנוגע לאישום , עם זאת". מפעיל התחנה"נחשבת ל

.  ומנהליה מכל אישוםדלק ישראלזוכו ,  סיפקה דלקיםדלק ישראללתחנת תדלוק ציבורית אליה 

 . לעילב1.9.18 ראו סעיף " מפעיל תחנה"ים לעניין אחריותו של לפרט

הפעילות בקשר , בנוסף. חברת הבת דלקול מפנה פסולת תעשייתית על פי הוראות חוקי איכות הסביבה  .טו

 בשנים. שמטרתו מניעת פגיעה באיכות הסביבה, עם מוצרי התשתית והאיטום כפופה לפיקוח נרחב

שלה השלכות בעיקר לגבי , האחרונות ניכרת מגמה של החמרה באכיפת הוראות החוק בתחום

 . ההשקעות הנדרשות להקמה ותחזוקה של מיכלי ביטומן הדורשים חימום באופן שוטף וקבוע

 הסתכמו סך השקעות ועלויות דלק ישראל בתחום השיווק הישיר בקיום הוראות 2005-2007בשנים   .טז

בתקופה מרכישת . ויות המקומיות בתחום איכות הסביבה בסכומים לא מהותייםהדין ודרישות הרש

מסופי פי גלילות הסתכמו סך השקעות ועלויות בתחום האחסון והניפוק בקיום הוראות דין ודרישות 

לא צפויות עלויות , דלק ישראללהערכת . הרשויות בתחום איכות הסביבה בסכומים לא מהותיים

ות והשקעות בתחום איכות הסביבה בפעילות השיווק הישיר ובפעילות אחסון מהותיות בקשר עם הוצא

שייתכן ולא , מידע זה באשר לעלויות וההשקעות המשוערות הינו מידע צופה פני עתיד. וניפוק דלקים

 ויתגלו חריגות מהותיות בפעילות דלק ישראל או יכנסו לתוקף דרישות איכות סביבה במידהיתממש 

  .דרשו ביצוע הוצאות מהותיותחדשות שבגינן יי
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  דלק ישראלמגבלות ופיקוח על פעילות  1.9.19

נוסף על הפיקוח בנושא איכות ,  תיאור המגבלות והפיקוח העיקריים החלים על דלק ישראללהלן

  : הסביבה שתואר לעיל

  :חקיקה ספציפית למשק הדלק  .א

הכלכלית לשנת תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות (חוק ההסדרים במשק המדינה  .1

 חוק זה קובע כי חברת דלק תירשם – ")חוק משק המדינה: "להלן (2001-א"תשס, )2001הכספים 

במרשם לפני תחילת עיסוקה ותוסיף לעסוק בעיסוקה כל עוד היא רשומה במירשם המנוהל על מנהל 

צויין כי עוד י. דלק ישראל רשומה במירשם מנהל מינהל הדלק מאז שנת היווסדה. ידי מינהל הדלק

כפי שייקבע על ידי שר , במלאי דלקים, על חשבונה, בחוק ההסדרים נקבע כי על חברת דלק להחזיק

 1וכי מכוח חוק ההסדרים הותקנו תקנות, התשתיות הלאומיות בהתייעצות עם שרי הביטחון והאוצר

אולם ,  הסדר המחייב החזקת מלאי בטחוני2002צ אישר בחודש נובמבר "בג. המסדירות עניין זה

כל תחנות התדלוק הציבוריות . המדינה תוכל לשנות את המצב הקיים ולדרוש גם החזקת מלאי אזרחי

  .של דלק ישראל רשומות במנהל הדלק

מגבלות על פתיחת תחנות , בין היתר,  חוק זה קובע- 1994- ד"התשנ, )קידום התחרות(חוק משק הדלק  .2

אותה חברת דלק או המופעלות על ידי אותו תדלוק חדשות בסמוך לתחנות המשווקות את מוצרי 

  . 2008הוראות החוק בתוקף עד לסוף חודש יוני . המפעיל

 חוק זה אוסר – 2005 –ה "התשס) איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסויימות(חוק משק הדלק  .3

  . למכור ולספק דלק לתחנת תדלוק אלא אם כן היא כלולה ברשימת התחנות שמינהל הדלק ינהל

בין ,  שירותי התשתית הניתנים לחברות הדלק השונות הכוללים-  על תעריפי שירותי תשתיתפיקוח .4

לכל החברות , נכון למועד הדוח, ניתנים, איחסון וניפוק מוצרי דלק, הזרמה, שירותי פריקה, היתר

) הוראת שעה(שהוכרו כחברות דלק בתעריפים שנקבעו בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 

צו זה בא להבטיח גביית "). צו תעריפי תשתית: "להלן (1995- ו"התשנ, ) תשתית במשק הדלקתעריפי(

  .מחיר מירבי בגין שירותי התשתית השונים

 לפי חוק הבלו לא ייצר אדם דלק ולא יעסוק במכירתו אלא אם קיבל רישיון לכך מאת מנהל – בלו .5

בלו מוטל על דלק . ועלת לחדשו מדי שנהוהיא פ, לדלק ישראל הוצא רשיון ייצור כאמור. המכס והבלו

רק חברות להן , כפועל יוצא מכך. בעת ניפוקו ממתקני הניפוק או בעת שחרורו מהמכס במקרה של יבוא

  . רשיון ייצור כאמור לעיל רשאיות לרכוש תזקיקי נפט ישירות מבתי הזיקוק בישראל או לייבאם

קובע שיעורים ספציפיים של בלו לכל ") צו הבלו: "להלן (2004-ד"תשס, )הטלת בלו( הבלו על דלק צו

- ד"התשס, ) והוראת שעה3תיקון מספר ( נכנס לתוקף צו הבלו על הדלק 2005בחודש ינואר . מוצר נפט

ויושוו ) קרוסין(לפיו יועלו שיעורי הבלו על סולר ונפט , 2004- ה"התשס) פטור( וצו הבלו על דלק 2004

המבוססת , להערכת דלק ישראל. 2009 עד שנת 2005י החל משנת באופן הדרגת, לאלו החלים על בנזין

בעיקר בשל הפער , לשינוי כאמור עלולה להיות השפעה לרעה על תוצאותיה העסקיות, על נסיון העבר

צו הבלו על , כמו כן. בין מועדי תשלום הבלו על ידי דלק ישראל לבין מועדי הגביה של הבלו מהלקוחות

                                                      
החזקת מלאי ) (2001וני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים תיק(תקנות ההסדרים במשק המדינה    1

  . 2001-א"התשס, )ומלאי בטחוני של דלק
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כי דלק לתצרוכת כלי שיט פטור מתשלום בלו בגין הדלק , בין היתר, קובע, 2005 - ה"תשס, )פטור(דלק 

  .ובתנאי שכלי השיט לאחר התדלוק פועל ויוצא מתחום המים הטרטוריאלים של המדינה

,  לחוק זה העסקת עובדים יהודים ביום השבת9פי סעיף - על– 1951-א"התשי, חוק שעות עבודה ומנוחה .6

בחוק שעות עבודה ומנוחה , בנוסף. טעונה היתר של שר העבודה, י החוקפ-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

, ) שעות עבודה ומנוחה–קנס מינהלי (פי תקנות העבירות המינהליות -על. כאחדאחד או שני העונשים 

. עבירה על ההוראה האמורה לעיל היא עבירה מינהלית הנושאת קנס מינהלי קצוב, 1998-ח"התשנ

ל קיימים חוקי עזר החלים על חלק ממתחמי התדלוק והמסחר של דלק "להוראות החוק הנ, בנוסף

מרבית תחנות התדלוק הציבוריות של דלק . יחת עסקים מסוימים בשבתלפיהם אסורה פת, ישראל

עד כה לא היתה למגבלות הנובעות . ישראל וחלק מחנויות הנוחות של דלק ישראל פועלות בשבת

ולהערכת דלק , ל השפעה מהותית לרעה על תוצאותיה העסקיות של דלק ישראל"מהוראות החוקים הנ

לא תהיינה למגבלות אלו השפעה מהותית לרעה על תוצאות דלק , המבוססת על נסיון העבר, ישראל

בין , העשוי שלא להתממש, הערכת דלק ישראל כאמור הינה מידע צופה פני עתיד. ישראל גם בעתיד

היתר בשל הגברת האכיפה של הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה ברחבי מדינת ישראל העלולה להביא 

לא מתנהלים כנגד דלק , למיטב ידיעת דלק ישראל, מועד הדוחנכון ל. לסגירת חנויות נוחות בשבת

 . ישראל הליכים פליליים בקשר עם חוק זה

  אשר -")צו ניפוק דלק: "להלן (2007-ח"התשס, )ניפוק דלק במכלית) (מנועים ודלק(צו הפעלת רכב  .7

צו זה קובע כי "). חוק הפעלת רכב: "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

 תחנת תדלוק והן על הן על בעל, הן על בעל מתקן ניפוק, 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

 .  אחריותוובדרישות לפי חוק הפעלת רכב וזאת באמצעות חובות שנקבעו על כל גוף כאמור בתחומי

: 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"

נות הצעה להתקנת תק, 1994- ד"התשנ, )קידום התחרות(לחוק משק הדלק ) ב(7מכוח סעיף , 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

 על מוגדר" מערך תדלוק אוטומטי. "אלא אם כן זהו קורא אוניברסלי, לא יופעל בתחנות תדלוק קורא

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, התדלוק האוניברסלי יוקם על ידי יזם
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, על פי ההצעה. 10%למעט קשרי בעלות בשיעור שלא יעלה על , עלות מכל סוג בינו ובין חברה כאמורב

כל רכב שיותקן בו התקן תדלוק של המערך האוניברסלי יוכל לבצע תדלוק בכל תחנה בה מותקן קורא 

, אין באפשרות דלק ישראל להעריך האם הצעת התקנות תתקבל אם לאו. של המערך האוניברסלי

אם וככל , אישור הצעת תקנות התקני תדלוק אוטומטי בנוסחה דהיום, להערכת דלק ישראל. מתיו

אשר , )שאת גובהה לא ניתן לקבוע כיום(עשוי לגרום לדלק ישראל הוצאה כספית מהותית , שתתקבל

הקיימים כיום להתקני תדלוק " דלקן"תידרש דלק ישראל להוציא לצורך הסבת מתקני ה

הפיכת מתקני התדלוק לאוניברסליים תגדיל את מספר התחנות בהן יוכלו , ו כןכמ. אוניברסליים

ועל כן היא עשויה לגרום לירידה בכמות הלקוחות שירכשו מוצרי , הלקוחות לרכוש מוצרי דלקים

  . דלקים באמצעות מערך התדלוק האוטומטי של דלק ישראל

  :פיקוח על מחירים  .ב

ן הוכרזה בזמנו כמונופול בתחום זיקוק נפט גולמי " בז-דלק ן לחברות ה"אספקת מוצרי דלק על ידי בז .1

ן נקבעים על פי צו יציבות מחירים במצרכים "חלק ממחירי מוצרי הדלק הנמכרים על ידי בז. בישראל

צו מחירי : "להלן (1992ג "התשנ, )ן"מחירים מירביים למוצרי נפט בשער בז) (הוראת שעה(ובשירותים 

 1.ב1.9.1 ראו סעיף (ן "חירים המירביים למוצרי הדלק השונים בשער בזהקובע את המ, ")ן"שער בז

 לכל חודש על פי מחיר חיצוני של מוצר הנפט 1 -ן נעשה בדרך כלל ב"עדכון המחירים בשער בז). לעיל

 נכון למועד זה .באישור שר האנרגיה ושר האוצר, בתוספת או בהפחתת סכום שיקבע מנהל מינהל הדלק

  .לאחר הפרטת בתי הזיקוק מנגנון קביעת המחיר לא השתנה

- ב"התשס) מחירים מירביים בתחנות תדלוק( צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים - מחיר לצרכן .2

 אוקטן הנמכר בשירות עצמי בתחנות תדלוק 96 -  ו95על פי צו זה נקבע מחיר מירבי לבנזין  – 2002

  .  מועדי ושיטת עדכונוציבוריות וכן נקבעו

שרותי , בין היתר, הכוללים,  שרותי התשתית בקשר למוצרי נפט בישראל-פיקוח על מחירי תשתית .3

, ניתנים, ב"שירות אחסון מוצרי נפט וכיוצ, שירותי הזרמה של מוצרי נפט, פריקה וטעינה בנמל דלק

ו בצו הפיקוח על מחירי בתעריפים שנקבע,  שהוכרו כחברות דלקתלכל החברו, נכון למועד הדוח

הצו נוקב בשירותי . צו זה בא להבטיח גביית מחיר מרבי בגין שירותי התשתית השונים. התשתיות

נקבע בצו תעריף , בנוסף. וקובע תעריפים מרביים עבור אותם שירותי תשתית, התשתית עליהם הוא חל

 .לניפוק מוצרי נפט לגבי חלק מאתרי הניפוק הקיימים בישראל

תחנות התדלוק שלה ומסופי האחסון והניפוק הוכרזו כמפעל חיוני באישור ,  דלק ישראל- יונימפעל ח  .ג

ציי הרכב , במצב חירום, בהתאם לאישור כאמור. שניתן על ידי משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

 מגויסים לטובת המשק לשעת חירום על מנת לאפשר אספקה דלק ישראלומתקני האחסון והניפוק של 

  .ל דלקים וגזסדירה ש

 פקודת המשקלות קובעת תקנים - ")פקודת המשקלות: "להלן (1947פקודת המשקלות והמידות   .ד

  .  למשקלות ומידות ובכלל זה לליטר כתקן של נפח
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ואחזקה לשם שימוש , ובהן סירוב לשתף פעולה עם המבקר, פקודת המשקלות קובעת מספר עבירות

ה לגביהם תעודת אישור מהמבקר או שהינם מכשירים במסחר או שימוש מסחרי במכשירים שלא ניתנ

  . כוזבים

את אופן בדיקת משאבות , בין היתר, הקובעות, מכח פקודת המשקלות הותקנו תקנות המשקלות

  .י המבקר"דלקים נוזליים וכיולן ואת חובת הטבעת חותם כיול על המשאבות לאחר בדיקתן וכיולן ע

 לגבי מכשירים למדידת מוצרי נפט המורכבים על מיכליות קובעות תקנות המשקלות הוראות, כמו כן

  .ובכלל זה התקנת חותם כיול על המכשירים

צו המשקולות והמידות אוסר שימוש במכשירים כאמור לעיל אלא אם כויילו ונחתמו בהתאם לתקנות 

  .המשקלות

  : רישיונות לצורך הפעלת תחנות תדלוק  .ה

הכרוך , סבוך ועתיר השקעות, ן הינו הליך ממושך הרישוי של תחנות תדלוק חדשות והקמתהליך

המקנים , ההליך מוסדר במספר רב של חיקוקים. בהשגת אישורים ורשיונות ממספר רב של גורמים

  : להלן העיקריים שבהם. סמכויות רישוי לרשויות שלטוניות שונות

 מכוח חוק זה - חווהתקנות שיצאו מכו") חוק התכנון: "להלן (1965- ה"התשכ, חוק התכנון והבנייה .1

הקובעת תנאים " תוכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק"אישרה המועצה הארצית לתכנון ולבניה 

כל שימוש , בהתאם לחוק התכנון ולתקנות שהוצאו מכוחו. וקריטריונים להקמתן של תחנות תדלוק

 הוצאת לעתים קרובות כרוכה.  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 " לתמ4 נכנס לתוקף שינוי מספר 2006במחצית הראשונה של 

תחנות התדלוק לצרכי האוכלוסיה במדינת ישראל תוך הבטחת שירות נאות לצרכנים והקפדה על 

עיקר השינוי הוא בכך שוועדות מקומיות . חזותיים וסביבתיים, יםבטיחותי, מניעת מפגעים תחבורתיים

, לרבות אזור המיועד למגורים" אזור בנוי"לתכנון ובנייה מוסמכות לאשר הקמת תחנת תדלוק בכל 

בעוד שהיום הסמכות של הועדות המקומיות הינה באזורי תעשיה או באזורים , מסחר ועוד, משרדים

א "בעוד שלפי תמ וי נוסף בתכנית הינו אפשרות להקים תחנות זעירותשינ. משולבים לתעשיה ולמסחר

התחנות הזעירות ידרשו השקעה הונית נמוכה יותר להקמתן מההשקעה .  הקיימת אין הדבר ניתן18

תחנת תדלוק זעירה הינה תחנה היכולה לשרת בו . הנדרשת כיום להקמתן של תחנות תדלוק ציבוריות

, ולא ניתן להקים בה כל מבנה שהוא, משקלם אינו עולה כי ארבעה טוןש, זמנית עד ארבעה כלי רכב

  למעט גגון לעמדות התדלוק

   -התקנות והצוים שיצאו מכוחו, ")חוק רישוי עסקים: "להלן (1968-ח"התשכ, חוק רישוי עסקים .2

וש היא עסק הדר, תחנת תדלוק,  על פי צו זה- 1995-ה"התשנ, )עסקים טעוני רישוי(צו רישוי עסקים   )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

  . בנטית לתכנון ובניההרל
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תקנות אשר הותקנו  – ")תקנות אחסנת נפט: "להלן (1976ז "תשל, )אחסנת נפט(תקנות רישוי עסקים   )ב(

. הקובעות הוראות פרטניות לגבי דרך הוצאת רישיון עסק לתחנת תדלוק, מכוח חוק רישוי עסקים

  . יוןתנאי בטיחות ואחסנת נפט לצורך קבלת רש, 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, )מפעלים מסוכנים(תקנות רישוי עסקים   )ד(

ועל אותו עסק לעמוד , ים חומרים מסוכנים טעון רישיון מיוחד לכךמעבדים או מוכר, מייצרים

  . בהוראות בטיחות הקבועות בחוק או מכוחו

שהוצא מכוח חוק , 1970-ל"התש, )מוסכים ומפעלים לכלי רכב(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .3

פעלתן שלא על  אוסר על פתיחת תחנות תדלוק או על ה– 1957-ח"התשי, הפיקוח על מצרכים ושירותים

  . פי רשיון מטעם מנהל אגף לרכב ולשירותי תחזוקה שבמשרד התחבורה

למרבית תחנות התדלוק הציבוריות וחנויות הנוחות של דלק ישראל הוצאו רשיונות עסק או היתרים   .ו

פועלת דלק ישראל או , ביחס לתחנות התדלוק וחנויות הנוחות האחרות. זמניים עד לקבלת היתר קבוע

ולהערכת דלק ישראל אין מניעה מהותית , ה להוצאת רשיונות עסק או היתרים זמנייםבעל התחנ

  . מלקבלם

נכון למועד הדוח תלויים ועומדים נגד דלק ישראל שמונה כתבי אישום בנוגע להפעלת תחנות תדלוק   .ז

נגד , ל דלק ישראל"כתבי האישום הוגשו נגד מנכ. או חנויות נוחות ללא רשיון עסק או בחריגה מהיתר/ו

הוגש כתב אישום נוסף נגד חברת בת של , בנוסף. בעלי התחנות/מספר מנהלים בכירים בה ונגד מפעילי

מעבר לקנסות בסכומים , להערכת דלק ישראל. במשרדיה, לכאורה, דלק ישראל בקשר עם שימוש חורג

 . אין לה חשיפה מהותית נוספת בהקשר זה, לא מהותיים

, כמו כן. שראל בחיפה ולמתקן הניפוק של יונקס נדרשים רשיונות עסקלמתקן ניפוק הדלקים של דלק י  .ח

נכון למועד הדוח מתקן ניפוק הדלקים של דלק ישראל . למפעל דלקול ולמפעל ביטום נדרש רשיון עסק

למפעל . למפעל דלקול רשיון עסק אשר ניתן לצמיתות. בחיפה נמצא בהליך של חידוש רשיון העסק

פי היתר רעלים מאיכות הסביבה ואישור -עם זאת דלק ישראל פועלת על, וקףביטום אין רשיון עסק בת

י עיריית חיפה עקב אי התאמה בהיתרי בניה ודלק ישראל "רשיון העסק הותלה ע. איגוד ערים לכבאות

 .למתקן הניפוק של יונקס באשדוד קיים רשיון עסק בתוקף לצמיתות. פועלת להשגת היתרים למבנים

ים הגישה דלק ישראל בקשה לעיריית אשדוד להוצאת רשיון עסק למתקן הניפוק לאחר רכישת המסופ  .ט

חלק מהתנאים להוצאת רישיון עסק הינה דרישה לאישורים נוספים אשר אחד מהם מצוי . באשדוד

מעריכה דלק ישראל כי רישיון העסק למתקן אשדוד יתקבל לקראת , לפיכך. בטיםול של דלק ישראל

 ולמתקן באר שבע ניתן רישיון 05/08י למתקן ירושלים ניתן רישיון עסק זמני עד כ, יצוין. 2008סוף שנת 

  .31/12/08עסק זמני עד 
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 הגבלים עסקיים   .י

  :הסכמי אספקה בלעדיים עם תחנות תדלוק .1

אשר הוגש לאישורו של בית הדין , ")ההסדר: "להלן( הגיעו הממונה ודלק ישראל להסדר 27.10.97ביום 

 28.6.93לפיו צמצם הממונה את תחולתה של קביעתו מיום ") הדין בית: "ןלהל(להגבלים עסקיים 

שאינן , לפיה הסכמי האספקה של חברות הדלק עם תחנות התדלוק, ")המקורית הקביעה: "להלן(

הינם הסדרים כובלים כך שהקביעה המקורית תחול רק על , בבעלות או בחכירה ראשית מהמינהל

הסכם חכירה שדמי החכירה , היינו" (הסכם חכירה מקובל"ל תחנות תדלוק עמן אין לדלק ישרא

  ). כמוגדר בהסכם עם הממונה, המשולמים על פיו עולים על סך מסויים

תוך קשירת , עוד נקבעו במסגרת ההסדר תנאים להתקשרות עתידית של דלק ישראל עם תחנות דלק

גם לתקופות ארוכות יותר מבית הסכמי בלעדיות אולם נקבע כי דלק ישראל יכולה לבקש אישור פרטני 

. חיוב דלק ישראל להגשת בקשה לאישור הסכמים כאלו לבית הדין, בין היתר, תנאים אלה כוללים. דין

הממונה הודיע כי ימליץ לבית הדין לאשר הסכמים להספקה בלעדית לתקופות מוגבלות שבין שנה עד 

  . שים לאשר הסכםבהתאם לנסיבות המיוחדות של התחנה אשר לגביה מבק,  שנה14

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 65 תחנות מתוך 35במסגרת ההסדר דלק ישראל הסכימה לשחרור מיידי של 

ואילו הממונה הסכים לתמוך באישור הסכמים של דלק ישראל עם , "חכירה מקובלהסכם "בינה לבינן 

  .לפי נסיבות העניין,  התחנות לתקופות קצובות ותחומות30חלק מיתר 

מרבית , ברם. נכון להיום מרבית התחנות שוחררו מהתחייבותן לרכוש בלעדית דלקים מדלק ישראל

  . תחנות אלה ממשיכות לרכוש דלקים ממנה

לחוק ההגבלים '  ב50 הגיעה דלק ישראל להסכמה עם הממונה בעניין צו מוסכם לפי סעיף 1.7.02 ביום

עיקרו של הצו המוסכם . אשר אושר על ידי בית הדין, ")המוסכם הצו: "להלן (1988- ח"העסקיים התשמ

סעיף  שנים בנסיבות האמורות ב7י דלק ישראל לתקופה העולה על "הוא כי שכירות של תחנת תידלוק ע

משמעות הדבר היא כי באותם מקרים העסקה טעונה .  לחוק ההגבלים העסקיים יראוה כמיזוג17

  .הסכמת הממונה

להעביר , בין היתר, בו נתבקשה, ממונה קיבלה דלק ישראל מכתב דרישת נתונים מה21.1.2007ביום 

דלק ישראל . לק אחרותלידי הרשות נתונים לגבי זכויות דלק ישראל בתחנות שבהן זכויות גם לחברות ד

דלק ישראל נדרשה . 8.2.2007 והשני 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

ת זכויות חכירת המשנה של  חתמה דלק ישראל על הסכם לפיו רכשה א18.3.2008ביום . 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

 : ידי דלק ישראל הוציא הממונה אישור למיזוג כאמור שאלה עיקריו- על
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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: " זה להלן2.י1.9.19 יחדיו בסעיף 

י פ-תזקיקים לכל דורש ממתקן הניפוק באשדוד ובירושלים בתנאים שהיו מקובלים במתקני דלק

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

כישה או ולא תתנה מתן שירותי ניפוק או מתן הטבות כלשהן בר, 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 , בהתאם למפורט בנספח להסכם ההפרטה, לשם אחסון תפעולי, אשדוד לצד שלישי

דלק ישראל תהיה , לים המפורטים בסעיף זהבתקופת החכרת המכ. 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 , במישרין או בעקיפין, דלק ישראל לא תתקשר  )ג(

 פעילות ייבוא או זיקוק או במקרקעים שלפי ייעודם ניתן להקים עליהם מתקני הנחוצות לקיום

הוראת סעיף זה לא תחול על הסכמים . אלא אם ניתן לה אישור הממונה מראש ובכתב, תשתית

שהתקיימו ערב החלטה זו בין פי גלילות לבין אדם אחר המחזיק או מפעיל תשתית אחסון או הזרמה 

 .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 , על כל שלוח של תאגיד ועל כל יועץ שלו, כל נושא משרה בתאגיד

 .או הסכם ובין בפועלוהכל מכח דין 

 ספק מוכר למשרד הבטחון   .יא

והיא עומדת , דלק ישראל משתתפת במכרזים שמפרסם משרד הבטחון שבהם תקנים ודרישות סף

דלק ישראל ודלקול אושרו כספק מוכר על ידי הועדה המשרדית לאישור ספקים למשרד . בתנאים אלו

  .הבטחון

  תקינה  .יב

דלק ישראל משווקת אך ורק דלקים העומדים . בישראל קיימים תקנים לדלקים המשווקים בישראל

 ISO 14001לדלק ישראל ולדלקול היתרים ממכון התקנים הישראלי בקשר עם תקני . בתקן הישראלי

  ). ניהול הבטיחות (18001י  "והתקן הישראלי ת) ניהול איכות (ISO 9001, )איכות סביבה(

לדלק ישראל תו , בנוסף). ניהול איכות (9001ן לביטום היתרים ממכון התקנים הישראלי בקשר עם תק

  .תקן ליריעות המיובאות על ידה

 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 - קרה בו נושא מסוים מכוסה עלבמ. במדינות מפותחות
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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

 הסכמים מהותיים 1.9.20

 . לעילב1.9.13 ראה סעיף . ן הינם מהותיים לה"א ובז"ם בין דלק ישראל ובין בזההסכמי  .א

בתחום מתחמי התדלוק והמסחר ובתחום אין הסכם מהותי אחד ביחס לזכויות במקרקעין ואופן , ככלל  .ב

 . ראלאך מערכת ההתקשרויות עם התחנות מהותית לדלק יש, ההפעלה של תחנות התדלוק

אך מערכת ההתקשרויות למתן שירותי , בתחום אחסון וניפוק דלקים אין הסכם מהותי אחד, ככלל  .ג

 .מהותית לדלק ישראל, ניפוק ואחסון לרבות השכרת מיכלי אחסון

לפיו הסדירו הצדדים את שיתוף , ן" בין דלק ישראל לבין דלק נדל2.11.2004הסכם מייסדים מיום   .ד

 .ן"ק אשר הינה בבעלות משותפת ושווה של דלק ישראל ודלק נדל"הול דמהפעולה ביניהם בייסוד וני

 מכרה דלק ישראל 28.09.2007לפיו ביום ,  בין דלק ישראל לבין דלק פטרוליום31.7.2007הסכם מיום   .ה

- את כל מניותיה של אמישראגז המוחזקות על, לאחר התקיימות כל התנאים המתלים, לדלק פטרוליום

 ). ₪ מליון 290.5(ב " מליון דולר ארה72 - השווה לח"ידה בתמורה לסך בש

)  מהון מניותיה20% -חברה אשר דלק ישראל מחזיקה ב( בין דלק בנלוקס 24.5.2007הסכם מיום   .ו

הולנד , בלגיה(וחברות בנות של שברון לרכישת פעילות השיווק של שברון בארצות בנלוקס 

 . להלן1.10ראה סעיף ). ולוקסמבורג

אשר (חברה זרה , ")DMS: "להלן (Delek Motorway Services Limited רכשה 2007 , במרץ30ביום   .ז

את כל הון מניותיה של , )75%ן בשיעור " ועל ידי דלק נדל25%הוחזקה על ידי דלק ישראל בשיעור 

 )Motorway Service Area( תחנות שירות לצידי כבישים מהירים באנגליה 29-חברה אנגלית המחזיקה ב

)MSA (ת המותג תח"Roadchef" ,מלונות, ידי החברה הנרכשת- הכוללות תחנות דלק המופעלות על ,

ט " מליון ליש7- הסתכם בסך של כMSAחלק דלק ישראל בעלות רכישת המניות של . מסעדות וחנויות

 לדלק פטרוליום בתמורה DMS - מכרה דלק ישראל את מניותיה ב2007בחודש יולי ). ₪ מליון 57-כ(

 .קעה בה נשאה דלק ישראללעלות ההש

 קיבלה ועדת שרים לענייני הפרטה של ממשלת ישראל 18.5.2005 ביום -הסכמי הפרטת פי גלילות   .ח

נחתם , בהתאם להחלטת ועדת השרים האמורה. החלטה בדבר הפרטת חברת פי גלילות במספר שלבים

הסכם : "להלן(י גלילות בין כל בעלי המניות בפ, 18.7.2006אשר תוקן ביום , 26.6.2005הסכם מיום 

למכור את פעילות פי גלילות בשלושת , בין היתר, לפיו הסכימו כל בעלי המניות בפי גלילות, ")ההפרטה

פי הליכי מכירה שוויוניים ובדרך של תחרות בין מציעים כקבוע בהסכם -על, המסופים ובנכסים נוספים

ליכי מכירה כאמור הם יפעלו כמיטב בהסכם ההפרטה התחייבו הצדדים כי מיד עם סיום ה. ההפרטה

יכולתם לביצוע הליך פירוק מרצון של פי גלילות במסגרתו התמורה ממכירת המסופים וממכירת 

והיתרה בניכוי הוצאות תפעול ואחרות ,  חובות פי גלילות לנושיהןהנכסים הנוספים תיועד לפירעו

 .תחולק בין בעלי המניות

 חברות הדלק ופי גלילות על הסכמתן לצו מוסכם לפי סעיף בד בבד עם חתימת הסכם ההפרטה חתמו

בדבר הפסקת כל פעילות משותפת של חברות ") המוסכם הצו: "להלן(ב לחוק ההגבלים העסקיים 50
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ותיקון לו אושר על ידי , 5.9.05צו זה אושר על ידי בית הדין להגבלים עסקיים ביום . הדלק בפי גלילות

  . 17.10.06בית הדין ביום 

בחברת פי גלילות להפרטתה ) "הבנקים": להלן( התקבלו הסכמות הבנקים הנושים 8.11.2006ום בי

ונערך הסדר בין הבנקים לבין פי גלילות ובעלי מניותיה בנוגע לפריסת פרעון האשראים שהועמדו לפי 

. תובכך התקיים התנאי המתלה האחרון למימוש תהליך ההפרטה של פי גלילו, ידי הבנקים- גלילות על

   .ואף מעבר לכך, סכום מכירת הפעילות כמפורט להלן כיסה את החובות לבנקים כאמור לעיל

הסכם : "להלן( נחתם הסכם בין דלק ישראל לבין פי גלילות לרכישת פעילות המסופים 31.7.07ביום 

הזכויות במקרקעין ושאר , לפיו רכשה דלק ישראל את כל הזכויות במיטלטלין, ")רכישת המסופים

: להלן(כויות וההתחייבויות לרבות בקשר לעובדים הקשורים במסופים כמפורט בנספחים להסכם הז

וזאת לאחר שהתקיימו הוראות נוהל המכירה והתקבל אישור , ח" מליון ש806 - בתמורה לכ") הממכר"

דלק ישראל ).  לדוח2.י1.9.19 לתיאור עיקרי אישור הממונה ראה סעיף (הממונה על ההגבלים העסקיים 

והתחייבה לקיים ולמלא אחר כל התנאים שקבע , )AS IS(רכשה את הזכויות בממכר במצבם כפי שהן 

ידי המדינה -דלק ישראל התחייבה להפעיל את הממכר לתקופות שנקבעו על. הממונה להגבלים עסקיים

אל התחייבה להמשיך ולהפעיל את מסוף דלק ישר) 1: (ידי המדינה כמפורט להלן- ובמגבלות שנקבעו על

דלק ישראל רשאית באישור .  שנים לפחות מיום הרכישה10אשדוד כמסוף אחסון וניפוק לתקופה של 

ובלבד שהרוכש האחרון , מנהל מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות למכור את המסוף לאחר

יתן להפסיק או להקטין את פעולת  שנים אלו נ10בכל עת לאחר תום . יתחייב לעמוד בדרישות כאמור

כי בכל תקופת , כן נקבע. ובלבד שניתנה על כך הודעה למינהל הדלק לפחות שנתיים מראש, המסוף

ד האחראית למערך הזרמת הדלקים "הפעלת המסוף באשדוד יוחכרו חמישה מיכלי מעבר לחברת קמ

. ת בתמורה לתעריף שייקבע בצווזא, במדינה או למי שיבוא בנעליה או למי שמנהל מינהל הדלק יורה

דלק ישראל התחייבה להמשיך ולהפעיל את מסוף באר שבע ולשמר את כושר האחסון והניפוק שלו ) 2(

באופן שיובטח המשך ההספקה הסדירה של מוצרי דלק לבסיס חיל האויר המקבל ממנו הספקה 

האמור רשאי הרוכש על אף . אלא אם כן מנהל מינהל הדלק יאשר כי קיימת חלופה לכך, 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 . הפסקת הפעילות

משיכת הודעת ההפסקה מ מול מנהל מינהל הדלק ל"מצויה דלק ישראל במו, נכון למועד הדוח. האמור

דלק ישראל התחייבה להמשיך להפעיל את ) 3. (וזאת על מנת לאחסן מלאי אסטרטגי במסוף באר שבע

רוכש כאמור רשאי .  שנים לפחות מיום הרכישה3מסוף ירושלים כמסוף אחסון וניפוק לתקופה של 

יב לעמוד בדרישות ובלבד שהרוכש האחרון יתחי, באישור מנהל מינהל הדלק למכור את המסוף לאחר

ובלבד ,  שנים אלו יוכל הרוכש להפסיק או להקטין את פעולת המסוף3בכל עת לאחר תום . כאמור

דלק ישראל הודיעה למנהל מינהל הדלק . שהודיע על כך למנהל מינהל הדלק לפחות שנתיים מראש

  .מסוף כאמור על הפסקת פעולת המסוף האמור בתום שלוש שנות הפעלה מיום רכישת ה2007בדצמבר 

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
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ת דלק ישראל התחייבה באופן בלתי חוזר כלפי פי גלילות וכלי מדינת ישראל כי לא תבצע בממכר פעילו

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 /ם מוותרים על כל תביעה דרישה או טענה מכל מין או סוג שהוא כלפי המדינה והמסופים ה

מנהלים ועובדים של פי גלילות , או כלפי נושאי משרה/או פי גלילות ו/או כל אחד מחבריה ו/המשותפת ו

אם על אף האמור תועלה . 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, ביעה כאמור או תביעה שעילתה טרום החוזהת

 .דלק ישראל חייבת לשפות את הגורמים האמורים בגובה סכום הפיצוי בו חויב מי מהם

  הליכים משפטיים 1.9.21

 ראו אשר דלק ישראל צד להם) לרבות בקשות להכרה בתביעות ייצוגיות( הליכים משפטיים לתיאור

   .א לדוחות הכספיים25באור 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  1.9.22

דלק ישראל נוהגת לבחון את תוכניותיה ויעדיה האסטרטגיים מעת לעת ולעדכנם בהתאם להתפתחויות 

  .למפת התחרות ולהשפעות מאקרו כלכליות, שחלות בשוק הדלקים

 : פעילות דלק ישראל בשנים הקרובות צפויה להתמקד בפעילויות הבאות

הגדלת מספר התחנות בבעלות ובהפעלת דלק ישראל והקמה של תחנות תדלוק וחנויות נוחות חדשות   .א

  . במקומות אסטרטגיים והרחבת הפריסה שלהן

 ".מנטה"הרחבת רשת חנויות הנוחות   .ב

 . הקמת תחנות זעירות במקומות אסטרטגיים  .ג

  ".דרגון"כדוגמת דלק , העמקת החדרת מוצריה הייחודיים של דלק ישראל  .ד

  . נסיון להקטין את האשראי הניתן ללקוחות וקבלת בטחונות נוספים מהם  .ה

 בכוונת דלק ישראל להתמקד בשנים הקרובות בתחום מתחמי תדלוק - הקמת מתחמים קמעונאיים   .ו

מתחמי תדלוק ומסחר חדשים בכל רחבי הארץ ובמיוחד בשטחים , ומסחר בהקמת עשרות חנויות נוחות

  .םמוניציפאליי

 .שכירות לא כלכלייםשיפור הסכמי   .ז

 .פנימיותהתדלוק התחנות בהשיווק הישיר לרבות בתחום מול צרכנים סופיים הרחבת הפעילות   .ח

, בעיקר באירופה, ל"או עם דלק פטרוליום בוחנת אפשרויות של התרחבות בחו/דלק ישראל בעצמה ו  .ט

 . 20%וזאת באמצעות דלק אירופה שלדלק ישראל בה החזקה בשיעור של 

בתחום הסחר בדלקים בשיתוף פעולה עם גורם בינלאומי מוביל  יבוא מוצרי דלקים פיתוח מערך  .י

 .באמצעות שימוש במסופי פי גלילות

  .פי גלילות- מקסום כושר האחסון והניפוק במתקני דלק  .יא
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  גורמי סיכון 1.9.23

  : ניתן לציין מספר גורמי הסיכון המאיימים על פעילותה של דלק ישראל כמפורט להלן

למצב הביטחוני והפוליטי בעולם השפעה ישירה על המצב הכלכלי ועל מחירי  -ליטי מצב ביטחוני ופו  .א

. הנפט העולמיים ולכך השפעה על פעילות דלק ישראל בכללותה וכן על יכולתה לייבא תזקיקי נפט

האטה כלכלית . למצב הביטחוני והפוליטי בישראל יש השפעה מהותית על המצב הכלכלי במשק, בנוסף

 וכתוצאה מכך לירידה בנפח מכירות דלק ישראלעלולה להביא לירידה בביקוש למוצרי במשק השראלי 

למצב הבטחוני בדרום הארץ עשויה להיות השפעה ישירה על . מוצרי הדלקים ומוצרים קמעונאיים

  .מתקני התשתית של דלק ישראל המצויים בדרום הארץ

ב או "נרכשים בדולר ארה, שראל מספקיה מוצרי הדלק הנקנים על ידי דלק י-  שינויים בשערי חליפין  .ב

ועל כן שינויים בשער החליפין של הדולר לעומת השקל עלולים להשפיע על שווי המלאים , בצמוד לו

מדיניות דלק ישראל הינה להימנע מחשיפה מטבעית באמצעות מכשירים פיננסיים שונים ונטילת . שלה

אל זוקפת הפרשי שער בגין המלאי התפעולי מיד כי דלק ישר, יצוין. הלוואות דולריות למימון המלאי

שינויים בשערי החליפין עלולים להשפיע לרעה על תוצאותיה , לאור האמור לעיל. עם התהוותם

   .הכספיות של דלק ישראל

- השינויים בריבית במשק עלולים להשפיע על הלוואות שניתנו לדלק ישראל על- שינויים בריבית במשק  .ג

  . לשינויים בשיעורי הריביתדלק ישראל לפיכך חשופה . ידי מוסדות בנקאיים

קצר שהינן צמודות / לדלק ישראל הלוואות לזמן ארוך ,  במועד הדוח– שינויים במדד המחירים לצרכן  .ד

דלק ישראל העמידה הלוואה לקבוצת דלק וללקוחותיה שהינן גם כן , בנוסף. למדד המחירים לצרכן

עליה משמעותית במדד המחירים לצרכן עשויה להביא לעליה , לפיכך. צמודות למדד המחירים לצרכן

 על מנת להגן בפני .וכתוצאה מכך לפגוע ברווחיה של דלק ישראל, בעלויות המימון של דלק ישראל

 עסקאות הגנה על כל החשיפה המדדית 2007בשנת , דלק ישראלתנודות במדד המחירים לצרכן ביצעה 

   .כאמור לעיל

או /ו,  שביתות והשבתות במשק הישראלי וביחוד השבתת הנמלים- ישראלי שביתות והשבתות במשק ה  .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

 המחיר שמשלמת דלק ישראל עבור מוצרי הדלקים - במחירי הנפט ובמחירי מוצרי הדלקיםשינויים   .ו

ולפיכך היא חשופה לשינויים , שהיא רוכשת נגזר ממחיר מוצרי הדלק בשוק החופשי באזור הים התיכון

גם מחוסר יציבות כלכלית ופוליטית במדינות , בין היתר, מחיר המושפע, במחירי הנפט בשווקים אלה

  . צרות נפטהמיי

משק הדלק מאופיין בתחרות חריפה המתבטאת בשחיקת המרווחים ובהגדלת – הסביבה התחרותית  .ז

תוצאותיה הכספיות של דלק ישראל מושפעות באופן מהותי מהסביבה התחרותית . האשראי ללקוחות

  . בה פועלת דלק ישראל
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ות תחנות תדלוק חדשות  בשנים האחרונות קיימת תופעה של הקמת עשר– הקמת תחנות דלק נוספות  .ח

א "עם אישור השינוי המוצע בהוראות תמ. המשך תופעה זו תגביר את התחרות במשק הדלק. מדי שנה

  . עלולה מגמה זו להחריף18

היות ותקופת האשראי .  מרכיב הבלו בחלק ממחירי מוצרי הנפט הינו משמעותי מאוד- מיסוי הדלקים   .ט

קצרה בהרבה ) כולל הבלו(ר מחיר מוצרי הדלקים שדלק ישראל מקבלת מספקי הדלק לתשלום עבו

אשר תגדל עם כל עליה , לדלק ישראל חשיפה מימונית, מתקופת האשראי שהיא נותנת ללקוחותיה

  . דבר העשוי להשפיע לרעה על התוצאות העסקיות של דלק ישראל). לרבות על הסולר(בשיעור הבלו 

צ הסדר ביניים " לעיל אישר בג1.א1.9.19 סעיף  כאמור ב– שינוי בדרישות לגבי אחזקת מלאי אזרחי  .י

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 לבג60הקיים תוך מתן הודעה מוקדמת בת 

היא הגדלת הוצאות דלק ישראל בגין הוצאות , ככל שתהיה, ה להחזיק במלאי אזרחימשמעות הדריש

  . מימון וגידול בנפחי האשראי

מספר מוגבל של מתקני , שני בתי זיקוק( ענף הדלק מוגבל במתקני התשתית -תלות במתקני תשתית  .יא

 של בתי הזיקוק ולפיכך הפסקת פעילות במתקן תשתית עלולה לפגוע בפעילות התקינה) 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

ל פעילותה בתחום אחסון בש, להערכת דלק ישראל. 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  .יב

ה מבתי זיקוק והגבלות והגבלות על מחירי רכיש 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 רווחיותהדלק ישראלתוצאותיה הכספיות של 

וכן דרישות המשרד להגנת הסביבה בקשר עם , תקנות וצווים שונים, וק הוראות ח-איכות סביבה  .יג

תחנות התדלוק מתקנים ומפעלים שעניינם שמירה על איכות הסביבה מאלצות את דלק ישראל 

בשנים האחרונות היו החמרות של ממש בדרישות המשרד להגנת . להקצות משאבים כספיים בנושא זה

דבר שיכול ויאלץ את דלק ישראל להקצות משאבים ,  ולהתרבותהסביבה ודרישות אלו עלולות להתרחב

דלק ישראל מתכוונת להמשיך ולפעול ליישום הוראות החוק ודרישות . כספיים נוספים לנושא זה

דלק ישראל תבצע את תוכנית איתור ושיקום הקרקעות כאמור בסעיף , כמו כן. המשרד להגנת הסביבה

 . לעיליב1.9.18 

אזרחיים ופליליים עקב זיהומים סביבתיים נטענים שנגרמו , דלק ישראל חשופה להליכים משפטיים  .יד

בעבר ועלולים להיגרם בעתיד כתוצאה מפעילותה ובמסגרת זו נערכות מעת לעת בדיקות וחקירות של 

היה ויתגלו , ל ונושאי משרה בהקיים סיכון של הגשת כתבי אישום נגד דלק ישרא. רשויות האכיפה
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שיקום סביבת , כמפורט לעיל.  לדוחב1.9.18 זיהומי קרקע ומים בתחנות נוספות מעבר למפורט בסעיף 

 .תחנה בה נגרם זיהום למי תהום עלול לגרום להוצאות מהותיות שאינן ניתנות להערכה

את חבות דלק , בין היתר, שי הנערכת על ידי דלק ישראל מכסהפוליסת הביטוח לאחריות כלפי צד שלי  .טו

ישראל בשל פגיעה גופנית או נזק לרכוש העלול להיגרם כתוצאה מזיהום סביבתי תאונתי וזאת עד 

לדלק ישראל אין פוליסת ביטוח בשל חבות העלולה להיות מוטלת .  מליון דולר15לגבול אחריות של 

  . לעיל1.9.18 כדוגמת הזיהומים המפורטים בסעיף , אינו תאונתיעליה עקב זיהום סביבתי מתמשך ש

בעלי פוטנציאל ,  מאחר ודלק ישראל עוסקת בחומרים מסוכנים ורעילים-חומרים מסוכנים ורעילים  .טז

קים לרבות נז, 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

סוק פוליסות ביטוח מקובלות הנהוגות בישראל על מנת לבטח את נכסיה ואת חבויותיה הנובעות מהעי

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  .יז

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 , קה דלק ישראלנזק כלשהו לצרכן או לקבוצת צרכנים כתוצאה ממוצרים ששיוו

לרבות בדרך של תביעות ייצוגיות ועלולה להיות לכך השפעה לרעה על עסקיה , ידי אותם צרכנים

  . ותוצאותיה העסקיות

הגז .  המדינה פרסמה בקשה להגשת הצעות לקבלת זיכיון לחלוקת גז טבעי באזור דרום הארץ- גז טבעי  .יח

. מ אותם משווקת דלק ישראל"מזוט וגפ, תחליפי לסולר הסקההטבעי משמש לבעירה והינו מוצר 

שיווק הגז הטבעי מגדיל את קשת המוצרים התחליפיים למוצרי דלק ישראל ובשל כך שיווקו עלול 

  . דלק ישראללהקטין את היקף המכירות של 

ים מנוע,  מעבר לשימוש במקורות אנרגיה חלופית כגון גז טבעי-פיתוח מקורות אנרגיה חליפיים  .יט

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 

 דלק ישראל מעריכה כי תהליך זה לא ישפיע באופן משמעותי על תוצאותיה בשנים הקרובות. התדלוק

  .למעט בנושא הגז הטבעי כאמור לעיל

 המעבר לתדלוק באמצעות גז אוטומטיבי אשר יחליף תדלוק רכבים באמצעות – גז אוטומטיבי לרכבים  .כ

בהיקפים ) נקודות תדלוק(י הקמת נקודות מילוי גז "בנזין יחייב את דלק ישראל להיערך מבעוד מועד ע

יודגש שקיימת אי בהירות . ת בתחנת תדלוקשל מאות אלפי שקלים לכל נקודת תדלוק בגז המשולב

בין היתר בשל חוסר הוודאות לגבי כוונת הממשלה למיסוי , לגבי מידת המעבר לתדלוק בגז אוטומטיבי

  .והשוואת המיסוי לרמת המיסוי הקיימת על הבנזין) בלו(הגז 
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 לחברות הפועלות בתחומי פעילות תזקיקי הנפט , לעילב1.9.13  כמפורט בסעיף -תלות בבתי הזיקוק  .כא

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

 . במעטתלות דלק ישראל בבתי הזיקוק פחתה, 2007יולי 

לשווק , בעקבות מכירתה,  מתן האפשרות לבית זיקוק חיפה-כניסת בית זיקוק חיפה לשיווק דלקים  .כב

  .דלקים ישירות לצרכנים וכן להקים או לרכוש תחנות תדלוק

 האטה כלכלית במשק מביאה לירידה במוסר התשלומים לרבות -האטה כלכלית בשוק המקומי  .כג

הענף מאופיין במתן אשראים גדולים . החזר של הלקוחותמטעמים אוביקטיביים של פגיעה בכושר ה

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 , ובפעילות העסקיתהישראלי עלולה להביא לירידה בצריכה הפרטית 

  . הכנסותיה וורווחיותה, מוצרי הקבוצה

לרבות ,  בשנים האחרונות חל גידול מתמשך בשימוש ברשת הרכבות–מעבר לשימוש בתחבורה ציבורית  .כד

. דבר שמקטין את השימוש בכלי רכב פרטיים, שאמורה להיות מרושתת בערים הגדלות" קלה"רכבת 

דבר העשוי להשפיע על התוצאות , כמויות בנזין וסולר הנמכרים ללקוחות תקטן, גמה זו תתרחבככל שמ

  .הכספיות של דלק ישראל

פסק דין בית הדין להגבלים עסקיים לגבי הסכמי אספקה בלעדיים בתחנות בהן לחברות הדלק אין   .כה

 ניתן להתקשר בהסכמי 25.3.01 על פי פסק דינו של בית הדין להגבלים עסקיים מיום - זכויות קנין

 שנים שתחנה חדשה שחברת דלק 6 - שנים בתחנה קיימת ו3אספקה בלעדיים לתקופה מירבית של 

דבר זה מגביר את התחרות . בנתה או השקיעה כספים בבנייתה בהן אין לחברת הדלק זכויות קניין

   .אלה התקשרויות כ44לדלק ישראל . דלק ישראלועלול לגרום לשינויים בפריסת תחנות 

 מוצרי המזון הנמכרים ברשת חנויות הנוחות מנטה כפופים להוראות חקיקה -רגולציה בתחום המזון  .כו

צפויה דלק ישראל לשאת באחריות בגין נזקים , במקרה של אי קיום הוראות חוקים אלו. רבות ומגוונות

 .מאכילת מזון מקולקל ומאי עמידה בתקנים ובהוראות חוק של רשויות מוסמכות

 הועלתה הצעה להתקנת תקנות התקני תדלוק 2007בשנת – הצעת תקנות התקני תדלוק אוטומטיקבלת   .כז

אין באפשרות דלק ישראל להעריך האם הצעת התקנות .  לעיל8.א1.9.19 כמפורט בסעיף  , אוטומטיים

תדלוק אוטומטי בנוסחה אישור הצעת תקנות התקני , להערכת דלק ישראל. ומתי, תתקבל אם לאו

שאת גובהה לא ניתן (עשוי לגרום לדלק ישראל הוצאה כספית מהותית , אם וככל שתתקבל, דהיום

, כמו כן. הקיימים כיום להתקני תדלוק אוניברסליים" דלקן"לצורך הסבת מתקני ה, )לקבוע כיום

חות לרכוש מוצרי הפיכת מתקני התדלוק לאוניברסליים תגדיל את מספר התחנות בהן יוכלו הלקו

ועל כן היא עשויה לגרום לירידה בכמות הלקוחות שירכשו מוצרי דלקים באמצעות מערך , דלקים

 .דלק ישראלהתדלוק האוטומטי של 
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 הפעלת תחנות התדלוק של -כשלון בהשגת אישורים ורישיונות הנדרשים לצורך הפעלת תחנות התדלוק  .כח

לגבי חלק מהתחנות לא קיימים בידי . גורמים רביםדלק ישראל מצריכה השגת אישורים ורישונות מ

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

מוחלט של האשראי שנותנת דלק ישראל ללקוחות אינו מובטח הרוב ה -)אובליגו(סיכון אשראי   .כט

נכון ליום . בביטחונות או בערבויות כלשהם ועל כן דלק ישראל נתונה בסיכון ביחס לאותו אשראי

 1,337,098 -לדלק ישראל חובות לקוחות בסך של כ, 31.12.2005 וליום 31.12.2006ליום , 31.12.2007

 מהחובות 95% - למעלה מ31.12.2007נכון ליום . ₪ אלפי 1,260,939 - ו,₪ אלפי 1,160,520 - כ, ₪אלפי 

 לקוחות 11לדלק ישראל , 31.12.2007נכון ליום . ל אינם מובטחים בבטחונות או ערבויות כלשהם"הנ

, כמו כן, ₪ מיליוני 168א ובסך כולל של "כ₪  מליון 25ובין ₪  מליון 10אשר להם חוב בסך של בין 

 249ובסך כולל של , ₪ מליון 50ועד ₪  מליון 25קוחות אשר להם חוב בסך של בין  ל7לדלק ישראל 

  . ₪ מיליוני 140וכן שני לקוחות אשר להם חוב בסך של , ₪מיליוני 

דלק ישראל העניקה ללקוחות אשר הינם מפעילי תחנות מטעם  – אי פרעון הלוואות שניתנו ללקוחות  .ל

. לעילא1.9.5 אות במהלך העסקים הרגיל כמפורט בסעיף  ומפעילי תחנות עצמאיים הלוודלק ישראל

המסתכמות נכון ליום (לדלק ישראל בטחונות בגין עיקר הלוואות היזמות וההלוואות המסחריות 

ולעומת זאת לעיקר ההלוואות בגין פריסות חוב אין לדלק ישראל , )₪ מליון 57 - בכ31.12.2007

דלק ישראל חשופה לסיכון , לפיכך). ₪ מליון 26 - בכ31.12.2007מסתכמות נכון ליום ה(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  .לא

פי ההסכם - ון למועד הדוח פועלים הצדדים להסכם עלנכ. 29.2.2008עם נמל חיפה היה בתוקף עד ליום 

מכרז חדש על ידי רשות , ככל הידוע לדלק ישראל, יערך, לאחר תום ההסכם עם נמל חיפה. האמור

. אין כל ודאות כי יונקס תזכה במכרז חדש שיתפרסם על ידי רשות הנמלים והרכבות.  הנמלים והרכבות

. 30.6.2008שתוקפו עד ליום , ת למתן שרותי תדלוק לכלי שיטבנמל אשדוד פועלת יונקס על פי כתב רשו

עשויה להיות לכך השפעה , במידה שיונקס לא תזכה במכרזי אספקת הדלקים בנמלי הים אשר יפורסמו

, בין היתר, מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד אשר עשוי שלא להתממש. שלילית מהותית על עסקיה

 .ציפיות דלק ישראלבשל התרחשות הארועים בניגוד ל

אשר חלקן שכורות על ידי ,  בשל מבנה הבעלות על תחנות התדלוק-מבנה הבעלות על תחנות התדלוק  .לב

קיים סיכון של מעבר תחנות אלה ,  לאספקת דלקיםחוזיםדלק ישראל ואשר עם חלקן לדלק ישראל רק 

בתחנות , בנוסף. חוזי האספקה/ לשווק מוצרים של דלק ישראל אחרת לאחר תום תקופת השכירות 

/ שאינן בבעלות דלק ישראל ואינן בהפעלתה חשופה דלק ישראל ללחצים גדולים יותר של המפעילים 

  . ולכן שיעורי הרווחיות בתחנות אלה נשחקים, הבעלים
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,  בתחום השיווק הישיר ההתקשרויות הן קצרות מועד-התקשרויות קצרות מועד בתחום השיווק הישיר  .לג

  . של עזיבת לקוחות ומעברם לחברות מתחרות בהתרעה קצרה מאודועל כן קיים סיכון 

בסכומים מהותיים העלולים   כנגד דלק ישראל תביעות מהותיות לרבות תביעות ייצוגיות–תביעות   .לד

אשר לגבי חלק מהן לא ניתן להעריך בשלב זה את ₪ עד מיליארדי ₪ להגיע לכדי מאות מליוני 

 .דלק ישראל חשופה להשלכות הנובעות מתביעות אלה). ספייםא לדוחות הכ25ראו באור ( תוצאותיהן

 והחברות דלק ישראל לדלק ישראל מוניטין רב שנים ומותגים המבדילים את - תלות במיתוג ומוניטין  .לה

פגיעה במוניטין או במותגי דלק ישראל באמצעות פרסומים . הבנות והקשורות שלה ממתחרותיהן

ע לרעה על תוצאות דלק ישראל אף אם פרסומים אלו אינם שונים או באמצעים אחרים עלולה להשפי

  .נכונים

 לדלק ישראל תחנות תדלוק ציבוריות ותיקות שהוקמו לפני שנת  -איכות הסביבה בתחנות ותיקות  .לו

פי סטנדרטים שהיו מקובלים -תחנות אלו נבנו על.  מסך תחנות התדלוק שלה59% - המהוות כ, 1997

  .ם מבטיחים שלא היתה ושלא תהיה בהן דליפה ממיכל או מצנרתפי הידע היום אינ-בעבר ואשר על

 הודיע משרד האוצר על תכנית להעלאת שווי 2007בחודש ינואר  -העלאת שווי שימוש ברכב צמוד  .לז

 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את התוכנית האמורה וביום 27.11.2007השימוש ברכב צמוד ביום 

לפיהם יועלה , 2007 -ח"התשס, )תיקון) (שווי השימוש ברכב( פורסמו תקנות מס הכנסה 31.12.2007

במקביל . 1.1.2011 ועד ליום 1.1.2008שווי השימוש ברכב צמוד בהדרגה על פני ארבע שנים החל מיום 

שמטרתה לקזז באופן , תבוצע הפחתה של שיעורי המס משכבות הביניים, לאישור התקנות האמורות

התקנות האמורות עשויות להשפיע . י המשתמשים ברכב צמודחלקי את המס הנוסף שישולם על יד

דבר העלול לגרום לירידה בתצרוכת , בטווח הארוך על מספר רכבי החברה הצמודים שברשות העובדים

 .הדלקים
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סיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדים , סיכוני מקרו(להלן סיכום גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם 

  ): בינונית וקטנה, השפעה גדולה(על פי תנאי השפעתם על עסקי דלק ישראל , דורגואשר , )לדלק ישראל
  

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי דלק ישראל
   השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה

שינויים בשערי חליפין  •
  ומדד

 שינוי בשערי ריבית  •
האטה כלכלית בשוק  •

 המקומי
תנודתיות במחירי  •

 הדלקים

  ב בטחונימצ •
 שביתות והשבתות •
האטה כלכלית  •

  במדינות בנלוקס 
 

 סיכוני מקרו 

  מעורבות רגולטורית •
, איכות הסביבה •

לרבות בקשר עם 
תחנות ותיקות 

והליכים משפטיים 
  בתחום זה 

רשות להגבלים  •
  עסקיים

מעבר להתקני תדלוק  •
 אוניברסלים

 מרווח הזיקוק •
ן לפעילות "כניסת בז •

 שיווק דלקים
 יקוקתלות בבתי ז •
 במחירי הנפט שינויים •

ובמחירי מוצרי 
 הדלקים

 

  תחרות •
הקמת תחנות תדלוק  •

נוספות לרבות תחנות 
 זעירות

  תביעות ייצוגיות •
  מיסוי דלקים •

  
חומרים רעילים  •

  ומסוכנים
 מתקני תשתיות •
 גז טבעי •
מקורות אנרגיה  •

 חלופיים
 גז אוטומטיבי •
הסכמי הספקה קצרי  •

  טווח לתחנות
 

מקורות אנרגיה  •
 חלופיים

  מלאי אזרחי •
  רגולציה בתחום המזון •
העלאת שווי שימוש  •

 ברכב צמוד
 ביטוח וחבות מוצר •
מעבר לשימוש  •

  בתחבורה ציבורית
 
  

 סיכונים ענפיים

  א"הפרטת בז •
  סיכוני אשראי לקוחות •
כשלון השגת אישורים  •

 ורשיונות תחנות 
מבנה בעלות על תחנות  •

 תדלוק
 תביעות משפטיות  •

מעבר לשימוש  •
  תבתחבורה ציבורי

 תלות במיתוג ומוניטין •
התקשרויות קצרות  •

מועד בתחום השיווק 
 הישיר

אי חידוש הסכמי  •
 יונקס עם נמלי הים

אי פרעון הלוואות  •
 שניתנו ללקוחות

הפסקת פעילות  •
בתחנות תדלוק של 

דלק בנלוקס בהן יש 
 פעילות גדולה יחסית

זכיונות המשמשים  •
את דלק בנלוקס 

 בפעילותה

סיכונים מיוחדים  
 שראללדלק י

  

מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על עסקי הדלק בישראל הינה על סמך ההערכה בלבד וייתכן כי בפועל 

  .מידת ההשפעה תהיה שונה
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  תחום מוצרי הדלק באירופה 1.10

  כללי 1.10.1

, חברה זרה שהתאגדה בהולנד, )"דלק בנלוקס": להלן (.Delek Benelux B.V חתמו 2007 במאי 24ביום 

על ) "שברון": להלן (Chevron Global Energy Incוחברה בת של , אשר הנה חברה בת של קבוצת דלק

 803 -הכוללת כ, )הולנד ולוקסמבורג, לגיהב(הסכם לרכישת פעילות השיווק של שברון בארצות בנלוקס 

פעילות השיווק ": להלן( תחנות תחת מותגים פרטיים 66 - וTexacoתחנות תדלוק ממותגות 

, סניפי רשת מזון ומתקני שטיפת רכב, פעילות השיווק בבנלוקס כוללת גם חנויות נוחות). "בבנלוקס

. רות נפרדות בכל אחת מהמדינות האמורותפעילות השיווק מאוגדת תחת שלוש חב. כפי שיפורט להלן

המוחזקת בבעלות מלאה על ידי , Delek Europe B.Vדלק בנלוקס הינה חברה בת בבעלות מלאה של 

ידי -שהינה חברה הרשומה בישראל המוחזקת על, )"דלק אירופה": להלן(מ "דלק אירופה הולדינגס בע

קבוצת דלק מחזיקה ). 20%(מ "הישראלית בעחברת הדלק " דלק"ידי - ועל) 80%(מ "דלק פטרוליום בע

בתיקון . מ"חברת הדלק הישראלית בע" דלק" ב89% - אשר מחזיקה בכ,  בדלק פטרוליום100% -ב

להסכם הרכישה שנחתם במועד הסגירה התווספה להסכם כרוכשת חברה בת בבעלות מלאה של דלק 

  . שהתאגדה בלוקסמבורג, בנלוקס

  

  

  

  

 

 

  
  

קבוצת דלק

 

 דלק אירופה הולדינגס בע"מ

Delek Europe BV 

 דלק פטרוליום

דלק הולנד  

 דלק בנלוקס

 דלק חברת הדלק הישראלית

   בלגיהדלק   
דלק 

לוקסמבורג

80% 20%  

 89% כ -
100% 

100%     
100%

100%  

100%  

 דלק לוקסמבורג הולדינגס
100%

 

100%
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כשהתחייבויות וזכויות , 2007 באוגוסט 8העסקה לרכישת פעילות השיווק בבנלוקס הושלמה ביום 

תמורת הרכישה אשר נקבעה במשא . 2007 באוגוסט 1 -הצדדים לפי ההסכם נכנסו לתוקף החל ביום ה

 מליון 342 -בין הצדדים בעקבות הליך של מכרז בו השתתפו גופים נוספים הסתכמה בסך של כומתן 

שולם סך , על פי ההסכם. אשר כולל בתוכו מזומנים בחברות הנרכשות, לפני התאמות הון חוזר, אירו

שולמה במועד השלמת ,  מליון אירו332ויתרת התמורה על סך של ,  מליון אירו במועד החתימה10של 

 מיליוני אירו כאשר יתרת המזומנים הכלולה בהון 56.2 -התאמות ההון החוזר נאמדות בכ. העסקה

 מיליוני אירו על 34 -במועד השלמת העסקה שולם סך של כ.  מיליוני אירו59.4 -החוזר נאמדת בכ

  . חשבון התאמות ההון החוזר והיתרה בסוף חודש דצמבר

וכן , ידי דלק בנלוקס וחברות הבת שלה-  אשר גויס על,הרכישה מומנה באמצעות מימון בנקאי זר

 -  מימון מגורם בנקאי וכ63% -כאשר החלוקה בין שני המרכיבים הינה כ, השקעה בהון של דלק בנלוקס

  . אשר הושקע בדלק בנלוקס במועד השלמת העסקה,  הון עצמי37%

ברון מתחום פעילות החברות ידי ש-אשר הוצאו על, שלוש החברות שנרכשו כללו בעבר פעילויות אחרות

נתוני העבר שנמסרו לדלק בנלוקס לגבי שלוש החברות הנרכשות כללו , לאור האמור. עובר לרכישתן

 30עד ליום , והנתונים שיופיעו להלן המתייחסים לפעילות השיווק בבנלוקס בלבד, פעילויות נוספות

  . נתונים שנמסרו לדלק בנלוקסהמבוססים על ה, הנם נתוני פרופורמה לא מבוקרים, 2007ביוני 

  מידע כספי לגבי פעילות השיווק בבנלוקס 1.10.2

  : 2007 – 2005 אודות תחום הפעילות בשנים נתונים להלן

 2005 2006 2007 
 1,826 1,536 1,457 הכנסות

 1,646 1,366 1,289 עלות הכנסות
 181 170 168 רווח גולמי

 19 18 13 רווח תפעולי
שיעור הרווח 

 התפעולי
0.89% 1.17% 1.06% 

    

  מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 1.10.3

 תחנות Texaco - 510 תחנות תדלוק ממותגות 803 - כוללת פעילות דלק בנלוקס כ,  הדוחלמועדנכון 

 תחנות תדלוק 66 -כמו כן כוללת הפעילות כ.  תחנות בלוקסמבורג15 - תחנות בבלגיה ו278, בהולנד

  .Texacoאשר אינן ממותגות 

  :פעילות השיווק מתבצעת באמצעות מספר דרכי הפצה

 Company-owned(ידה -המופעלות על, תחנות בבעלות או בחכירה ארוכת טווח של דלק בנלוקס  .א

Company-operated ,או בקיצור :COCO.(     

ידי צדדים שלישיים -המופעלות על, תחנות בבעלות או בחכירה ארוכת טווח של דלק בנלוקס  .ב

)Company-owned, Retailer-operated ,או בקיצור :CORO.( 
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ודלק בנלוקס מספקת להן דלקים , ידם-המופעלות על, תחנות בבעלות או בחכירה של צדדים שלישיים  .ג

 ).RORO:  או בקיצורRetailer-Owned, Retailer-Operated( באופן בלעדי 

קמעונאי (באופן עצמאי בשיווק  חברות הפועלות 4  – במיזמים משותפים 55% -  ל40%החזקות שבין   .ד

 ). Equity Distributors(של דלקים ) ומסחרי

 (Authorized Distributors) תחנות בבלגיה 19 - אספקת דלקים של דלק בנלוקס ל–משווקים מורשים   .ה

  . ולתחנות שירות, לקוחות בבתי מגורים, בינוניים-המוכרות באופן עצמאי דלקים לעסקים קטנים

 סניפי רשת מזון הנושאים את 72 -כ,  חנויות נוחות406 - פעילות הדלקים באירופה ככוללת , בנוסף

לפירוט נוסף ראו .   מתקני שטיפת מכוניות95 -וכ,  ופועלים מכוח הסכם זכיוןBaker Streetהמותג 

  . להלן1.10.16 -  ו1.10.11סעיפים 

  תקינה ואילוצים מיוחדים , חקיקה, מגבלות 1.10.4

דרישות איכות , בין היתר, חלות מגבלות ודרישות רגולטוריות שונות הכוללות על פעילות דלק בנלוקס

דרכי , תנאי עבודה, שכר מינימום, תקנות בקשר למכירה של מוצרי אלכוהול וטבק, חוקי עבודה, סביבה

  .  להלן1.10.25 - ו1.10.24לפרטים נוספים ראו סעיפים . גישה ציבוריות וחוקים נוספים

  ילות בתחום וברווחיותו שינויים בהיקף הפע 1.10.5

, הולנד(בכל אחת מהמדינות . שוק תחנות התדלוק וחנויות הנוחות בבנלוקס הנו ריכוזי ויציב יחסית  .א

 . אשר דלק בנלוקס נמנית עליהם,  שחקנים מרכזיים5-6 -יש כ) בלגיה ולוקסמבורג

עלייה קלה בשנים צריכת הדלקים במדינות בנלוקס היתה במגמת , למיטב ידיעת הנהלת דלק בנלוקס  .ב

 - ו2006בשנים . 2007 ביליון ליטר בשנת 19.6 - לכ2004 ביליון ליטר בשנת 18.8 -ועלתה מכ, האחרונות

, 41% - ו43% - כ(ולבנזין ) בהתאמה, 59% - ו57% -כ( נחלקו מכירות הדלקים בשוק לדיזל 2007

קוש לבנזין נמצא במגמת הביקוש לדיזל נמצא בשנים האחרונות במגמת עלייה בעוד שהבי). בהתאמה

צריכת הדלקים תלויה . כיוון שמספר הרכבים המבוססים על מנועי בנזין נמצא במגמת ירידה, ירידה

היקף הגידול במספר הרכבים במדינות בנלוקס , מדיניות מיסוי הדלקים, בגורמים כגון שיעורי הצמיחה

 .והיקף השימוש בהם

הנתונים לתנודות משמעותיות בשווקי , ט הגולמימחירי הדלקים מושפעים מהותית ממחירי הנפ  .ג

הרווחיות הגולמית לליטר דלק בפעילות הנרכשת נותרה יציבה יחסית בשנים האחרונות בשל . העולם

 . מבנה השוק והסביבה התחרותית

 בין היתר 5% - 4% -שוק חנויות הנוחות במדינות בנלוקס גדל בשנים האחרונות בשיעור שנתי של כ  .ד

ובשל משטר ,  שניתנו בסוף שנות התשעים ביחס לשעות הפתיחה המותרות של החנויותלאור הקלות

 . רגולטורי ליברלי בנוגע למגוון המוצרים הניתנים למכירה

  התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו 1.10.6

ג " בעקבות תמ2% -ור של כ בשיע2006 - 2000הביקוש לדלק במדינה צמח באופן קבע בשנים : הולנד  .א

ואף עשוי להמשיך , כי הביקוש לסולר צמח בשיעור גבוה יותר, יצוין. גבוה והעליה בביקוש לתחבורה

בעוד שהביקוש לבנזין עשוי לרדת בשל ירידת מספר כלי הרכב המופעלים באמצעות סוג דלק , ולצמוח

  .1% -של כ,  גדל הביקוש לדלק בשיעור נמוך יותר2007בשנת . זה
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בהן נרשמה , 2002 - 2001למעט בשנים ,  לשנה2% -הביקוש לדלקים צמח בשנים האחרונות בכ: בלגיה  .ב

  . האטה כלכלית ואשר בהן יושמה מדיניות העלאת מיסוי על דלקים

וזאת בעיקר בשל המס הנמוך על דלקים יחסית , שוק הדלק במדינה מאופיין בביקוש גבוה: לוקסמבורג  .ג

, ")תיירות דלקים "–ידי לקוחות ממדינות שכנות - ריכת דלקים בלוקסמבורג עלהמוביל לצ(לשכנותיה 

  .ומיקומה הגיאוגרפי של לוקסמבורג

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם 1.10.7

  :ניתן למנות בין גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום את הגורמים הבאים,  בנלוקסדלק להערכת

 . ם טובים של תחנות התדלוקפריסה רחבה ובמיקומי  .א

 . שנים100 -  במשך למעלה מ– Texaco מותג –רשת הפועלת תחת מותג בינלאומי המוכר היטב בבנלוקס   .ב

ידי דלק - העברת תחנות תדלוק בעלות רווחיות גבוהה להחזקה בבעלות או בחכירה ארוכת טווח על  .ג

 .עלות רווחיות נמוכהוצמצום ההחזקה בתחנות תדלוק ב, )COCO(ידה -בנלוקס ובהפעלה על

בשיפוץ תחנות , ביצוע השקעות בהקמת תחנות חדשות בבעלות, בין היתר, איתנות פיננסית המאפשרת  .ד

  .קיימות והרחבתן

 .ניהול אסטרטגיה קמעונאית מפותחת ובכלל זה פיתוח חנויות הנוחות בתחנות התדלוק  .ה

  .זכויות קנייניות במקרקעין עליהם בנויות תחנות התדלוק  .ו

 . תקשרות עם מפעילי התחנותתנאי הה  .ז

 .זמינות הדלקים והמוצרים לסוגיהם והיכולת לאחסנם  .ח

 . מערכי שיווק ולוגיסטיקה מפותחים  .ט

  שינויים במערך הספקים וחמרי הגלם 1.10.8

  : ספקי מוצרי הדלקים  .א

בהולנד ובבלגיה יש מספר רב יחסית של בתי זיקוק המרוכזים באזורי רוטרדם ואנטוורפן היכולים 

 שבבעלות   Nerefcoידי דלק בנלוקס מבית הזיקוק - מוצרי הדלקים נרכשים על. י דלקיםלספק מוצר

BP ,בין היתר במסגרת הסכמי , ומחברות נוספותSwap .Nerefco אחראית לאספקת מרבית הדלקים 

קודם לרכישת פעילות השיווק בבנלוקס לא היה הסכם  . מאלה שבבלגיה30% -הנצרכים בהולנד ולכ

במסגרת .  על ידי  שברון31% הוחזקה בשיעור של Nerefco -בהתחשב בעובדה ש, אספקה פורמלי

אשר למועד הרכישה הינה  ( Nerefcoהסכם הרכישה של הפעילות בבנלוקס נחתם הסכם אספקה בין 

  . להלן1.10.19לפרטים ראו סעיף . לדלק בנלוקס) BPבבעלות מלאה של 

  :ספקי מוצרי חנויות הנוחות  .ב

ולדלק בנלוקס התקשרויות עם ספקים , יים מגוון גדול של ספקי מוצרי חנויות נוחותבאזור בנלוקס ק

  .ואלכוהול, שתיה קלה, שונים לרכישת מוצרי טבק
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  חסמי כניסה ויציאה 1.10.9

  :חסמי הכניסה המהותיים המאפיינים את השוק במדינות בנלוקס הנם כדלקמן  .א

שונות יש מספר קטן של חברות אשר   בשווקים במדינות בנלוקס ה–גודלם של השחקנים הקיימים  .1

ולפיכך למתחרה חדש יש קושי להיכנס לשוק שלא בדרך , 10%מחזיקות כל אחת בנתח שוק העולה על 

  . של רכישת שחקן קיים

בשל גורמים שונים ,  השקעה בתחנות תדלוק מחייבת הון רב–השקעות מהותיות המחייבות הון רב  .2

ועלויות רכישת או ) ינות מוגבלת של קרקעות פנויות רלבנטיותבין היתר בשל זמ(ובהם מחירי הקרקעות 

 .  הקמת תחנות תדלוק

 סטנדרטים מחמירים מצד הרשויות בעניין איכות סביבה ותכנון –רגולציה בעניין איכות סביבה ותכנון  .3

 . מגדילים את עלויותיה, או לחלופין, מגבילים כניסה לשוק

 –) בעיקר בכבישים המהירים(לבנטיות לתחום הפעילות זמינותן המוגבלת של קרקעות פנויות הר .4

ומקשה על כניסתם של מתחרים המעוניינים בהרחבת מתחמי , מובילה להעלאת מחירי השטחים

  ). היפרמרקטים(התדלוק לאזורי קניות גדולים 

בהולנד ובבלגיה מתחייב תהליך של מכרז להפעלת תחנות תדלוק בכבישים מהירים , בנוסף לאמור לעיל .5

)motorway sites( , עובדה המעלה את המחירים במיקומים אלה לסכומים אשר רק השחקנים הגדולים

 . יכולים לעמוד בהם

  .  תחנות/הפעלה עם בעלי קרקעות/חכירה/חסמי היציאה העיקריים הם קיומם של חוזי שכירות  .ב

  : מבנה התחרות בשוק 1.10.10

שוק הדלקים במדינות אלה . גדולות אחרותדלק בנלוקס פועלת בשווקים במדינות בנלוקס לצד חברות   .א

  .  מהשוק90%-80% - כאשר חמש או שש חברות דלק גדולות מחזיקות בכ, מתאפיין בריכוזיות יחסית

שלוש החברות .  מהשוק80% -חמש החברות הגדולות לשיווק דלקים בהולנד מהוות כ, על פי הערכה  .ב

  ). 15% -כ (BP -ו) 15% - כ (Texaco)(דלק בנלוקס , )25% -כ (Shellבעלות נתחי השוק הגדולים ביותר הן 

שלוש החברות .  מהשוק80% -שש החברות הגדולות לשיווק דלקים בבלגיה מהוות כ, על פי הערכה  .ג

) Texaco(דלק בנלוקס . Shell -ו, )15% -כ (Q8, )16% -כ (Totalבעלות נתחי השוק הגדולים ביותר הן 

  ).12% -כ(לגיה היא בעלת נתח השוק החמישי בגודלו בב

שלוש .  מהשוק90% -שש החברות הגדולות לשיווק דלקים בלוקסמבורג מהוות כ, על פי הערכה  .ד

 13% -כ (Total -  וExxon - ו) 18% - כ (Shell, )23% - כ (BPהחברות בעלות נתחי השוק הגדולים ביותר הן 

  ).10% -כ (ורג היא בעלת נתח השוק הששי בגודלו בלוקסמב) Texaco(דלק בנלוקס ). כל אחת

מיתוג תחנות התדלוק לצורך , התחרות בשוק הדלקים מתמקדת בהשגת יתרון בפריסת תחנות התדלוק  .ה

 אשר נחשב Texacoכאמור תחנות התדלוק של פעילות השיווק בבנלוקס הינן ממותגות (משיכת לקוחות 

פים הניתנים במתחמי והרחבת השירותים הנוס, ) שנים100 -למותג בינלאומי ידוע ובעל ותק רב של כ

  ). ועוד, שרותי שטיפת מכוניות, חנויות נוחות(תחנות התדלוק 



112 - א   

  מוצרים ושירותים 1.10.11

  מוצרי דלקים ושמנים  .א

 הדלקמשווק הן בתחנות .  משמש בעיקר לתדלוק כלי רכב בעלי מנוע דיזל וכן לחימום ולתעשייה-סולר

 -מכירות הסולר מהוות כ. צמאייםוהן ללקוחות תעשייתיים בדרך של מיזמים משותפים ומפיצים ע

  . מסך מכירות הדלקים62%

מכירות הבנזין .  משמש כדלק לכלי רכב בעלי מנוע בנזין ומשווק בעיקר בתחנות דלק– בנזין לסוגיו

  .  מסך מכירות הדלקים32% - כמהוות

דינה למעט הבדלים מינוריים בין מ, אין הבדלים מהותיים ברווחיות ממכירת סולר וממכירת בנזין

  . למדינה

  מוצרי חנויות הנוחות  .ב

דברי , כריכים(מוצרים קמעונאיים שונים כגון מוצרי מזון , דלק בנלוקס משווקת בחנויות הנוחות

מוצרי הגיינה בסיסיים , מוצרים לאחזקת רכב, סיגריות, משקאות מסוגים שונים, )'חטיפים וכו, מאפה

 או Star Mart חנויות נוחות הממותגות תחת השם 406 -פועלות כ, נכון לתאריך הדוח. ומוצרים נוספים

Star Market.   

  Baker Street  .ג

 ממתחמי 72 -ובכ,  בתחנות התדלוקBaker Streetדלק בנלוקס מחזיקה בזכיון להפעלת סניפי רשת מזון 

רי  טרי כגון מוצ(fast food) מתמחה במזון מהיר Baker Streetרשת .  פועלים סניפים של רשת זוהתדלוק

באמצעות (מלבד הזיכיון שהוענק לדלק בנלוקס . המוכנים לעתים קרובות במקום, מאפה וסלטים

Texaco (הרשת פועלת בעיקר בבלגיה ובהולנד. פועלת הרשת גם במרכזי קניות ובחנויות במרכזי ערים .

עילות מכוחו אם כי הפ, 2008 ועל פי תנאיו הוא תקף בבלגיה עד סוף חודש יולי 2001הזכיון נרכש בשנת 

עד לחודש אוגוסט  ,  והוארך בשלוש שנים נוספות2006בהולנד היה הזכיון בתוקף עד שנת . נמשכת

2009 .  

 מתקני שטיפת מכוניות  .ד

  . מתקני שטיפת מכוניות95 -במתחמי התדלוק פועלים כ

  :וג האתר לפי מדינה וסBaker Streetמתקני שטיפת המכוניות וסניפי , להלן פילוח של חנויות הנוחות

Baker street  מתקני שטיפת
 מכוניות

 המדינה סוג האתר חנויות נוחות

39 22 65 COCO  

19 49 94  CORO/RORO 
 הולנד

3 0 19 COCO  

11 24 213 CORO/RORO 
 בלגיה

0 0 8 COCO 
0 0 7 CORO/RORO 

 לוקסמבורג
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  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים  1.10.12

 ומתקני Baker Streetסניפי  , הכנסות ממכירות דלקים ומפעילות חנויות נוחות הסכום ושיעור הלהלן

 :2007 - 2005בשנים  בפעילות השיווק בבנלוקס) "חנויות נוחות ואחרים": להלן(שטיפת מכוניות 

 2007 2006 2005 
מליוני  

 אירו
 % -ב

מהכנסות 
 התחום

מליוני 
 אירו

 %-ב
מהכנסות 
 התחום

מליוני 
 אירו

 % -ב
נסות מהכ

 התחום
 90.1% 1,313 89.8%  1,380 90.54% 1,654 דלקים 

 9.9%  145  10.2% 156 9.46% 173 חנויות נוחות ואחרים

 100% 1,457 100%  1,536 100%  1,826 סך הכל
  

 חנויות נוחות ואחרים בפעילות השיווק בבנלוקס, להלן הסכום ושיעור הרווח הגולמי ממכירות דלקים
 :2007 - 2005 בשנים

 2007 2006 2005 
מליוני  

 אירו
 % -ב

מהכנסות 
מליוני 
 אירו

 %-ב
מהכנסות 

מליוני 
 אירו

 % -ב
מהכנסות 

 9.7% 127 8.9% 124 7.79% 129 דלקים 

 28.2% 41 29.5%  46 29.96%  52 חנויות נוחות ואחרים

 11.5%  168 11.1% 170 9.89% 181 סך הכל

  

 -  ו57% - הניבו כ, (COCO)המופעלות על ידה , קסהתחנות בבעלות או בחכירה של דלק בנלו

מכירות הדלקים לתחנות בבעלות ; בהתאמה, 2007 - ו2006מהרווח הגולמי ממכירת דלקים בשנים 59%

אשר בגין הפעילות בהן , (CORO)המופעלות על ידי צדדים שלישיים , או בחכירה של דלק בנלוקס

 מהרווח 30% - ו32% - הניבו כ, תפות ברווחיםמקבלת דלק בנלוקס תשלום שכירות קבוע ללא השת

מכירות הדלקים לתחנות בבעלות או בחכירה ; בהתאמה, 2007 - ו2006הגולמי ממכירת דלקים בשנים 

 -  ו11% - הניבו כ(RORO)של צדדים שלישיים אשר דלק בנלוקס מספקת להם דלקים באופן בלעדי 

  . בהתאמה, 2007 – ו 2006 מהרווח הגולמי ממכירת דלקים בשנים 11%

על חשבון תחנות מסוג , COCOבשנים האחרונות היתה מגמת גידול בחלקן היחסי של תחנות מסוג 

CORO ו – RORO . גדל מספר תחנות ה2007 -  2004בשנים  - COCOומספרן של תחנות ה, 93-  ל88-  מ-

COROוה - RORO  בהתאמה, 155 - ו191 - ל185 - ו221 - ירד מ .  

תחנות התדלוק של , לדוגמא. מים פערים ניכרים במכירות של תחנות התדלוק השונותכי קיי, יש לציין

הנהנות ממספר רב , (motorway sites) אתרים הממוקמים על כבישים מהירים 41דלק בנלוקס כוללות 

היקף המכירות באתרים כאלו יכול להגיע לכדי עשרות מיליוני . של רכבים המשתמשים בשירותיהם

אחת , בין היתר.  מיליוני ליטרים בשנה בתחנות קטנות בפריפריה1-2 - בהשוואה לכ,ליטרים בשנה

שהנה אחת ,  הממוקמת בלוקסמבורגCAPELLAN של דלק בנלוקס היא תחנת COCO -מתחנות ה

מתחנות התדלוק בעלות היקפי המכירות הגדולים באירופה ואחראית למרבית מכירות הדלקים של 

  .  דלק בנלוקס בלוקסמבורג
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  לקוחות 1.10.13

  : בנלוקס בתחום תחנות הדלק באירופה נמנים על שתי קבוצות עיקריותדלקלקוחות 

 משלמים עבור COCO הלקוחות הפרטיים המתדלקים בתחנות דלק בנלוקס מסוג :לקוחות פרטיים

, בנוסף רוכשים הלקוחות הפרטיים גם מוצרים נלווים. מוצרי הדלקים את המחיר הקבוע בכל תחנה

 Bakerוכן רוכשים מזון בסניפי , ידי דלק בנלוקס- צרים אחרים בחנויות הנוחות המופעלות עלמזון או מו

Streetהתשלום מתבצע בדרך כלל במזומן או .  ושרותי שטיפת מכוניות במתקנים שבמתחמי התדלוק

נקבעים מחירי המכירה , ידי דלק בנלוקס-בתחנות התדלוק המופעלות על. באמצעות כרטיסי אשראי

  . ידי דלק בנלוקס-צרי הדלק ללקוח הסופי עלשל מו

 אשר תנאי ההתקשרות עמם  RORO -  והCORO - מפעילי תחנות ה:לקוחות שהנם מפעילי תחנות

והתשלום מתבצע באמצעות העברות בנקאיות לחשבון , מעוגנים בהסכמים נפרדים עם כל אחד מהם

  .  ימים7 -דלק בנלוקס בימי אשראי ממוצעים של כ

  :וחות אלו ניתן למנות את הלקוחות הבאיםבנוסף ללק

 המיזמים המשותפים אשר דלק בנלוקס מחזיקה בהם בשיעורים :לקוחות שהנם מיזמים משותפים

ימי האשראי .  מהווים סוג נוסף של לקוחות אשר רוכשים דלקים מדלק בנלוקס55%-40%שבין 

  . ימים20 - הממוצעים ללקוחות אלו עומדים על כ

 דלק בנלוקס מספקת דלקים ללקוחות ממגזר :משווקים מורשים/ עשייה והמסחרלקוחות ממגזר הת

ימי . בהתאם להתקשרויות עם לקוחות אלו, שלא באמצעות תחנות התדלוק, התעשייה והמסחר

  . ימים40 -האשראי הממוצעים ללקוחות אלו עומדים על כ

 -  כ2007 -  2005היווה בשנים  ללקוחות פרטיים ולמפעילי התחנות מהמכירותהרווח הגולמי אשר נבע 

  .  מסך הרווח הגולמי של פעילות שיווק הדלקים95%

  שיווק והפצה 1.10.14

מבצעים :  דלק בנלוקס מקדמת את מוצריה ושירותיה במספר אמצעים–שיווק בתחנות התדלוק 

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

  . תקשורת שוניםבאמצעית מעת לעת פרסום מבצע

 שיווק מוצרי הדלקים הנמכרים בתחנות התדלוק נעשה תחת -הסכמים לרכישת דלקים ממותגים 

  .  להלן1.10.17לפרטים נוספים ראו סעיף . Texacoהמותג 

  עונתיות 1.10.15

  .  אינה מושפעת מעונתיות משמעותית בתחום הפעילותבנלוקסדלק , ככלל
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  יםרכוש קבוע ומתקנ 1.10.16

להלן טבלה המרכזת את חלוקת תחנות התדלוק לסוגים השונים ואת זכויות הקניין של דלק בנלוקס   .א

  : 2007 בדצמבר 31בתחנות התדלוק נכון ליום 

מספר  מדינה
התחנות 

בבעלות או 
בחכירה של 

דלק 
, בנלוקס

המופעלות 
על ידה 

(COCO) 

מספר 
התחנות 

בבעלות או 
בחכירה 
של דלק 
, בנלוקס

המופעלות 
על ידי 
צדדים 

שלישיים 
(CORO) 

מספר 
תחנות 

בבעלות או 
בחכירה של 

צדדים 
, שלישיים

אשר דלק 
בנלוקס 
מספקת 

להם דלקים 
באופן 
בלעדי 

(RORO) 

מספר תחנות 
של המיזמים 
המשותפים 

(ED)*  

מספר 
תחנות של 
משווקים 
מורשים 

(AD) 

סך הכל 
  תחנות

  510  0 **345 50 49 **66 הולנד

  278  19 0 103 137 19 בלגיה

  15  0 0 2 5 8 לוקסמבורג

  803  19 345 155 191 93 סך הכל

  
  
.  תחנות תחת מותגים פרטיים של המיזמים המשותפים66 המצוינות בטבלה כוללת הפעילות Texacoבנוסף לתחנות ממותגות   *

  .ראו פירוט להלן לעניין המיזמים המשותפים

מיזמים . ת שותפים בשני מיזמים משותפים והפכה לבעלת המניות היחידה בהם רכשה דלק בנלוקס מניו2008בחודש פברואר   **

 מהן לתחנות מסוג 13 - וCOCO מהן לתחנות מסוג 66אשר בעקבות הרכישה הפכו ,  תחנות תדלוק בהולנד140 -אלה כוללים כ
CORO . יתר התחנות שנרכשו הן מסוגRORO .  

  

תקופות . ידה- ומופעלות על, של דלק בנלוקס הן בבעלות או בחכירה ארוכת טווח COCOתחנות 

ומועדי החידוש פרוסים ,  שנים25 -  ל20 - החכירה ארוכת הטווח של תחנות אלו היא בממוצע בין כ

ויש לה שליטה , בתחנות אלו דלק בנלוקס היא בעלים של המלאי. באופן שווה יחסית על פני השנים

דלק בנלוקס נהנית ממלוא הרווחיות , ר האמורלאו. הניהול והתחזוקה, האספקה, ישירה על התמחור

  . כיוון שהיא בעלים ומפעילה שלהן כאחד, של התחנות

. ידי צדדים שלישיים-ומופעלות על,  הן בבעלות או בחכירה ארוכת טווח של דלק בנלוקסCOROתחנות 

סים באופן ומועדי החידוש פרו,  שנים20 -תקופות החכירה ארוכת הטווח של תחנות אלו היא בממוצע כ

בתחנות אלו כל פעילות השיווק של מוצרי הדלקים והפעילות הקמעונאית . שווה יחסית על פני השנים

המפעיל מתקשר בהסכם שכירות עם דלק בנלוקס . ידי הצד השלישי המפעיל-והאחרת מתבצעת על

שיעור דלק בנלוקס מקבלת . לשימוש במתקני המתחם ומשלם בגין אספקת המוצרים ושימוש במותגים

  . מהרווחים בגין מכירות הדלקים

בתחנות אלו כל . ידם-המופעלות על,  הן תחנות בבעלות או בחכירה של צדדים שלישייםROROתחנות 

דלק . ידי הצד השלישי- פעילות השיווק של מוצרי הדלקים והפעילות הקמעונאית והאחרת מתבצעת על

ואינה זכאית לתשלומים בגין , לקיםבנלוקס מתקשרת עם התחנות בהסכמים בלעדיים לאספקת ד

.  הנן פחות רווחיות מבחינתה של דלק בנלוקסROROתחנות , לאור האמור. שכירות או רווחים
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ההסכמים הבלעדיים האמורים מוגבלים לתקופה מקסימלית של חמש שנים לנוכח דיני הגבלים 

  .עסקיים

הן חברות , 55% - ל40%ין בהם מחזיקה דלק בנלוקס זכויות בשיעור שב, המיזמים המשותפים

פעילות המיזמים המשותפים אינה מאוחדת בדוחות . הפועלות באופן עצמאי בפעילות הדלקים

 . הכספיים

 תחנות בבלגיה וכן 19 -המשווקים המורשים משמשים בעיקר לאספקת דלקים של דלק בנלוקס ל

  . ולתחנות שירות, םלקוחות בבתי מגורי, בינוניים-למכירה עצמאית של דלקים לעסקים קטנים

מבנים וציוד אלה מהווים חלק . בהן יש לה זכויות קניין, לדלק בנלוקס מבנים וציוד במרבית התחנות  .ב

לדלק בנלוקס ציוד בכל התחנות בהן אין לה זכויות קנייניות , בנוסף. מרכושה הקבוע של דלק בנלוקס

דלק בנלוקס רכוש קבוע גם במבני בחלק מתחנות אלה יש ל. או בהן יש לה הסכמי שכירות קצרי מועד

לרבות הסכמי (אשר הוקמו לפני שנים רבות כאשר למוכרת היו זכויות קנייניות , התחנה

ציוד דלק בנלוקס בתחנותיה כולל את כל הציוד הדרוש להפעלת . בתחנות) שכירות ארוכת מועד/החכרה

מערכות חשמל , ד משרדיציו, מערכות מחשוב ותקשורת, משאבות, צנרת, לרבות מיכלים, התחנות

  . מערכות לכיבוי אש וחדרי שירותים לרווחת הקהל, וגנרטורים במידת הצורך

אשר העיקרית שבהן ,  מיליון אירו30 -  צפויות השקעות מהותיות ברכוש קבוע בהיקף של כ2008בשנת 

 7 -ל כבהיקף ש, היא השקעה מתוכננת במתחם תדלוק אשר נמצא משני צדדיו של כביש מהיר בבלגיה

השקעות מהותיות אחרות צפויות להיות ברכישת זכויות להפעלת תחנות . 2008מיליון אירו בשנת 

מידע זה בדבר . לאורך מערכת הכבישים המהירים בהולנד ובבלגיה ושדרוג של חנויות הנוחות בתחנות

נויים בתכניות והוא עשוי להשתנות במידה ויחולו שי, עלויות השקעה צפויות הנו מידע צופה פני עתיד

יימצא כי יש צורך שלא היה ידוע עליו , יתווספו דרישות רגולטוריות לרבות אישורים שונים, ההשקעה

 .וכיוצא באלו, בשדרוג רכוש קבוע

הפועלות באופן עצמאי ) מיזמים משותפים( חברות 4  -  ב55% - ל40%לדלק הולנד יש החזקות שבין   .ג

 הושלמה רכישת 2008בחודש פברואר ). Equity Distributors(של דלקים ) קמעונאי ומסחרי(בשיווק 

ידי דלק בנלוקס - על) SCHUREURS BV - וDGV BV(מניות השותפים בשני מיזמים משותפים אחרים 

תמורת הרכישה בגין מניות השותפים . בחברות אלו) 100%(והיא הפכה לבעלת המניות היחידה 

 140 -שתי החברות הנרכשות כללו כ.  ממקורות עצמאיים מיליון אירו ומומנה36.7 - הסתכמה לסך של כ

 66 -כ, לאחר הרכישה.  התחנות של פעילות השיווק870אשר נכללו במניין , תחנות תדלוק בהולנד

  . CORO מהתחנות האמורות הפכו לתחנות מסוג 13 -  וכCOCOמהתחנות האמורות הפכו לתחנות מסוג 

 תחנות 205 - מיזמים משותפים הכוללים כ4 -וקס בק בנללאחר הרכישה ונכון למועד זה מחזיקה דל

והתרומה של , תוצאות המיזמים המשותפים לא אוחדו בתוצאות הפעילות של דלק הולנד. תדלוק

למיזמים המשותפים יש חשיבות , עם זאת. מכירות הדלקים שלהם אינה מהותית בתחום הפעילות

,  של דלק בנלוקסTexaco את נוכחות המותג בין היתר כיוון שהם מרחיבים, בראייתה של דלק בנלוקס

  . ומספקים בסיס לקוחות נרחב לתכנית כרטיסי תדלוק
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  נכסים לא מוחשיים 1.10.17

בעלות ": להלן( בהסכם עם חברות מקבוצת שברון 2007 באוגוסט 8דלק בנלוקס התקשרה ביום 

העיקריים (וים וסימנים מסחריים נלו" Texaco"לקבלת רישיון לשימוש בסימן מסחר של ) "הרישיון

 Texaco("עם הכוכב " Texaco"הסימן המסחרי . במדינות בנלוקס") Star Mart "- ו" Star Market"הם 

star ("הוא אחד מסימני המסחר המוכרים בעולם הדלקים ונמצא בשימוש במדינות בנלוקס שנים רבות .

ללא , ר במדינות בנלוקסלשימוש בסימני המסח, לא בלעדי, בהתאם להסכם קיבלה דלק בנלוקס רישיון

ההסכם כולל . 2007 באוגוסט 8 שנים שתחילתה ביום 7לתקופה של ) Royalty(תשלום של תמלוגים 

הוראות להבטחת שימוש הולם בסימני המסחר ומנגנוני בקרה , הנחיות לאופן השימוש בסימן המסחרי

 6במהלך ) Sub License(ה לדלק בנלוקס יש זכות להעניק רישיון משנ. ופיקוח מטעם בעלות הרישיון

 3דלק בנלוקס התחייבה למתג את כל התחנות מחדש עד . השנים הראשונות של תקופת הרישיון

ההסכם .  הרישיון ובמידה ולא תפעל כאמור תחויב בקנסות שנקבעו בהסכםחודשים לפני תום תקופת

ין הפרה מהותית כולל הוראות לפיהן בעלות הרשיון רשאיות לסיים בהתראה קצרה את ההסכם בג

  . נכון למועד זה עומדת דלק בנלוקס בתנאי הרישיון. ידי דלק בנלוקס-שלא תוקנה על

  הון אנושי 1.10.18

 חטיבות עיקריות אשר מנהליהן הנם 7החל ממועד השלמת העסקה מנוהלת דלק בנלוקס באמצעות   .א

מכירות   , תפעול: החטיבות הן. ל דלק בנלוקס"חברי הנהלת דלק בנלוקס וכפופים ישירות למנכ

COCO ,ל"כמו כן ישנן מחלקות הכפופות למנכ. ומשפטית, משאבי אנוש, כספים, שיווק, מכירות כללי ,

  .האחראיות על המיזמים המשותפים ומערכות המידע

  :  2007 בדצמבר 31להלן פירוט מצבת העובדים של דלק בנלוקס נכון ליום   .ב

  

 מספר עובדים  מחלקה

  119  דלק בלגיה

  8  בורגדלק לוקסמ

  64  דלק הולנד

 191 סך הכל מטה חברה 
  135   בלגיהCOCOתחנות 

  79   לוקסמבורגCOCOתחנות 

  675   הולנדCOCOתחנות 

סך הכל תחנות תדלוק מסוג 
COCO  

889 

 1,080 סך הכל
  
  

לא היו שינויים מהותיים בכוח האדם במחלקות השונות בשנתיים , על פי המידע שנמסר משברון

ייתכנו שינויים . לאחר רכישת הפעילות לא היו שינויים מהותיים. ת פעילות השיווקשקדמו לרכיש
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 ומיזוג אפשרי של משרדי דלק בנלוקס 2008 בחודש פברואר DGV BVבשנה הקרובה בעקבות רכישת 

  . בבריסל וברוטרדם

. סגרתהאשר דלק בנלוקס פועלת במ, במדינות בנלוקס מערכת יחסי העבודה מעוגנת בחקיקה נרחבת  .ג

, ידי ועדי עובדים ונהנים מביטוח רפואי-על מרבית העובדים חלים הסכמים קיבוציים והם מיוצגים על

  . מענקי ותק ופרישה, לרבות אובדן כושר עבודה

 בפברואר   1לפי הסכם שתחילתו ביום , ל דלק אירופה"מנכ, להלן תנאי העסקתו של מר הוד גיבסו  .ד

, צמוד למדד ₪ 55,000 זה זכאי מר גיבסו למשכורת חודשית על סך של נכון למועד, על פי ההסכם: 2006

בנוסף זכאי מר גיבסו לבונוס שנתי לפי שיקול דעתו . אשר תהווה בסיס להפרשות לתנאים סוציאליים

בהסכם נקבע כי תגובש בין הצדדים תכנית אופציות שעיקרה בין היתר . של דירקטוריון דלק אירופה

באופן , Delek Europe BVאשר יהיו ניתנות למימוש למניות של ,  ללא תמורההקצאת אופציות לעובד

כן .  מההון בדילול מלא נכון למועד ההקצאה2.5%יחזיק העובד , שבהנחה של מימוש כל האופציות

 שתוענק PUTאופציית , מועדי המימוש, פורטו עקרונות בדבר קביעת מחיר המימוש של כל אופציה

 וזכות סירוב ראשונה שתוענק לדלק CALLיות המימוש לחברה ואופציית למר גיבסו למכירת מנ

בהסכם הובהר כי האמור בקשר לתכנית האופציות הנו עקרונות של . אירופה לרכישת מניות המימוש

מעבר לעקרונות . תכנית הכפופה לאישור דירקטוריון דלק אירופה ולכל אישור נוסף על פי דין

  . קבעותנאי התכנית טרם נ, האמורים

ימי , ימי מחלה, ימי חופשה, גמול בעד שעות נוספות, כגון דמי הבראה, מר גיבסו זכאי לתנאים נלווים

ייחשב , הואיל וערב תחילת עבודתו עבד מר גיבסו בדלק ישראל. והפרשות לתגמולים ופיצויים, הבראה

 באוקטובר 15(לק ישראל מועד תחילת עבודתו לעניין זכויות סוציאליות החל ממועד תחילת עבודתו בד

דלק אירופה . וזכויות שהצטברו בגין תקופת עבודתו בדלק ישראל ישמרו וייזקפו לזכותו, )2000

  . התחייבה להעמיד למר גיבסו רכב חברה כמקובל ולשאת בהוצאות אחזקתו ותפעולו

נסיבות ב. כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיום בהודעה מוקדמת למשנהו של שלושה חודשים מראש

בהסכם נקבעו . רשאית דלק אירופה לסיים את ההסכם באופן מיידי וללא פיצויי פיטורים, חמורות

ושמירת ) בתקופת ההסכם ובתקופות מוגבלות לאחר סיומו(הוראות שונות לעניין איסור תחרות 

  . סודיות

להתקשרות ל דלק בנלוקס והצדדים פועלים "עם השלמת עסקת הרכישה מונה מר ציון גינת למנכ

 הוא 2008 בינואר 1ומיום , ח לחודש" ש95,000 -מאז מינויו קיבל מר גינת דמי ניהול בסך של כ. בהסכם

בהסכם עם מר גינת צפויה להיקבע בין היתר תכנית .  אירו לחודש17,000 -מקבל דמי ניהול בסך של כ

 -ושן יחזיק מר גינת כאשר בהנחה של מימ, אופציות שתכלול כנראה הקצאה של אופציות ללא תמורה

לרבות תכנית , תנאי ההסכם. של דלק בנלוקס, נכון למועד ההקצאה,  מההון בדילול מלא2.5%

  . טרם גובשו סופית וטרם עוגנו בהסכם מחייב, האופציות

  חומרי גלם וספקים  1.10.19

הגדול הבא לידי ביטוי בהיצע דלקים , השוק בבנלוקס מאופיין בעודף כושר ייצור של בתי זיקוק, ככלל

. בתי הזיקוק המקומיים מייצאים לפיכך למדינות אחרות באיחוד האירופי. מן הביקוש המקומי
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רוב . BP שבבעלות Nerefcoידי בית הזיקוק -מרבית צריכת מוצרי הדלקים מסופקת על, בהולנד

מתקבלת אספקה , כן-כמו. Nerefco הממוקם בקצה בית הזיקוק Pernisהאספקה מתקבלת מטרמינל 

הפעלה של חברת אחסון אחרת ומשבעה אתרים נוספים / עה טרמינלים נוספים שהינם בבעלותמארב

 - כ, בבלגיה.  שבאנטוורפןTotal נרכשת מבית הזיקוק BP - האספקה שאינה נרכשת מ. 'בבעלות צד ג

והיתרה מסופקת באמצעות שבעה , Nerefco - מצריכת מוצרי הדלקים מסופקת ישירות מ30%

 ממוצרי הדלקים מסופקים 100% - כ, בלוקסמבורג. בבעלות צדדים שלישייםטרמינלים שהינם 

נחתם הסכם אספקה , במסגרת ההסכם לרכישת פעילות השיווק בבנלוקס. באמצעות צדדים שלישיים

 עם אופציה 2007 הניתן לסיום לכל המוקדם בסוף שנת BP אשר בבעלות Nerefcoבין דלק בנלוקס ובין 

 30-ידי הצדדים עד ל-ידי הסכמה משותפת שתינתן על-שנה נוספת עללדלק בנלוקס להאריכו ל

  . דלק בנלוקס מימשה את האופציה על חלק מהיקף האספקה האפשרי. בספטמבר בכל שנה

,  עם חברות אחרותSwap נרכשת במסגרת הסכמי  Nerefco - יתרת מוצרי הדלקים שאינה נרכשת מ

  . המתחדשים מדי שנה

מתבצעת בעיקר באמצעות מיכליות אשר , ל או המחסן אל תחנות התדלוקמהטרמינ, האספקה המשנית

 הנו עד סוף Hoyerתוקף ההסכם עם . Hoyerמופעלות על ידי חברת הובלה בבעלות צד שלישי בשם 

  . 2008שנת 

  הון חוזר  1.10.20

  מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים  .א

רך המלאי בספרי החברות הנרכשות ע.  ימים במוצרי דלקים5הוא  ממוצע ימי המלאי של דלק בנלוקס

,  מיליון אירו46.5 -  ו31, 28 - היה כ31.12.2007 - ו31.12.2006, 31.12.2005בבנלוקס נכון ליום 

  . בהתאמה

   מדיניות אשראי   .ב

  .  לעיל1.10.13ראו סעיף : אשראי לקוחות

קה החדש תקופת האשראי הממוצעת ובכללה תקופת האשראי בהתאם להסכם האספ: אשראי ספקים

כאשר מספקים מסוימים אין דלק בנלוקס מקבלת ,  ימים20- ל5 עשויה לנוע בין   Nerefcoשנחתם עם

 . אשראי כלשהו

  השקעות 1.10.21

  . ג לעיל1.10.16 החזקות דלק בנלוקס במיזמים משותפים ראו סעיף בענייןלפירוט 

  מימון 1.10.22

 על הסכם מימון לקבלת בסמוך למועד השלמת רכישת פעילות השיווק בבנלוקס חתמה דלק בנלוקס

הלוואות מסוגים שונים אשר שימשו לרכישת הפעילות וכן נקבעו מסגרות אשראי לעתיד ואמות מידה 

לצורך מימון . פיננסיות ותנאים אחרים אשר דלק בנלוקס מחוייבת לקיים בהתאם להסכם המימון

, )First and Second Lien Facilities( מיליוני אירו 240 -רכישת המניות התקבלו הלוואות בסך של כ

ומסגרת מכתבי אשראי וערבויות ) Revolver Credit Facility( מיליוני אירו 50 -מסגרת הון חוזר של כ

)Letter of Credit Facility .(  
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אשר עיקרם ) covenants(במסגרת הסכמי ההלוואות נקבעו תנאים לעמידה באמות מידה פיננסיות 

יחסים המשתנים בהתאם לתקופות , )כהגדרתה בהסכם ( EBITDA-מתייחס ליחס יתרת החוב ל

 להוצאות מימון לאורך תקופת ההלוואות ועמידה בסף  EBIDTAיחסי, השונות לאורך חיי הלוואה

  ). CAPEX(מקסימלי של השקעות ברכוש קבוע 

  : ומעלה מסך הנכסים5%אם מהווה ,  משתנהבריבית  אשראי  -

 
  מנגנון השינוי סוג ההלוואה

Euribor+ 
מועד פרעון 

 תקופת המסגרת/הקרן
תשלום 
  ריבית

שיעור הריבית 
נכון למועד 
 ההשלמה

/ היקף ההלוואות 
במליוני (המסגרת

  )אירו

First Lien 
Facilities

במועד אחד בתום  3.25% -2.75%
 שנים 8-9תקופות של 

  )2016 -2015עד (

  200  7.55%-7.05% רבעוני

Second Lien 
Facilities 

בתשלום אחד לאחר  5.125%
 )2017עד ( שנים 9.5

  40 9.425% רבעוני

Revolver Credit 
Facility 

  )2015עד ( שנים 7  2.25%
 

 50 6.55% רבעוני

  

 60בסך של ) Letter of Credit Facility( הועמדה לדלק בנלוקס מסגרת מכתבי אשראי וערבויות בנוסף

ת בגין מסגרת זו אינה מושפעת מניצול המסגרת הריבי.  שנים8מיליוני אירו העומדת לתקופה של 

 .  מנוצלת המסגרת במלואה2007 בדצמבר 31נכון ליום . 2.75%ועומדת על שיעור קבוע של 

  מיסוי 1.10.23

 שלה בהולנד  הבנות מס עם החברותלצרכייאוחדו ) חברה הולנדית( לצרכי מס של דלק בנלוקס הדוחות

 לשווי נכסים היקף בהתאם  העתידית תקבעסהמחבות .  ומעלה95%ששיעור ההחזקה בהן הינו 

 הינו 2007 החברות בהולנד נכון לשנת מס שיעור, באופן כללי. בנלוקסהפעילות וההון העצמי של דלק 

 נכון.  יושפעו משיעורי המס החלים במדינות האמורותובלוקסמבורג  בבלגיההפועלותהחברות . 25.5%

, שיעורי המס על רווחי הון. 29.63% על לוקסמבורגבו 33.99% עמד על בלגיהשיעור המס ב 2007לשנת 

 הולנדבהתאם לאמנה למניעת כפל מס בין .  ודיבידנד מושפעים מאמנת המס בין ישראל להולנדריבית

 מניותיה מהון 25% - לישראל חלוקת דיבידנדים מחברה הולנדית לחברה ישראלית המחזיקה לפחות ב

  .בהולנד 5%ל תהיה כפופה לניכוי מס במקור בשיעור ש

  איכות הסביבה  1.10.24

, על דלק בנלוקס חלות הוראות שונות הנוגעות לאיכות הסביבה העוסקות בין היתר בטיפול בדלקים

בשנות התשעים הוחמרו דרישות איכות הסביבה . ועוד, טיפול בפסולת, מניעת פגיעה בקרקע ובמים

ה על איכות הסביבה בתחנות הדבר גרם להעלאת רמת השמיר. עבור תחנות תדלוק במדינות בנלוקס

  . וכן ליצירת חסם כניסה בפני הקמת תחנות דלק חדשות, קיימות

  :דרישות איכות הסביבה משתנות ממדינה למדינה

 ולקיים Dutch Environmental Control Act -מפעיל תחנת תדלוק חייב ברשיון בהתאם ל, בהולנד

לרבות , רישות המפורטות במספר רב של צויםחייב מפעיל תחנה לעמוד בד, בנוסף. את תנאי הרשיון
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לתקן כל זיהום שנגרם בתקופה בה התחנה פעלה , החובה לבצע בדיקות איכות קרקע במועדים שנקבעו

תחת רשיון ולקבל רשיון מיוחד במידה ובתחנת הדלק מתבצעת פעילות נוספת מלבד מכירת דלקים 

 Dutch - ל). למשל, ים מעל פני הקרקעאחסון מיכלי דלק(אשר יש לה השפעה על איכות הסביבה 

Provincial Executiveהחובות . וכן על נקיטת פעולות,  יש הסמכות להורות על בדיקות זיהום קרקע

והן עשויות לחול בעניינה של דלק , עשויות להיות מוטלות הן על בעלים והן על שוכרים של המתחם

  .CORO או COCOבנלוקס ביחוד לגבי תחנות 

הואיל והמדינה מחולקת , יקף דרישות איכות הסביבה תלוי במיקומה המדויק של כל תחנהה, בבלגיה

בכל אזור יש סמכות נפרדת לעניינים הנוגעים . לשלושה אזורים בהם יש דרישות רגולטוריות שונות

המדינה נותרת אחראית לעניינים מסוימים הקשורים . לרבות רשיון וענייני זיהום, לאיכות הסביבה

לרבות , מפעילת תחנת תדלוק חייב בקבלת רשיון איכות סביבה הכולל תנאי תפעול. ות ובבטיחותבבריא

מוטלות על המפעיל דרישות שונות של ניקיון , כן-כמו. תנאים הנוגעים לאיכות ושדרוג הציוד בתחנה

  .הן על המפעיל והן על מי שמחזיק זכויות בתחנה, ובדיקת זיהומים בקרקע

הרשיונות .  תחנת תדלוק מחייבת רישוי ממשרד העבודה וממשרד איכות הסביבההפעלת, בלוקסמבורג

מפעיל תחנה אינו מחויב בטיפול , ככלל).  שנים15 -בדרך כלל כ(ניתנים למפעיל לתקופת זמן מוגבלת 

  . או שנגרם נזק לסביבה במהלך תקופת הרשיון, נשלל, בליקויים אלא אם כן הרישיון פג

סך , על פי ההערכה.  מיליון אירו5.5 -  עמד על כ2007הסביבתיות בשנת סך העלויות וההשקעות 

וסך העלויות ,  מיליון אירו2.9 - צפוי לעמוד על כ2008העלויות וההשקעות הסביבתיות עד סוף שנת 

  .  מיליון אירו2 - צפוי לעמוד על כ2009וההשקעות הסביבתיות בשנת 

בהשקעות נוספות הקשורות באיכות הסביבה הינו מידע מידע זה בדבר הערכת דלק בנלוקס לגבי הצורך 

או , שיתכן ולא יתממש בין היתר במידה ויתגלו חריגות מהותיות בפעילות דלק בנלוקס, צופה פני עתיד

  .יכנסו לתוקף דרישות איכות סביבה חדשות שבגינן יידרשו הוצאות מהותיות

  מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 1.10.25

תקנות בקשר למכירה , חוקי עבודה, בין היתר, חלים חוקים ותקנות הכוללים על פעילות דלק בנלוקס

  : ובכלל זה, דרכי גישה ציבוריות וחוקים נוספים, תנאי עבודה, שכר מינימום, של מוצרי אלכוהול וטבק

 – CSO( כל מדינה באזור בנלוקס מחויבת למלא אחר מכסת אחסון דלקים – מכסת אחסון  .א

Compulsary Storage Obligation (בשנים קודמות מכסת . המבוססת על היקף המכירות בשנה הקודמת

 ופעילויות שיווק של Nerefco -בשל הקשר בין החברה המוכרת ל, האחסון עלתה משמעותית על הנדרש

 -  ימי אחסון בבלגיה ובלוקסמבורג וכ90 -הדרישה עמדה על כ, היסטורית. המוכרת בסקטורים אחרים

התשלום . ממשלת בלגיה הקימה סוכנות נפרדת לניהול דרישות מכסות הדלקים. לנד ימי אחסון בהו15

הסוכנות . הנו פר ליטר לסוכנות הממשלתית האמורה ומוחזר כמעט במלואו באמצעות המרווח

 ימי אחסון בשנת 15 ימים מהמכסה הנדרשת והחברה צריכה להשליםמכסה של 75הממשלתית מכסה 

כי חברות שאינן עומדות בדרישות מכסת האחסון , יצוין. אחסון מדי שנה ימי 3 -אשר תופחת ב, 2008

העלויות השנתיות . שהינם ביתרות מלאי, מגופים אחרים בתעשיית הדלק' כרטיסים'יכולות לרכוש 

 . הכרוכות בעמידה במכסת האחסון אינן מהותיות
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וק המטיל חובת נקיטת הליכי  נכנס לתוקף בהולנד ח2006 בחודש יוני – הוראות לעניין עידוד התחרות  .ב

מטרתו של חוק זה להגדיל את מספר . מכרז לקבלת זכיונות של תחנות דלק בדרכים המהירות במדינה

בין ממשלת הולנד ) בנפרד מחוק זה(על מגמה זו ניתן ללמוד גם מהסכמים שנחתמו . השחקנים בשוק

הן מספר התחנות של חברות אלה לפי, 2001בשנת ) Texacoבהן (לארבע החברות הגדולות בשוק הדלק 

כל אחת מהחברות נדרשת למכור מספר תחנות דלק בדרכים המהירות . 50 -בדרכים המהירות יירד בכ

בבלגיה נהוג לקיים . כאשר מספר התחנות למכירה נקבע בהתאם לנתח השוק בהולנד, בתהליך מכרז

וישנה חקיקה , ם מהיריםלהקמת תחנות דלק בכבישי) BOT) Build, Operate, Transferמכרזי 

שלוש המדינות כפופות לתקנות , בנוסף. המסדירה מתן מידע הוגן ומלא לפני התקשרות בהסכמים

 המגבילות משכם של חוזים (European Regulation of Vertical Restraints) 1999אירופאיות משנת 

ת נרכשה או שמשולם עבורה אלא אם כן הבלעדיו,  שנים5למשך ) 'סוכנים וכו, מול ספקים(בלעדיים 

 .תשלום קבוע

 דלק בנלוקס נדרשת לעמוד במגוון תקנות – רישוי תחנות התדלוק ופעילות תחום מכירת דלקים  .ג

לרבות בדבר בדיקות תקופתיות של , אזוריות וארציות בכל אחת מהמדינות בהן היא פועלת, עירוניות

הוראות מפורטות . אות לגבי כיבוי אשרשיונות למבנים בהם שוכנות התחנות והור, איכות הקרקע

 . קיימות גם בנוגע להקמה והפעלת תחנות דלק בדרכים מהירות

 .  לעיל1.10.24  ראו סעיף – דרישות איכות הסביבה  .ד

,  חנויות הנוחות כפופות להוראות של רשויות המדינות שונות-רישוי בקשר להפעלת חנויות נוחות  .ה

 . ותכנון ובניהאש , בטיחות, בנושאי בריאות ותברואה

.  שיעורי המיסוי על מכירת דלקים בהולנד ובבלגיה הנם כיום מן הגבוהים באירופה– מיסוי דלקים  .ו

 . בלוקסמבורג שיעורי המיסוי נמוכים יחסית למדינות השכנות

שעות נוספות ,  דלק בנלוקס והחברות הבת שלה כפופות לחקיקה בנושאים של הגנת השכר-  דיני עבודה  .ז

ומחייבים נקיטת , דיני העבודה במדינות בנלוקס מגבילים פיטורי עובדים, בנוסף לכך. ותנאי עבודה

או הודעה , כגון בקשת אישור מוקדם מרשות ממשלתית(פעולות שונות לסיום העסקה בטרם עת 

כי ועדי העובדים , יש לציין). מוקדמת החייבת להינתן פרק זמן ארוך יחסית לפני סיום ההעסקה בפועל

להיוועץ בהם , הכולל זכות לקבל מידע בנושאים מהותיים,  בנלוקס נהנים מכוח רב יחסיתבמדינות

ואף יכולים למנוע פעולות מסוימות של , )כגון מכירת פעילות או שעבודים(בקשר להליכים מסוימים 

 . יחסי העבודה בדלק בנלוקס תקינים. החברה באמצעות פנייה לבית המשפט

קיימת מערכת , בבלגיה.  אין הוראות המחייבות מחירי מקסימום לדלקים בהולנד– פיקוח על מחירים  .ח

בין משרד הכלכלה הבלגי לבין , וישנו הסדר המתבסס על חוק זה, על פי חוק לקביעת מחיר מקסימום

. המשרד קובע מחירי דלק מקסימליים. בנוגע לפיקוח על המחירים, התאחדות הדלק במדינה

אם כי הוא מבוסס על דינים , למנגנון קביעת מחירי המקסימום בבלגיהבלוקסמבורג קיים מנגנון דומה 

יש במדינות בנלוקס מגבלות על תיאום מחירים בין חברות דלק מכוח דיני הגבלים , כן- כמו. אחרים

 .העסקיים
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  הסכמים מהותיים  1.10.26

 ובהסכם אספקת הדלקים עם, Baker Street - ו Texacoדלק בנלוקס רואה בהסכמי הזיכיון עם 

Nerefco ,בהתאמה, 1.10.19 -ג ו1.10.11, 1.10.17לפרטים ראו סעיפים .  מהותייםהסכמים .  

  הליכים משפטיים 1.10.27

  . דלק בנלוקס אינה צד להליכים משפטיים מהותיים

  :אסטרטגיה ויעדים 1.10.28

דלק בנלוקס נוהגת לבחון את תוכניותיה ויעדיה האסטרטגיים מעת לעת ולעדכן אותם בהתאם 

  . למפת התחרות ולהשפעות מאקרו כלכליות,  בשוק הדלקיםלהתפתחויות החלות

 : פעילות דלק בנלוקס בשנים הקרובות צפויה להתמקד בפעילויות הבאות

בין היתר באמצעות פתיחת חנויות נוחות ומתקני , הרחבת הפעילות הקמעונאית במתחמי התדלוק  .א

 .שטיפת מכוניות נוספים

 . COCO לתחנות מסוג RORO -  וCOROבחינת האפשרות להמיר תחנות מסוג   .ב

 .ומכירות חנויות הנוחות, המודעות למותג, הגברת המאמצים לשיווק מוצרי הדלקים  .ג

, ניהול מלאי יעיל, באמצעות אופטימיזציה של רכש המוצרים, צמצום עלויות באתרים לא רווחיים  .ד

 .ועוד

וניהול מלאי יעיל במטרה , ןלרבות סידור המוצרים באופן נבו, שיפוץ חנויות הנוחות ועיצובן מחדש  .ה

  . להוריד עלויות

 .ובכלל זה רכישת אתרים חדשים במיקומים אטרקטיביים, אופטימיזציה של פריסת תחנות התדלוק  .ו

לשיפור מערך ניהול התמחור של , ERP-לרבות מערכת ה, השקעה במערכת המחשוב של דלק בנלוקס  .ז

 .דלק בנלוקס

  גורמי סיכון 1.10.29

  :  רמי הסיכון העיקריים הקשורים בפעילותה במדינות בנלוקס הינם מעריכה כי גובנלוקסדלק 

הפועלים באופן קבוע ,  שוק הדלקים במדינות בנלוקס הנו שוק הכולל מספר מתחרים גדולים–תחרות   .א

. ועוד, הורדת מחירים, קידום מכירות, התחרות מתבטאת ברכישת תחנות תדלוק. להגדלת חלקם בשוק

עלולה לפגוע במרווחים בענף ובתוצאות , כניסתם של היפרמרקטיםלרבות , התעצמות התחרות

שמטרתן להגביל את כוחם , מגבלות רגולציה קיימות ועתידיות, בנוסף לכך. העסקיות של דלק בנלוקס

של השחקנים המרכזיים בשוק ולהגביר את התחרות בשוק עשויות לפגוע ביכולתה של דלק בנלוקס 

  . אותה בהתקשרויות עם צדדים אחריםאו להגביל, להרחיב את פעילותה

עבור מוצרי הדלקים שהיא   המחיר שמשלמת דלק בנלוקס– חשיפה לתנודות במחירי הדלקים בעולם  .ב

בין . ולפיכך היא חשופה לשינויים במחירי הנפט בשווקים אלה, רוכשת נגזר ממחיר הנפט בשוק העולמי

רמת ; יים במצב הכלכלי העולמי והמקומישינו: הגורמים המשפיעים על מחירי הדלקים ניתן למנות

המצב הפוליטי העולמי בכלל ושל אזורים מפיקי נפט ; הביקוש למוצרי דלק במדינות בנלוקס ומחוץ להן

רמת ; )מערב אפריקה ודרום אמריקה, מדינות ברית המועצות לשעבר, המזרח התיכון, ב"ארה(בפרט 

הפרעות בקווי ; ח ושיווק תחליפי דלקיםפיתו; ההפקה של נפט גולמי ושל תזקיקי נפט בעולם
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עלייה במחירי הדלקים בעולם . וגורמים מקומיים לרבות תנאי השוק ותנאי מזג האויר; האספקה

העשויה להביא לירידה בביקושים , גוררת עליה במחירי המוצרים הנמכרים על ידי דלק בנלוקס

   .מכל מוצר נמכר וכן לפגוע ברווחי דלק בנלוקס, למוצרים אלה

 הגם שהוראות החוק במדינות בנלוקס ביחס לאיכות הסביבה הנן מחמירות –דרישות איכות הסביבה   .ג

הרי שתקנות וצווים עתידיים נוספים הנובעים מהמודעות ההולכת וגוברת לסכנות , יחסית כיום

עשויות להגדיל את , ושל דלק בנלוקס בפרט, הנובעות מפעילות בלתי מבוקרת של חברות דלק בכלל

אי עמידה בהוראות הקיימות עשויה להביא להטלת , בנוסף. ההוצאות הכספיות מצד דלק בנלוקס

 .לחשוף את דלק בנלוקס לתביעות ולפגוע בתוצאות הפעילות, סנקציות

 מיליוני 15- לדלק בנלוקס הלוואות ומכתבי אשראי בסך של כ31.12.2007 נכון ליום –מגבלות אשראי   .ד

לחייב , ויות להגדיל את רגישות דלק בנלוקס לשינויים כלכליים שלילייםהתחייבויות אלה עש. אירו

לבצע , להגביל את יכולתה לתכנן, אותה להפריש חלק משמעותי מהתזרים שלה לטובת חובותיה

  .שינויים ולהגיב מהר לשינויים בתחום פעילותה ולהגביל את יכולתה ללוות כספים נוספים

מנועים חשמליים , שימוש במקורות אנרגיה חלופית כגון גז טבעי מעבר ל– מקורות אנרגיה חלופיים  .ה

לחייב , או לחלופין, ידי דלק בנלוקס- עשוי להשפיע לרעה על כמויות הדלקים הנמכרות על, וכיוצא באלו

  . אשר תחייב ביצוע השקעות ניכרות, אותה בהתאמת תחנות התדלוק לדרישות חדשות של לקוחות

 כפופים Baker Streetצרי המזון הנמכרים בחנויות הנוחות וברשת המזון  מו– רגולציה בתחום המזון  .ו

או , אי קיום הדרישות הרגולטוריות ונשיאה בנזקים הנובעים מכך. לדרישות רגולטוריות שונות

  .עלול לפגוע בתוצאות העסקיות של דלק בנלוקס, החמרתן של הדרישות הרגולטוריות

ים על דלקים במדינות בנלוקס עלולה לפגוע בהיקף צריכת  העלאת שיעור המס הקי– מיסוי דלקים  .ז

  .הדלקים במדינות בנלוקס ולהשפיע לרעה על עסקיה של דלק בנלוקס

 האטה כלכלית במדינות בנלוקס עשויה להוביל לירידה בצריכת דלקים – האטה כלכלית בשוק המקומי  .ח

ע בתוצאות העסקיות של דלק ומוצרים קמעונאיים הנרכשים במתחמי התדלוק של דלק בנלוקס ולפגו

  .בנלוקס

,  דלק בנלוקס כפופה למגוון הוראות רגולטוריות בנושאים כגון רישוי תחנות דלק– מעורבות רגולטורית  .ט

או , הפרת דרישות רגולטוריות. ועוד, הגבלים עסקיים, פיקוח על מחירים, איכות סביבה, דיני עבודה

למנוע , נלוקס עשויה לגרום לגידול ניכר בהוצאותהחמרת הדרישות הרגולטוריות החלות על דלק ב

  . ולהשפיע לרעה על עסקיה של דלק בנלוקס, הרחבת הפעילות או לפגוע בפעילות קיימת

 היקפי הפעילות משתנים בין תחנה – הפסקת פעילות בתחנות תדלוק בהן יש פעילות גדולה יחסית  .י

הפסקת פעילות . ל מאשר בתחנות אחרותלתחנה כך שבחלק מתחנות התדלוק מרוכז היקף פעילות גדו

 CAPALLENכגון תחנת ,  בהן מתבצעת פעילות בהיקפים גדולים יחסיתCOCOבתחנות תדלוק מסוג 

תשפיע לרעה על פעילות דלק , מכל סיבה שהיא, או קיטון בפעילות בתחנות אלו, שבלוקסמבורג

  . בנלוקס
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וקס עושה שימוש בזכיון למיתוג הדלקים  דלק בנל–זכיונות המשמשים את דלק בנלוקס בפעילותה   .יא

, מכל סיבה שהיא, הפסקת השימוש בזכיונות אלו. Baker Streetובזכיון לרשת האוכל , Texacoמאת 

  . עלולה לפגוע בתוצאות העסקיות של דלק בנלוקס

דים סיכונים ענפיים וסיכונים מיוח, סיכוני מקרו( גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם סיכוםלהלן 

 -על פי תנאי השפעתם על עסקי הקבוצה , דלק בנלוקסבהתאם להערכת הנהלת , אשר דורגו, )לקבוצה

  : בינונית וקטנה, השפעה גדולה

  

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה
  השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

האטה כלכלית  • 
 בשוק המקומי

 סיכוני מקרו 

 איכות סביבה •
רות אנרגיה מקו •

  חלופיים
רגולציה בתחום  •

  המזון
 

 תחרות •
  מיסוי דלקים •
מעורבות  •

 רגולטורית

חשיפה לתנודות  •
 במחירי הדלקים 

 סיכונים ענפיים

הפסקת פעילות  •  מגבלות אשראי •
בתחנות תדלוק 
בהן יש פעילות 
  גדולה יחסית

זכיונות  •
המשמעים את 
  החברה בפעילות

  סיכונים מיוחדים לדלק בנלוקס  

  

 גורמי הסיכון על עסקי מוצרי הדלק וחנויות הנוחות במדינות בנלוקס הינה על סמך שלהשפעה מידת ה

  .ההערכה בלבד וייתכן כי בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה
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  תחום הרכב 1.11

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 

הפצה ומכירה של כלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת מאזדה , ביבוא, 1994החל משנת , דלק רכב עוסקת

. הפצה ומכירה של כלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת פורד בישראל, גם ביבוא, 1999והחל משנת , ראלביש

לשם מתן שירותי אחזקה ותיקונים ללקוחותיה ) מוסך מרכזי(מרכז שירות מפעילה דלק רכב , כמו כן

ות של מכוני) המוסכים המורשים(וכן נותנת שירותי תמיכה והדרכה לרשת הסוכנים ומרכזי השירות 

לדלק רכב , בנוסף).  להלןב1.11.2  -  וא1.11.2 לפרטים ראה סעיפים (ברחבי הארץ " פורד"ו" מאזדה"

ן למועד הדוח לא נכו. הפצה ומכירה של כלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת לינקולן בישראל, זכיון לשיווק

 מהון המניות 33.3% -מחזיקה דלק רכב בכ, בנוסף. מוכרת דלק רכב כלי רכב וחלקי חילוף כאמור

 אשר 1,")ך"החזקות עד: "להלן) (מ" שגריר שירותי גרירה בע-לשעבר (מ "ך בע"המונפק של החזקות עד

  . מכרה את רוב פעילותה2007 – 2005במהלך השנים 

ורית אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב דלק רכב הינה חברה ציב

  .מ"בע

  :להלן תרשים מבנה האחזקות העיקריות של דלק רכב

  

  

 

                       99.5%                               100%                               100%                         33.3%  

 

  

 

 
    

  :להלן פירוט השקעות בהון דלק רכב שבוצעו בשנתיים שקדמו לתאריך הדוח

השקעה   מההון המונפק% סוג עסקה תאריך
בהון 

 ₪במיליוני 

 1 מניות רגילות בנות 9,000,000הנפקת  9.1.2006
 ל דלק רכב"מנכ, למר גיל אגמון. נ.ע₪ 

9.9%   

 
255 

  

                                                      
  .ך" מהון המניות המונפק של החזקות עד33.3% -יצוין כי הפניקס מחזיקה אף היא בכ   1

  מ"מערכות רכב בעדלק 

.   ר.מ.נכסי ד
  מ"בע) 1995(

דלק מוטורס 
  מ"בע

דלק מוטורס 
) 1987(חלפים 
  מ"בע

החזקות 
  מ"ך בע"עד
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  פעילותמידע כללי אודות תחום ה 1.11.1

  מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  .א

שוק הרכב בישראל נבדל ממרבית שווקי הרכב בעולם עקב בידודו הגיאוגרפי ומכסי היבוא הגבוהים 

כתוצאה מרמת חיים , רמת המינוע בישראל נמוכה יחסית למדינות מערביות שונות. השוררים בשוק זה

תשתית כבישים נחותה וצפיפות , מכסי היבוא הגבוהיםמחירי רכב גבוהים יחסית בשל , נמוכה יחסית

  .אוכלוסין גבוהה

המייבאים ) בהשוואה לענפים אחרים במשק(שוק הרכב בישראל כולל מספר רב יחסית של יבואני רכב 

  .אשר מרביתם מייבאים כשניים עד שלושה מותגים בלבד, כלי רכב המיוצרים במקומות שונים בעולם

משינויים בסביבה המקרו , בין היתר, אל מאופיינת בתנודות הנובעותהתפתחות שוק הרכב בישר

  .כלכלית במשק

להלן מספר מאפיינים ומגמות בשוק הרכב המשפיעים הן על פעילות דלק רכב והן על המתחרים בשוק 

 הצלחתם העסקית של יבואני הרכב תלויה במיצובם העסקי והפיננסי –תלות גבוהה בספקים ) א: (זה

, ובאסטרטגיית פעילותם בכל הקשור להשקת מוצרים חדשים, ידם-לי הרכב המיובאים עלשל יצרני כ

שינויים בטעמי הצרכנים ) ב. (ותמיכה שיווקית, מדיניות מחירים, מדיניות דגמים, מיצוב המותג בעולם

מחיר וסחירות בשוק , ידי הצרכנים על בסיס יתרונות טכנולוגיים-  העדפת דגמים מסויימים על–

 - כבארץ קיימים מסי קניה ומכס על יבוא כלי רכב פרטיים בשיעור מצטבר של  –מכסים ) ג. (המשני

לשיעורי מיסים . ל על יבוא כלי רכב הינם מהגבוהים בעולם"שיעורי המסים הנ.  ממחיר כלי הרכב100%

כאמור השפעה על כח הקניה של כלי רכב חדשים ולפיכך עשויה להיות לכך השפעה על מכירות דלק 

מחירי ) ד. ( להלןא1.11.14 לתיאור הרפורמה במס הקנייה החלה על כלי רכב פרטיים ראה סעיף . רכב

 למחירי הדלקים עשויה להיות השפעה על טעמי הצרכנים באופן בו עלולים להשפיע בטווח –הדלקים 

יחד עם ). גז או בנזין, סולר(לסוג הדלקים בהם נעשה שימוש הארוך על סוג כלי הרכב הנמכרים בהתאם 

חל גידול משמעותי במכירות כלי רכב בשנה , 2007יצוין כי למרות העלייה במחירי הדלקים בשנת , זאת

   .זו

  תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, חקיקה, מגבלות  .ב

ם משמעותי העשוי להשפיע על ההיצע והביקוש ענף הרכב מושפע מדרישות חקיקה ותקינה המהוות גור

  . לכלי רכב בישראל

לשם כך הוקמה וועדה מטעם משרדי .  החלה הממשלה בביצוע רפורמה בשוק הרכב בישראל1999בשנת  .1

האוצר והתחבורה במטרה להסיר חסמים ולצמצם את הריכוזיות בשוק הרכב בישראל ולפתוח את שוק 

כאשר העיקרי שבהם היה ביטול , שורת צעדים שאומצה בחקיקההוועדה המליצה על . הרכב לתחרות

 הוגש דוח נוסף 2003בחודש דצמבר . הדרישה החוקית לבלעדיות של יבואן רכב בישראל מאת היצרן

, פי הדוח האמור הומלץ לבטל את הדרישה לקיום קשר ישיר בין היבואן ליצרן הרכב-על. בנושא

של יצרן הרכב תוך בניית מנגנון שיכלול ) דילר(כן מורשה ולאפשר התקשרות של יבואן מקביל עם סו
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מתן , תחולת אחריות, התאמה טכנית של הרכב לישראל, שורת צעדים לוודא קיום תקינה מתאימה

שירות ותמיכה ואספקת חלקי חילוף שוטפת ויכולת פיננסית של הסוכן המורשה כמפורט בדוח האמור 

וח ערכו חברי הוועדה שימוע בו ניתנה הזדמנות לצדדים לאחר פרסום הד"). יבוא מקביל: "להלן(

כאשר בסיומו המליצו חברי הוועדה לערוך בדיקת , ינים להשמיע את דעתם על המלצות הוועדהיהמעונ

נערכות בדיקות היתכנות של היבוא המקביל ולא ברור האם , למועד הדוח. היתכנות של היבוא המקביל

דלק רכב מעריכה כי בתנאי השוק הקיימים אין .  תוכנה והיקפהתגובש חקיקה בנושא ואם כן מה יהיה

לאור העובדה כי כלי הרכב . כדאיות כלכלית ליבוא מקביל למעט לגבי מכוניות יוקרה ומכוניות נישה

צופה הנהלת דלק רכב כי ליבוא המקביל לא תהיה , שמייבאת דלק רכב לא משתייכים לפלחי שוק אלו

, ב לחוק ההגבלים העסקיים50על פי צו מוסכם מכח סעיף , כמו כן. השפעה מהותית על פעילותה

הוטלו על יבואני הרכב מגבלות ואיסורים שמטרתם , 24.4.2003 שנכנס לתוקף ביום 1988-ח"התשמ

פי דין -לפירוט נוסף אודות מגבלות על. מניעת הסדרים כובלים ופתיחת שוק חלקי החילוף לתחרות

  . להלן1.11.15 בוא כלי הרכב וחלקי החילוף ראה סעיף והסדרים חוקיים החלים בתחום י

 הוחל בביצוע רפורמה נוספת בשוק הרכב בישראל הנוגעת לשינויים במס הקניה המוטל על 2005בשנת  .2

הפחתה ) 1: (במיסוי רכב הכולל) רב שנתי(ל החלו במהלך מדורג "במסגרת הרפורמה הנ. כלי רכב

הגברת התמרוץ להתקנת אביזרי בטיחות מעבר לאביזרי הבטיחות ) 2(; מדורגת בנטל המס על רכבים

ל "במסגרת הרפורמה הנ. הפחתת שיעורי המס על רכב פרטי והשוואתם לרכב מסחרי) 3(; הבסיסיים

פות בסוף פי משרד האוצר יש לצ-על.  על פני חמש שנים15% - יופחת מס הקניה האפקטיבי על רכב בכ

  . במחיר רכב פרטי שיצויד באבזור מלא10%התהליך להפחתה ממוצעת של 

אישרה ועדת הכספים של הכנסת את עדכון קבוצות המחיר של כל כלי הרכב , 2006 בדצמבר 17ביום  .3

 אישרה 2007 בדצמבר 31וביום , 2006 יחסית לעדכון הקבוצות שנעשה בחודש מאי 7%-5%בשיעור של 

 יחסית לעדכון 2.5% - עדכון קבוצות המחיר של כל קבוצות כלי הרכב בשיעור של כועדת הכספים את

כתוצאה מעדכון קבוצות המחיר עדכנו רוב יבואני הרכב בינואר . 2006הקבוצות שנעשה בחודש דצמבר 

  . את מחירי הרכב כלפי מטה2008 ובינואר 2007

אשר לפיה שווי , י השימוש ברכב צמוד הודיע משרד האוצר על תכנית להעלאת שוו2007בחודש ינואר  .4

 אישרה 27.11.2007ביום , כאמור לעיל. השימוש צפוי לעלות בהדרגה במהלך תקופה של מספר שנים

שווי ( פורסמו תקנות מס הכנסה 31.12.2007ועדת הכספים של הכנסת את התוכנית האמורה וביום 

השימוש ברכב צמוד בהדרגה על פני ארבע לפיהם יועלה שווי , 2007 - ח"התשס, )תיקון) (השימוש ברכב

תבוצע הפחתה של , במקביל לאישור התקנות האמורות. 1.1.2011 ועד ליום 1.1.2008שנים החל מיום 

שמטרתה לקזז באופן חלקי את המס הנוסף שישולם על ידי , שיעורי המס משכבות הביניים

ארוך על התפלגות מכירות כלי התקנות האמורות עשויות להשפיע בטווח ה. המשתמשים ברכב צמוד

לבין ) בהם כלולות חברות הליסינג(הרכב בישראל ועל התפלגות מכירות דלק רכב בין לקוחות מוסדיים 

הערכת הנהלת דלק . השינוי לא ישפיע מהותית על פעילות דלק רכב, להערכת דלק רכב. לקוחות פרטיים
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מידע צופה פני עתיד זה . כב ועל ניסיון העבררכב הינה מידע צופה פני עתיד המבוסס על ניתוח שוק הר

 .בשל שינויים בטעמי הצרכנים, בין היתר, עלול שלא להתממש

  תקינה .5

מחלקת התקינה באגף הרכב במשרד התחבורה מגדירה מדי שנה את השינויים בדרישות החובה לסוגי 

, ופאית ובנוסףידי התקינה האיר-הרכב השונים לשנת הדגם הבאה תוך ציון התיקונים שנקבעו על

דרישות החובה הישראליות מתבססות על דרישות התקינה של . הדרישות המיוחדות למדינת ישראל

עיקרי התקינה עוסקים בזיהום . ב"מדינות הקהילייה האירופאית ועל התקנים הפדרליים של ארה

. ביבוא לישראלאינו מורשה , כלי רכב שאינו עומד בתקינה זו. בטיחות רכב נוסעים והולכי רגל, אויר

 כלי רכב עד למשקל של 1.1.2006- הגדירה מחלקת התקינה במשרד התחבורה כי החל מ2004בשנת 

כלי הרכב שמיובאים , בהתאם לכך. 4צריכים לעמוד בתקן זיהום אויר יורו , ג שיובאו לישראל" ק3,500

  .על ידי דלק רכב לישראל עומדים בתקן זה

אלא אם כן רשות , כלי רכב לא יירשם ולא יינתן עליו רשיון, 1961- א"התשכ, בהתאם לתקנות התעבורה .6

הרישוי בדקה ואישרה את אב הטיפוס של אותו סוג כלי רכב וכן אם הומצאה לרשות הרישוי תעודה 

לפיה כלי הרכב תואם את אב הטיפוס של , מאת מעבדה מוסמכת או כל תעודה אחרת לפי דרישתה

 .אותו סוג או דגם

אחד התנאים . מסדירה את התנאים לרישום רכב, 1961- א"התשכ,  התעבורה לתקנות282תקנה  .7

 VIN) Vehicle identification -פי שיטת ה- לרישום רכב הוא רישום שנת הייצור ברשיון הרכב על

number .(לפיה נקבעה שנת הייצור של הרכבים " שנת מודל"הונהגה בישראל , פי השיטה האמורה-על

בהתאם לתקנות התעבורה . מספר אותו הטביע יצרן הרכב על שלדת הרכבפי הספרה העשירית ב- על

למכוניות חדשות והרישום ) שנת הדגם(בוטלה חובת רישום שנת הייצור , 2007- ח"התשס, )3' תיקון מס(

כי תנאי לרישום רכב הוא שטרם חלפו , כן נקבע.  יהיה מועד עלייתן לכביש1.4.2008היחיד החל מיום 

מטרת ביטול רישום שנת הדגם היתה לקדם .  ייצורו למעט חריגים הקבועים בתקנות חודשים ממועד12

בין יתר השלכות תקופת המעבר בשל . 1.1.2008התקנות נכנסו לתוקפן החל מיום . את היבוא המקביל

 והונפקו טרם 2008רשיונות יבוא לכלי רכב העומדים בדרישות החובה לשנת ייצור , השינוי האמור

  .31.12.2008יהיו תקפים עד ליום , ת לתוקפןכניסת התקנו

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  .ג

. בשנים האחרונות חל שיפור בתנאי השוק עבור הצרכנים בשל שערי מטבע נוחים והפחתת מיסים

-  חל גידול של כ2007בשנת , 2006 -  2004בהמשך למגמת הגידול במסירות כלי הרכב שהיתה בשנים 

. 20061 בשנת 153,794 מסירות לעומת 195,686-ות כלי רכב בשוק הישראלי שהסתכמו בכ במסיר27%

וכן , 1.1.2007 - ניתן להסביר גידול זה בעיקר בהוזלה של מחירי המכוניות החל מ, להערכת דלק רכב

בנוגע להעלאת שווי ) גיל הרכב הממוצע"וגרמה לעלאת (בסיום תקופת אי ודאות ששררה בענף הרכב 

                                                      
  .2008 דלק רכב ולקוחים מדוחות של איגוד יבואני הרכב שהתפרסמו בחודש ינואר נתונים אלה הם למיטב ידיעת  1
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 לתכנית 2007ש ברכב צמוד וזאת עקב אישור של ועדת הכספים של הכנסת בחודש נובמבר השימו

  . להעלאת שווי השימוש

לקוחות . השינויים בהיקף הפעילות בשוק הרכב חלו גם בעקבות הגידול במכירות ללקוחות המוסדיים

יחד . מקורייםאלו אינם פונים תמיד למוסכי הרשת המורשים וחלקם עושה שימוש בחלקי חילוף לא 

יצויין כי לדלק רכב התקשרות בהסכמי תחזוקת רכבים ואספקת חלקי חילוף עם מספר גופים , עם זאת

לא , אם וכאשר יהיו, לשינויים בענף הליסינג התפעולי. מוסדיים לרבות חברות ליסינג ומשרד הבטחון

  . רכבידי דלק - תהיה להערכת דלק רכב השפעה מהותית על מכירות חלקי החילוף על

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם  .ד

קיימים מספר גורמים עיקריים שבהם תלויה הצלחת החברות הפועלות בתחום יבוא , לדעת דלק רכב

יכולת שיווק ) ב. (דגמים חדישים ומיתוגם בקרב הצרכנים) א: (כלי רכב וחלקי חילוף לישראל בהם

) ד. (של ספק חלקי החילוף ושל המוסך, ת השירות והמוניטין של היבואןרמ) ג. (גבוהה של היבואן

תנאי הסחר ) ו. (קשרי המסחר עם חברות הליסינג וחברות ההשכרה) ה. (מערכת יחסים טובה עם היצרן

בהם דלק רכב פועלת ובעיקר שערי מטבעות חוץ בהם מייבא היבואן וכן ביחס לשערי מטבעות של 

מחיר חלקי החילוף ) ח. (ות הגבוהה של הרכבים בשוק המכוניות המשומשותרמת הסחיר) ז. (מתחרים

  .זמינות חלקי חילוף) ט. (היות וניתן להשיג כל אחד מחלקי החילוף ממספר רב של ספקים

 מחסומי הכניסה העיקריים של תחום הפעילות   .ה

, בין היתר, וזאת, חסמי הכניסה לתחום יבוא כלי הרכב בישראל הינם גבוהים יחסית, לדעת דלק רכב

החוסן הכלכלי הגבוה הנדרש מיבואן כלי ) ב. (הקשר החזק בין היבואן ליצרן) א: (מהסיבות הבאות

  . ידי היבואן ונסיון העבר שלו עם לקוחות-החשיבות הגדולה של רמת השירות הניתן על) ג. (רכב

לאור , בין היתר, וזאת, לאין חסמי כניסה לשוק יבוא חלקי החילוף לישרא, לדעת דלק רכב, לעומת זאת

וכי , העובדה כי לשם פעילות סחר בחלקי חילוף נדרש רשיון סחר במוצרי תעבורה ממשרד התחבורה

  . השגת רשיון כאמור אינה כרוכה בהשקעת משאבים ומאמצים מרובים

  מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו  .ו

  . להלן1.11.6 לפירוט ראה סעיף 

  מוצרים ושירותים 1.11.2

  כלי רכב מתוצרת מאזדה ופורד  .א

מפיצה ומוכרת מגוון רחב של כלי רכב פרטיים ומסחריים מתוצרת מאזדה ומתוצרת , דלק רכב מייבאת

לתיאור הסכמי הזיכיון ראה סעיפים . פורד בהתאם להסכמי זיכיון עם יצרני כלי הרכב האמורים

  . להלןב1.11.16  -  וא1.11.16 

 - מתוכם כ,  כלי רכב364,000 -מתחילת פעילותה של דלק רכב מסרה דלק רכב לצרכן הישראלי כ

  .  כלי רכב מתוצרת פורד86,000 - כלי רכב מתוצרת מאזדה וכ278,000
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 לפי רבעונים ולפי 2005 -  ו2006, 2007ידי דלק רכב ביחידות בשנים -תפלגות מסירות כלי רכב עללהלן ה

  :חלוקה ליצרן

  : 2007שנת 

  

  

  

  

  :2006שנת 

  

  

  

  

  :2005שנת 

 כ"סה IVרבעון  IIIרבעון  IIרבעון  Iרבעון  יצרן
 21,875 4,439 6,703 6,064 4,669 המאזד
 12,197 3,297 3,435 3,553 1,912 פורד
 34,072 7,736 10,138 9,617 6,581 כ"סה

  

פלח : כלי הרכב שדלק רכב מייבאת משווקת ומפיצה כוללים דגמים המיועדים לפלחי שוק שונים

שטח -פלח הפנאי, )Mondeo ופורד 6מאזדה (פלח המנהלים , )Focus ופורד 3מאזדה (המשפחתיות 

,  5מאזדה (וואן - פלח המיני, )Econoline פורד - וTransitפורד (פלח רכבי הובלה ) פורד אקספלורר(

 F-350פורד , BT-50מאזדה (פלח רכבי העבודה , ) מתוצרת פורד ופורד גלקסיMPV ,S-MAXמאזדה 

ידי דלק -נכון למועד הדוח עלהדגמים העיקריים המשווקים ). 2מאזדה (פלח המיני , )Connectופורד 

וכן דגמים , Connect ופורד BT-50מאזדה , Transitפורד , 5מאזדה , Focusפורד , 3מאזדה : רכב הינם

שבחלקם היוו חדירה לפלחי שוק חדשים עבורה כגון , 2007ידי החברה בשנת - שהושקו עלחדשים 

חרה כמכונית השנה באירופה לשנת אשר נב,  מתוצרת פורדS-MAXוואן -מיני,  סופר מיני– 2מאזדה 

  . חדשה וכן פורד מונדיאו חדשה6מאזדה , וואן פורד גלאקסי-מיני, 2007

מסך מסירות , בהתאמה, 23.5% -  ו23%, 22% היה 2005 - ו2006, 2007נתח השוק של דלק רכב לשנים 

  .כלי רכב בישראל

נכון .  חילוף מתוצרת לינקולן בישראללדלק רכב זיכיון לשיווק הפצה ומכירה של כלי רכב וחלקי, בנוסף

  .למועד הדוח לא מוכרת דלק רכב כלי רכב כאמור

  יבוא חלקי חילוף ומתן שירותי מוסך  .ב

-דלק רכב משווקת ומפיצה את כל סוגי חלקי החילוף והאביזרים המשלימים לכלי הרכב המיובאים על

  .ידה

 כ"סה IVרבעון  IIIרבעון  IIרבעון  Iרבעון  יצרן

 28,191 8,018 6,131 7,578 6,464 מאזדה

 14,345 3,809 2,771 3,444 4,321  פורד

 42,536 11,827 8,902 11,022 10,785 כ"סה

 כ"סה IVרבעון  IIIרבעון  IIרבעון  Iרבעון  יצרן

 22,883 4,944 5,498 6,530 5,911 מאזדה

 13,220 2,978 3,369 3,749 3,124  פורד

 36,103 7,922 8,867 10,279 9,035 כ"סה
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וכן שירותי תמיכה והדרכה לרשת , נותנת דלק רכב שירותי אחזקה ותיקונים ללקוחותיה, בנוסף

ברחבי הארץ " פורד"מאזדה ו"של כלי רכב מסוג ) והמוסכים המורשים(הסוכנים ומרכזי השירות 

שלה שעבר לאחרונה למרכז הלוגיסטי של דלק רכב בניר צבי ) המוסך המרכזי(במרכז השירות המרכזי 

ידי המוסך המרכזי והמוסכים המורשים - המחיר ואופן מתן השירותים על).  להלן1.11.7 ראה סעיף (

). ידי היצרן-תעריף שעות עבודה הנדרשות לביצוע כל עבודה כפי שנקבע על" (שעתון יצרן"מבוססים על 

הפיקוח על . ידי דלק רכב ומפורטים בהסכם עימם-המוסכים המורשים פועלים בסטנדרטים שנקבעו על

, ת המוסכים המורשים נעשה באמצעות מפקחי שירות אזוריים המבקרים במוסכים מדי שבועפעילו

  .בוחנים את עמידתם של המוסכים בסטנדרטים ופותרים בעיות שונות

 פילוח הכנסות מוצרים ושירותים 1.11.3

 - ב, ₪במליוני  (2005 - ו2006, 2007להלן התפלגות הכנסות דלק רכב לפי סוגי מוצרים ושירותים בשנים   .א

  ):מהכנסות תחום הרכב % -נטו וב,  מהכנסות הקבוצה%

 2005שנת  2006שנת  2007שנת  
 % -ב ₪מליוני  

מהכנסות 
 הקבוצה

 %-ב
מהכנסות 
 התחום

 % -ב ₪מליוני 
מהכנסות 
 הקבוצה

 % -ב
מהכנסות 
 התחום

 % -ב ₪מליוני 
מהכנסות 
 הקבוצה

 % -ב
מהכנסות 
 התחום

יבוא 
ומכירת 
 כלי רכב

4,278 12.4% 92.4% 3,750 15.6% 92.3% 3,589 19.6% 92.8% 

מכירת 
חלפים 
ושרותי 
 מוסך

352 1% 7.6% 310 1.3% 7.7% 279 1.5% 7.2% 

  100%  21.1%  3,868  100%  16.8%  4,060  100%  13.4%  4,630  סך הכל

  

 2005 - ו2006, 2007להלן התפלגות הרווח הגולמי של דלק רכב לפי סוגי מוצרים ושירותים בשנים   .ב

 ):מרווחי תחום הרכב % - מרווחי הקבוצה וב % -ב, ₪במליוני (

 2005שנת  2006שנת  2007שנת  
 % -ב ₪מליוני  

מרווחי 
 הקבוצה

 %-ב
מרווחי 
 התחום

 % -ב ₪מליוני 
מרווחי 
 הקבוצה

 % -ב
מרווחי 
 התחום

 % -ב ₪מליוני 
מרווחי 
 הקבוצה

 % -ב
מהכנסות 
 התחום

יבוא 
ומכירת 
 כלי רכב

630 13.5% 84.1% 395 13.6% 79.6% 358 14.1% 81.2% 

מכירת 
חלפים 
ושרותי 
 מוסך

119 2.5% 15.9% 101 3.5% 20.4% 83 3.3% 18.8% 

 100% 17.4% 441 100% 17.1% 496 100% 16% 749  סך הכל
  

 -  וכ12.22% - כ, 16.18% - הינו כ2005 - ו2006, 2007שיעור הרווח הגולמי מתוך הכנסות התחום בשנים   .ג

  . בהתאמה,11.4%
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  לקוחות 1.11.4

לקוחות פרטיים : לקוחות דלק רכב הרוכשים ממנה כלי רכב נחלקים לשני סוגים עיקריים של לקוחות  .א

חברת השכרת רכב וכן מנהל הרכב , הינו חברת ליסינג" לקוח מוסדי"לענין זה . ולקוחות מוסדיים

קוחות מוסדיים בשנים להלן התפלגות המכירות מסך הכנסות דלק רכב ללקוחות פרטיים ול. הממשלתי

  :2005 - ו2006, 2007

 2007 2006 2005 

 42% 40% 40% לקוחות פרטיים

 58% 60% 60% לקוחות מוסדיים
  

אינה נובעת ממדיניות של דלק רכב אלא ממבנה שוק הרכב , כי התפלגות המכירות כאמור לעיל, יצוין

  .בשנים האחרונות

  .ניתנת ללקוחות אלה הנחת כמות, חות מוסדייםידי לקו- לאור הכמויות הגדולות הנרכשות על

, לקוחות דלק רכב הרוכשים ממנה חלקי חילוף ושירותי מוסך הינם בעיקר לקוחות המוסך המרכזי  .ב

חברות ביטוח המספקות ללקוחותיהם שירותי , מפיצים וכן לקוחות פרטיים, המוסכים המורשים

  .תיקונים במסגרת הביטוח ולקוחות מוסדיים

  צהשיווק והפ 1.11.5

ידה באמצעות תשעה אולמות תצוגה של דלק -דלק רכב משווקת ומפיצה את כלי הרכב המיובאים על  .א

מרבית מכירות דלק רכב מתבצעות . וכן באמצעות שמונה אולמות של סוכני מכירות עצמאיים, רכב

  .מכירות נוספות מתבצעות באמצעות פנייה ישירה ללקוחות מוסדיים. באמצעות אולמות התצוגה שלה

למעט אולם , ידה מצדדים שלישיים- אולמות התצוגה של דלק רכב פזורים ברחבי הארץ ונשכרים על  .ב

אשר הושכר , אביב שהינו בבעלות דלק רכב ואולם תצוגה של פורד בתל אביב- התצוגה של מאזדה בתל

  . מדלק השקעות

ת בהם מוצגות לדלק רכב ששה סוכנים עצמאיים המחזיקים ומפעילים אולמות תצוגה בערים המרכזיו  .ג

ההסכמים עם סוכנים כאמור לא מקנים לסוכנים בלעדיות להיות . המכוניות אותם מייבאת דלק רכב

מורשים מטעם דלק רכב ודלק רכב רשאית להתקשר בהסכם דומה עם כל גורם אחר ולהעניק לו זכויות 

ור שגבולותיו נקבעו יחד עם זאת הסכימה דלק רכב כי באז. דומות או רחבות יותר מאלו הניתנות לסוכן

אך לא יהא בכך כדי לשלול או להגביל את פעילותה בעצמה באזור (לא תקיים דלק רכב סוכנות נוספת 

והם יוארכו מאליהם בכל פעם לשנה אחת , תוקף ההסכמים עם הסוכנים הינו לשנה מיום חתימתם). זה

כי אין ברצונו להאריך את  חודשים מראש ובכתב 3אלא אם כן הודיע צד להסכם בהודעה של , נוספת

הנקבעות על ידי דלק רכב ורק , נעשים בדרך של עמלות, התשלומים לסוכנים על ידי דלק רכב. ההסכם

  .לאחר שקיבלה את מלוא התשלום בעבור מכירת כלי הרכב

ידי דלק רכב מהמרכז הלוגיסטי בניר צבי -שיווק מרבית חלקי החילוף מתוצרת מאזדה ופורד נעשה על  .ד

) מרכזי שירות( מוסכים בפיזור ארצי רחב שהוסמכו לשמש כמוסכים מורשים 58 - מכירתם לבאמצעות

וכן באמצעות סוחרי ומפיצי חלקי חילוף שונים , ")המוסכים המורשים: "להלן(למכוניות מאזדה ופורד 
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פי הסכמים בהם התקשרה דלק רכב עם המוסכים המורשים בעל מוסך מורשה מחויב -על. בארץ

י דלק רכב "בחזות ובמיקום כפי שייקבעו ע, קיים ולנהל את המוסך על חשבונו בצורהל, להחזיק

, בעל מוסך מחויב לעשות שימוש אך ורק בחלקי חילוף. ובהתאם להנחיותיה ובכפוף להוראות כל דין

דלק רכב רשאית לחייב את בעל . בחלקים ובאביזרים העומדים בדרישות איכות והתאמה שקבע היצרן

בעל מוסך . רשה לעשות שימוש בחלק חילוף מסוג מסוים במקרים המפורטים בהסכםהמוסך המו

מורשה מחויב לרכוש ולהחזיק באופן קבוע מלאי של חלקי חילוף העומדים בדרישות איכות והתאמה 

לפי רמות מלאי שיצליחו לספק את רמת השירות הנדרשת ללקוחות דלק רכב כפי שמגדירה דלק רכב 

או חלקים / מורשה מתחייב בהסכם לתקן ללא תשלום מצד הלקוח עבור עבודה ובעל מוסך. מעת לעת

או הסכם שירות בכפוף /כל מכונית שביחס אליה תוצג בפניו תעודת אחריות של דלק רכב מטעם היצרן ו

או הסכם השירות ובתנאי שקיבל את אישור דלק רכב קודם /לכך שהתיקון כלול במסגרת האחריות ו

או /ידו בהתאם לאחריות ו- לק רכב תשלם לבעל המוסך תמורת שירות שבוצע עלד. לביצוע התיקון

י דלק "הסכם שירותים כאמור סכום הכולל את מחיר חלק החילוף בניכוי הנחה שתקבע מעת לעת ע

תוקף ההסכמים הינו לשנה מיום חתימתם . רכב בתוספת תמורת העבודה שבוצעה הכל כקבוע בהסכם

אף האמור לעיל רשאי כל צד להביא את ההסכם -על. עם לשנה אחת נוספתוהם יוארכו מאליהם בכל פ

  .לידי סיום בכל עת ותוקפו יפוג בתום שלושה חודשים ממועד ההודעה

לפי שיקול דעת , דלק רכב תומכת בשיווק מוצריה גם באמצעות פרסום באמצעי התקשורת השונים  .ה

  .יצרןידי ה- תוך שמירה על הכללים הנהוגים על, הנהלת דלק רכב

  תחרות 1.11.6

. הכולל מספר יבואנים המייצגים יצרנים שונים, שוק הרכב בישראל מאופיין במבנה אוליגופוליסטי

התחרות בשוק הרכב הינה בין היבואנים השונים ומתבטאת במגוון רחב של כלי רכב המיובאים 

 של יצרן אך אינה מתבטאת בייצוג מקביל, ב והמזרח הרחוק"ארה, אירופה: מאזורים שונים בעולם

, תנאי תשלום, מחירים, דגמים, התחרות מתבססת בעיקר על מיתוג. מסוים בידי יותר מיבואן אחד

הגורמים המשפיעים על התחרות . איכות השירות ושמירת ערך המכונית בשוק המכוניות המשומשות

ת חוץ בהם שערי מטבעו, יצרני הרכב, התחרות בשוק הרכב העולמי: בענף הינם גורמים חיצוניים כגון

. פעולות היבואנים האחרים בשוק הרכב הישראלי: וגורמים פנימיים כגון, נרכשים כלי הרכב מהיצרן

כלמוטור - כלמוביל, )יבואנית טויוטה(יוניון מוטורס : מתחרותיה העיקריות הן, 1למיטב ידיעת דלק רכב

ו 'יבואנית פז(ובינסקי דוד ל, )יבואנית סובארו(יפנאוטו , )יונדאי ומיצובישי, יבואנית מרצדס(

- ו) אאודי וסיאט, יבואנית פולקסווגן(מפיון מוטורס 'צ, )יבואנית ניסאן ורנו(בני משה קרסו , )וסיטרואן

U.M.I) 22% נתח השוק של דלק רכב היה 2007בשנת ). סאאב ואיסוזו,  אופל–נרל מוטורס 'יבואנית ג 

  . ב הפרטיים מסך מסירות כלי הרכ24% -מסך מסירות כלי רכב בענף ו

התחרות במכירת חלקי חילוף מתנהלת אל . התחרות בשוק חלקי החילוף ושירותי המוסך הינה גדולה

חלקי חילוף , )לא מקוריים(חלקי חילוף תחליפיים , מול חלקי חילוף מקוריים המיובאים ביבוא מקביל

                                                      
  .בהתבסס על דוחות המפורסמים מעת לעת על ידי איגוד יבואני הרכב  1
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התחרות במתן שירותי . חלקי חילוף משופצים וחלקי חילוף גנובים, חלקי חילוף מפירוקים, מזויפים

דלק רכב אינה יכולה להעריך . מוסך מתנהלת אל מול המוסכים המורשים והמוסכים שאינם מורשים

מה חלקה בשוק חלקי החילוף ושירותי המוסך היות ובתחום זה לא קיימים נתונים רשמיים עקב ריבוי 

  .מפיצים וסוחרים בינוניים וקטנים, נותני השירותים

  רכוש קבוע ומתקנים 1.11.7

  :להלן תיאור קצר של עיקר המקרקעין ושאר הרכוש הקבוע המהותי של דלק רכב

הושכר , ואולם התצוגה של פורד בתל אביב, אביב הינו בבעלות דלק רכב-אולם התצוגה של מאזדה בתל  .א

אביב עליה -ידי דלק רכב בתל- לתיאור מערכת ההסכמים בקשר עם קרקע שנרכשה על. מדלק השקעות

 . להלןד1.11.7 להקים נכס מניב שיכלול אולם תצוגה ראה סעיף מתכוונת דלק רכב 

אשר הינו בשטח , לדלק רכב מגרש בבעלותה בחולון עליו היה עד לאחרונה המוסך המרכזי של דלק רכב  .ב

תיה בנכס האמור לצד מ למכירת זכויו"מצויה דלק רכב במו, נכון למועד הדוח. ר" מ4,400 –של כ

  .שלישי

לדלק רכב מרכז לוגיסטי חדיש הממוקם ליד מושב ניר צבי הכולל שטחי אחסנה ומשרדים בשטח בנוי   .ג

המרכז הלוגיסטי ממוקם על קרקע בשטח כולל "). המרכז הלוגיסטי: "להלן(ר " מ85,000 - כולל של כ 

 שנים 49-עם אפשרות הארכה ל (2045ר אשר לדלק רכב זכויות חכירה בה עד לשנת " מ64,300 -של כ

פי התוכנית החלה על הקרקע הינו למפעל לייצור צינורות ואביזרים -ייעוד הקרקע האמורה על). נוספות

הכנת , נכון למועד הדוח מנוהלת ממתחם זה פעילות אחסנת כלי רכב.  שטח תעשייה והחסנה למפעל–

הנהלת דלק , כמו כן. קי החילוף של דלק רכבוכן פעילות שיווק ומכירת חל, כלי רכב ומסירתו ללקוח

 כלי רכב 2,500המתקן הלוגיסטי מסוגל לאחסן עד , כיום. רכב ואגף השרות מצויים במתחם האמור

 80%-נכון למועד הדוח מנצלת דלק רכב כ.  כלי רכב נוספים1,000 –ויהיה מסוגל לאחסן בעתיד עד כ 

₪  מליון 12 -  השקיעה דלק רכב סך של כ2007 במהלך שנת. מנפח האחסנה המקסימלי הנוכחי שלו

  .  להערכת דלק רכב לא צפויה לדלק רכב השקעה מהותית נוספת ברכוש כאמור. ברכוש האמור

 לכלל 10.1.2006כאשר האחרון ניתן ביום ,  ניתנו למתחם הלוגיסטי היתרי בניה2006- ל2002בין השנים 

המצויים במתחם וכן להקמת מבנה נוסף הכולל את המקרקעין של המרכז הלוגיסטי לשינויים במבנים 

  .אשר בחלקם הינם בטיפול דלק רכב, היתר הבניה האמור ניתן בכפוף לתנאים הקבועים בו. המוסך המרכזי

לפירוט אודות . ודלק רכב מטפלת בקבלתו, 4נכון למועד הדוח טרם הוצא למרכז הלוגיסטי טופס 

  . להלןב1.11.17  -  וא1.11.17 יסטי ראה סעיפים הליכים משפטיים בנוגע לבניה במרכז הלוג

" לודים" הומצאה לדלק רכב שומת היטל השבחה מאת הועדה המקומית לתכנון ולבניה 6.2.2006ביום 

דלק רכב שילמה . ₪לפי  א21,600-בגין מתן היתר בניה למתקן הלוגיסטי בסך של כ") הועדה: "להלן(

.  13.2.2008מחצית מהשומה והפקידה ערבות בנקאית בגובה יתרת הסכום בידי הועדה שפקעה ביום 

לפיו הוסכם כי סכום היטל ההשבחה הינו ,  נחתם הסכם פשרה בין דלק רכב לבין הועדה17.2.08ביום 

  .כערכם ביום בו שילמה דלק רכב לועדה סכום זה₪  מליון 10
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הממוקמות בסמוך למקרקעין ) ברוטו( דונם 78.5 - דלק רכב קרקעות בשטח כולל של כל, בנוסף

 63.5 -לגבי שטח של כ. ל צפוי להיות מופקע לטובת סלילת כביש"חלק מהמקרקעין הנ. האמורים לעיל

עד למועד . 2002-2003ל לדלק רכב זכויות חכירה בהן שהסתיימו בשנים "דונם מתוך המקרקעין הנ

אשר לא זכו למענה , פניות למינהל מקרקעי ישראל על מנת להאריך את תקופת החכירההדוח נעשו 

לאחר מאמצים רבים זכתה דלק רכב לקבל את התייחסות המינהל . מהמינהל במשך תקופה ארוכה

דלק רכב מילאה . לפיה נדרשה דלק רכב לעבד את הקרקע ולשמרה כקרקע מעובדת חקלאית, לפניותיה

המקרקעין האמורים . נהל והיא ממתינה לקבלת תשובת המינהל לבקשתהאחר כל דרישות המי

בהסתמך על יועציה , לדעת דלק רכב. מוגדרים כפרדס ועיבודם הינו תנאי להעברת זכויות החכירה בהן

יחד עם זאת צפויים עיכובים בחידוש החוזה מאחר . על המינהל לחדש את חוזה החכירה, המשפטיים

אשר אינה ,  חכירה לקרקע חקלאית מכח החלטת מועצת מקרקעי ישראלוהמינהל מחדש כיום חוזי

הקרקע החקלאית האמורה , לטענת המינהל. חלה על מוחכר שלגביו קיים הליך תכנוני לשינוי יעוד

ועל כן יש להמתין להחלטת מועצת מקרקעי ישראל באשר לדרך בה יש , מושפעת מתוכנית לשינוי יעוד

 דונם לדלק 15 -בשטח של כ. 20081 עתידה להתקבל במהלך חודש מרץ החלטה אשר, לנהוג בענין זה

על שטח קרקע זה .  שנים49 עם זכות להארכה לתקופה נוספת של 2042רכב זכויות חכירה עד לשנת 

בעקבות הסדר . נבנה המוסך המרכזי אליו הועברה לאחרונה פעילות המוסך המרכזי של דלק רכב

בהסדר הפשרה האמור .  למוסך המרכזי4 טופס 17.2.08הוצא ביום הפשרה בין דלק רכב לבין הועדה 

נקבע כי עם קבלת תיק הבניה המקורי המצוי בידי המשטרה תיערך בדיקה מחודשת של המסמכים 

  . ובמידה ותימצא סתירה תחליט הועדה על צעדיה מבלי לפגוע בטענות וזכויות דלק רכב, 4לצורך טופס 

") נכסי דמר: "להלן(חברה בת של דלק רכב , מ"בע) 1995(ר .מ.ן נכסי ד נחתם הסכם בי28.1.2008ביום   .ד

נכסי דמר וויתניה (מצד אחד ") ויתניה: "להלן)) (ן"של דלק נדל) 50%(חברה בת (מ "וויתניה בע

 שהינו חברה בפירוק מרצון לבין צד שלישי") הרוכשת: " זה להלן יחדיוד1.11.7 תיקראנה בסעיף 

אביב בשטח כולל -המסגר בתל' לרכישת זכויות הבעלות במגרש המצוי באזור רח, ")המוכרת: "להלן(

בתמורה ") המגרש הראשון: "להלן( דונם לרבות כל הבנוי עליו וכל זכויות הבניה הצמודות לו 5 -של כ

תרכושנה את המגרש הראשון בחלקים נכסי דמר וויתניה "). הסכם הרכישה: "להלן (₪ מליון 64 -ל

וכן לתעשיות עתירות , ייעוד המגרש הראשון הינו לתעשייה).  כל צד50%: היינו(שווים ובאותם תנאים 

 - פי תכנית בנין עיר אשר הינה בתוקף החלה על המגרש הראשון זכויות הבניה הן כ-על. ידע ומשרדים

 בכוונת נכסי דמר וויתניה להרוס את המבנה ).שטחים עיקריים ושטחי שירות(ר ברוטו " מ18,000

אשר יכלול בקומת הקרקע " פורד-בית מאזדה"הקיים המגרש ולהקים על המגרש נכס מניב שייקרא 

 . ואשר יושכר לנכסי דמר או לחברה בת אחרת של דלק רכב לצרכי פעילותה, אולם תצוגה
לפיו הסדירו הצדדים את שיתוף , יתניה נחתם הסכם לשיתוף פעולה בין נכסי דמר לבין ו6.2.2008ביום 

: להלן(ככל שיירכש , הפעולה ביניהם בנוגע להקמת נכס מניב על המגרש הראשון ועל מגרש סמוך

לפיו ,  נחתם הסכם הלוואה בין נכסי דמר לבין ויתניה6.2.2008ביום , כמו כן"). הסכם שיתוף הפעולה"

                                                      
הערכת דלק רכב בנוגע למועד בו תתקבל החלטת מועצת מינהל מקרקעי ישראל הינה מידע צופה פני עתיד המבוסס על מידע    1

מידע צופה פני עתיד זה עלול שלא להתממש שכן הערכת דלק רכב כאמור אינה . ידי נציגי המינהל-דלק רכב עלשניתן בעל פה ל
  .או החלטות אחרות שתתקבלנה על ידו/בשל שינויים בלוחות הזמנים של המינהל ו, בין היתר, וודאית ויכולה להשתנות
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 לשם מימון רכישת חלקה של ויתניה ₪ מליון 32התחייבה נכסי דמר להעמיד לויתניה הלוואה בסך 

 המתחדשת כל 1%+ ההלוואה תישא רבית בשיעור פריים . ")הסכם ההלוואה: "להלן(במגרש הראשון 

 כניסתם לתוקף של הסכם שיתוף הפעולה . שנים ממועד העמדתה5בתום ) קרן ורבית(ותיפרע , שנה

קבלת אישור , בין היתר, ם הכולליםבהתקיימות התנאים המפורטים בהוהסכם ההלוואה מותנה 

 3.4.2008האסיפה הכללית של דלק רכב נדחתה ליום . ן"האסיפות הכלליות של דלק רכב ושל דלק נדל

דמי : ן אישרה את ההסכמים האמורים לעיל בכפוף לשני תיקונים"והאסיפה הכללית של דלק נדל

ן שימונה בהסכמת  הצדדים ואשר השכירות בגין אולם התצוגה ייקבעו על פי הערכת שמאי מקרקעי

ן " ודלק נדליקבע את דמי השכירות הראויים בהתאם למחירי שוק השכירויות של נכסים ומים באזור

במידה ולא . בנוגע לתנאי השכירותדלק רכב מ אשר ויתניה תנהל מול "או נציגיה לא יקחו חלק במו/ו

אזי במערכת היחסים שבין ויתניה לנכסי ,  ימים מיום חתימת ההסכמים90יתקיימו התנאים עד לחלוף 

   .דמר ייחשבו ההסכמים בטלים ומבוטלים

  נכסים לא מוחשיים 1.11.8

לשמש כיבואנית של כלי רכב מתוצרתם " פורד"ו" מאזדה"לדלק רכב זכיונות מיצרני המכוניות 

  . לדלק רכב תלות מהותית בזיכיונות אלו.  להלןב1.11.16  - וא1.11.16 כמפורט בסעיפים 

 הון אנושי  1.11.9

  :בחלוקה לפי מחלקות כמפורט להלן,  עובדים245בדלק רכב מועסקים נכון לתאריך הדוח   .א

 מספר עובדים מחלקה
  8  הנהלה

  22  מחשב ומנהלה, כספים

 59 עובדי מוסך
 30 עובדי שרות

  38  רותמכי

  48  לוגיסטיקה

  40  אנשי חלפים

  245  כ"סה

  

לאור העובדה כי לפורד , בין היתר, וזאת, ל החברה"מנכ, כי לדלק רכב תלות במר גיל אגמון, יצוין

חברה בת בבעלות (מ "במקרה בו יהא שינוי בהנהלת דלק מוטורס בע, הזכות לסיים את הסכם פורד

ופורד לא , לפיו יפסיק גיל אגמון לנהל את דלק מוטורס, ")דלק מוטורס: "להלן) (מלאה של דלק רכב

  ). להלןב1.11.16 ראה סעיף (נתנה הסכמתה לשינוי כאמור 

  הטבות וטיבם של הסכמי העסקה  .ב

קובל בדלק פי המ- על. פי הסכמי עבודה-מועסקים על, עובדי דלק רכב לרבות נושאי משרה בכירה, ככלל

עם תחילת עבודתו של עובד , 2002-ב"התשס, )תנאי עבודה(רכב ובהתאם להוראות חוק הודעה לעובד 

העובדים מקבלים את כל . נמסרת לעובד הודעה בכתב בה מפורטים תנאי עבודתו, חדש בדלק רכב

פוליסות מרבית מעובדי דלק רכב הינם בעלי . פי דיני העבודה בישראל-הזכויות להם הם זכאים על
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-ביטוח מנהלים הכוללת הפרשות בגין תגמולים ובגין התחייבויותיה של דלק רכב בעת סיום יחסי עובד

  .מעביד וזאת כחלק מתנאי העסקתם

חל על , מכח חברות דלק מוטורס באגוד יבואני הרכב המהווה חלק מאיגוד לשכות המסחר, בנוסף

כפי  (21.2.77המסחר והשירותים מיום ,  היצוא,עובדי דלק מוטורס הסכם קיבוצי כללי בענפי היבוא

 מועצת –שנחתם בין ההסתדרות הכללית של העובדים בישראל ) 27.10.83 וביום 11.6.80שתוקן ביום 

לבין לשכת ") ההסתדרות: "להלן( סניף הסתדרות הפקידים עובדי המינהל והשירותים –יפו -א"פועלי ת

חלק מהוראות ההסכם הקיבוצי האמור על כל העובדים צוי הרחבה החילו , בנוסף. יפו-א"המסחר ת

  .ועל כן נראה כי הן חלות על כל עובדי דלק רכב, היצוא והמסחר בסיטונות, והמעבידים בענפי היבוא

הכוללים , פי חוזי עבודה אישיים- נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בדלק רכב מועסקים על

רה ועובדי ההנהלה הבכירה זכאים למענקים כפונקציה חלק מנושאי המש. הפרשות לביטוחי מנהלים

  .של התוצאות העסקיות של דלק רכב

ר הדירקטוריון "סגן יו,  מעמיד רמי נאור28.11.2002 שהוארך ביום 4.10.99פי הסכם מיום - על, בנוסף

 17,000בדלק רכב וקרוב של בעל השליטה בדלק רכב את שירותיו לחברה בתמורה לתשלום חודשי בסך 

ההסכם . ולהחזר הוצאות שנשא בהן במסגרת תפקידו בדלק רכב, 1999 ברוטו צמוד למדד יולי ₪

דלק רכב רשאית להביא את . ידי אחד מהצדדים לו- האמור הינו בתוקף כל עוד לא הובא לידי סיום על

ורמי נאור רשאי להביא את , ההסכם האמור לידי סיום בכל עת בהודעה מוקדמת של חודשיים מראש

  .כם לידי סיום בהודעה מוקדמת של חודש מראשההס

, מ"ל דלק מוטורס בע"מ ומנכ"ל דלק מערכות רכב בע"מנכ, להלן תנאי ההעסקה של מר גיל אגמון

דלק : "להלן(מ " בין דלק מוטורס בע25.4.2007פי הסכם מיום - על: 2006 -  ו2007והטבות שקיבל בשנים 

. 1.1.2006תו של מר אגמון לחמש שנים החל ביום העסקנקבעה תקופת , לבין מר גיל אגמון") מוטורס

נקבעו מספר , כמו כן.  חודשים מראש6ידי דלק מוטורס בהודעה מוקדמת של -ההסכם ניתן לסיום על

, בין היתר, הכוללים, מקרים אשר בקרותם רשאית דלק מוטורס להביא את ההסכם לסיומו לאלתר

חובת אמונים כלפי דלק הפרת , עבודה בדלק מוטורסהרשעה בעבירה שיש עמה קלון בעניין הקשור ב

של מר אגמון ) ברוטו(שכרו החודשי . מעילה בכספי דלק מוטורס וכדומה, או חברות קשורות/מוטורס ו

זכאי מר אגמון לבונוס מיוחד , כמו כן).  חיובי בלבד–צמוד למדד המחירים לצרכן  ( 100,000₪הינו 

זכאי מר אגמון לביטוח , בנוסף. ₪ מיליון 2 -ובלבד שלא יפחת מ, ןלפי שיקול דעת הדירקטוריו, שנתי

, ימי הבראה, ימי מחלה, ימי חופשה, הוצאות טלפון וטלפון נייד, החזקת רכב, קרן השתלמות, מנהלים

אם ובמידה שמר אגמון , פי הסכם ההעסקה- על. החזר הוצאות אירוח כמקובל בדלק מוטורס וכדומה

תגלם , הטלפון הנייד או הוצאות האירוח, הטלפון, תשלום הוצאות הרכביחויב בתשלום מס בגין 

הסכם ההעסקה כולל התחייבויות של מר אגמון שלא להתחרות בדלק מוטורס הן . החברה תשלום זה

שמטרתן להגן על זכויות הקניין הוראות , במהלך תקופת העסקתו והן במהלך שנתיים לאחר העסקתו

  . תניות סודיותהרוחני של דלק מוטורס וכן 
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ועלות העסקה כוללת של , תשלומים מבוססי מניות, מענקים כספיים, להלן פירוט הוצאות שכר ונלוות

  ):₪באלפי  (2006 - ו2007ל דלק רכב בשנים "מנכ

 2007 2006 
הוצאות  

שכר 
 ונלוות

מענקים 
 כספיים

הוצאה 
בגין 

הטבות 
מבוססות 

 מניות

עלות 
העסקה 
 כוללת

הוצאות 
שכר 
 תונלוו

מענקים 
 כספיים

הוצאה 
בגין 

הטבות 
מבוססות 

 מניות

עלות 
העסקה 
 כוללת

 4,331 575 2,000 1,756 4,330 522 2,000 1,808 ל"מנכ

  
ר דירקטוריון החברה ראו סעיף "המכהן גם כיו, ר דירקטוריון דלק רכב"לפרטים בדבר תשלומים ליו

  .ג לדוח1.18.3

  אימונים והדרכה  .ג

בין  .ותפקיד העובד דלק רכב בהתאם לצרכי ,באופן סדיר לעובדיה  הכשרותמקיימת הדרכות ו דלק רכב

  .ימי עיון וסדנאות בנושאים שונים ,את עובדיה המקצועיים לתערוכותדלק רכב שולחת  ,היתר

  תוכניות תגמול לעובדים  .ד

 עבודהמי ה בהסכים קבועםאינ התגמולים .התאם לתפקיד ודרג העובד בדלק רכב מתגמלת את עובדיה

  . משנה לשנהיםמשתנם וה

  הקצאת ניירות ערך לעובדים בכירים  .ה

 9,000,000, מר גיל אגמון, ל דלק מוטורס" הקצתה דלק רכב בהקצאה פרטית למנכ9.1.2006ביום  .1

ל דלק "לאחר הקצאה כאמור מחזיק מנכ. ח" מליון ש255 -מניות רגילות של דלק רכב בתמורה לכ

למידע נוסף .  בדילול מלא15.28% - והנפרע של דלק רכב ובכ מהון המניות המונפק 15.74% -מוטורס בכ

ל דלק מוטורס לצורך קבלת הלוואה "אודות ההקצאה האמורה וערבות שהעמידה דלק השקעות למנכ

  .  לדוחות הכספיים)א(5י9ראו ביאור , לרכישת המניות

לק מוטורס לפיה  עובדים בכירים בד7- אישר דירקטוריון דלק רכב תוכנית תגמול ל10.4.2006ביום  .2

 מניות רגילות של דלק רכב 2,720,000- אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש ל2,720,000יוקצו 

במסלול הכנסת , 1961- א"התשכ, )נוסח חדש(לפקודת מס הכנסה ) 1)(ב(102בהתאם להוראות סעיף 

י תוכנית אופציות על פ, עבודה באמצעות נאמן שמונה על ידי החברה ואושר על ידי רשויות המס

.  ואשר הוגשה לאישור נציבות מס הכנסה בהתאם להוראות הפקודה9.2.2006לעובדים שאושרה ביום 

 . 6.6.2006האופציות האמורות הוקצו לעובדים כאמור ביום 

  :להלן פרטים בדבר תכנית אופציות לעובדים ונושאי משרה בדלק רכב
  

מספר המניות  תמצית תנאי התכנית
ח למימוש מכו

בדילול (התכנית 
 )מלא

שווי ההטבה של 
אופציות שהוענקו 

מכוח התכנית 
 )₪באלפי (

הוצאות שהוכרו 
 2007בשנת 

 )₪באלפי (

הענקת כתבי אופציה 
לעובדי דלק מוטורס 

 4 -ניתנים למימוש ב
מנות שוות החל מיום 

10.4.08 

2,720,000 17,100 5,445 
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ופציות שהוענקו ותמצית תנאי התכנית ראו באור לפרטים בדבר ההנחות ששימשו לחישוב שווי הא

  . לדוחות הכספיים)ב(5י9

 ספקים  1.11.10

ממפעליהם " פורד"ו" מאזדה"ידי יצרני הרכב -כלי הרכב וחלקי החילוף מסופקים לדלק רכב על

ורוב מוצרי פורד מיובאים , רוב מוצרי מאזדה מיובאים מיפן. הפרוסים בעולם לפי החלטת היצרנים

 מערך יבוא חלקי 50% -  מערך יבוא כלי הרכב ו61%-כ. רכב תלות בספקים האמוריםלדלק . מאירופה

לתיאור ). 50% - ו39%" (פורד"והיתר מתוצרת " מאזדה"י דלק רכב הינם מתוצרת "חילוף ע

  . להלןב1.11.16  -  וא1.11.16 ההתקשרויות עם מאזדה ופורד ראה סעיפים 

 יום ממועד ההזמנה ובהתאם לתוכנית העסקית הנבנית עם כל 90זמינות כלי רכב וחלקי חילוף היא עד 

  .אחד מיצרני כלי הרכב

  הון חוזר 1.11.11

  מדיניות החזקת מלאי כלי רכב  .א

כלי הרכב מגיעים . בחודשדלק רכב נוהגת להגיש ליצרניות הרכב הזמנות לכלי רכב חדשים כפעם 

, מדיניות דלק רכב היא להחזיק מלאי כלי רכב אשר יספיק. שלושה ממועד הזמנתם- לישראל כחודשיים

 הוחזקו כלי הרכב במלאי לתקופה של פחות מחודשיים 2007במהלך שנת . לחודשיים ימים, לפי הערכה

  . חודשים בממוצע2.5 - פה של כ הוחזקו כלי הרכב במלאי לתקו2005 - ו2006במהלך השנים . בממוצע

  מדיניות החזקת מלאי חלקי חילוף  .ב

 מחייב לספק כל 1978- ט"התשל, )יבוא רכב ומתן שירותים לרכב(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים 

מוצר תעבורה לכל דגם מדגמי הרכב שייבא היבואן תוך פרק זמן שלא יעלה על שבעה ימים מיום קבלת 

אם הוכיח שנקט בכל האמצעים , י תהיה הגנה טובה ליבואן או למורשהויחד עם זאת נקבע כ. ההזמנה

ושלא היתה לו שליטה על , הדרושים להזמנת מוצר תעבורה מכל מקור שממנו ניתן להשיגו באותה עת

  .  ימים מיום ההזמנה כאמור14ובלבד שמוצר התעבורה יסופק ללקוח תוך , העיכוב באספקה

 הלוגיסטי של דלק רכב הינו פרי ניסיון של מאזדה ופורד וניסיונה מלאי חלקי החילוף המוחזק במרכז

  . המצטבר של דלק רכב בדבר היזדקקות השוק הישראלי לחלקי החילוף

בהסתמך על כך ובמטרה להעניק .  חודשים ממועד ההזמנה3 –משך זמן ההגעה של חלקי החילוף הינו כ 

במקרים של הזמנה דחופה שלא .  חודשי מכירה6שירות ברמה גבוהה רמת מלאי חלקי החילוף הינה של 

ניתן לספקה מתוך המלאי הקיים רוכשת דלק רכב את החלק אותו היא צריכה לספק לצרכן בדרך כלל 

מלאי . ומטיסה אותו לישראל, ממרכזי חלקי החילוף המרכזיים של מאזדה ופורד הנמצאים באירופה

פי הדוחות הכספיים של דלק -  פריטים ושוויו על50,000 – כולל כ 31.12.2007חלקי החילוף נכון ליום 

 פריטים שוויים על פי 60,000-  מלאי חלקי החילוף כלל כ2005-  ו2004בשנים . ₪ מליון 59 - רכב כ 

  . ₪ מיליון 55 - הדוחות הכספיים של דלק רכב היה כ
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  מדיניות מתן אחריות  .ג

כי היצרנים מעניקים אחריות , בעבתוספת בדבר אחריות לכלי רכב שצורפה להסכמים עם היצרנים נק

בספרי האחריות נקבע כי . לכלי רכב חדשים בתנאים המפורטים בספר האחריות שמצורף לכל כלי רכב

, לפי המוקדם מביניהם, מ" ק100,000האחריות שנותנות מאזדה ופורד כאמור לעיל היא שלוש שנים או 

 או להביא לכך שהמוסכים המורשים בהסכמים עם היצרנים התחייבה דלק רכב לבצע. לכל הדגמים

דלק רכב , בהתאם לכתב אחריות היצרנים. ל"יבצעו את שירותי האחריות כקבוע בספר האחריות הנ

דלק רכב זכאית להחזר הוצאות מהיצרנים . ידה-מעניקה אחריות כאמור לעיל לכל כלי רכב שנמכר על

. תנאים האמורים בהסכמי הזיכיוןאשר עומדות ב, בגין הוצאותיה בקשר לביצוע שירותי האחריות

לאור זאת העריכה דלק רכב כי לא תהיינה לה הוצאות בגין אחריות זו ועל כן לא נזקפת הפרשה בגין 

בהסכמים נקבעו הוראות בדבר האופן בו יחזירו היצרנים לדלק רכב את . אחריות בספרי דלק רכב

 יום על כל תיקון 90 דלק רכב תדווח תוך נקבע כי, ובין היתר, הוצאותיה בגין ביצוע שירותי אחריות

היצרנים רשאים , כמו כן . יום לאחר התשלום30ותשמור את החלקים עד פי האחריות - שביצעה על

במהלך השנתיים . לדרוש כי ישלחו להם את החלקים הפגומים שהוחלפו במסגרת תיקונים כאמור

בדבר . ולי האחריות כאמור לעילשקדמו לתאריך הדוח לא היו מחלוקות עם היצרנים בנוגע לטיפ

  .  לעילד1.11.5 תיקונים שמבצעים המוסכים המורשים במסגרת האחריות ראה סעיף 

נקבע כי על דלק רכב חלה חובה לתת לקונה בעת , פי רשיון סחר במוצרי תעבורה של דלק רכב- על

משלושה ה של חלק החילוף המפורט ברשיון לתקופה שלא תפחת המכירה אחריות לפעולתו התקינ

בספרי האחריות המסופקים עם כלי הרכב הנמכרים . לפי המוקדם, מ" ק6,000חודשים או לנסיעה של 

נקבע כי האחריות שנותנות מאזדה ופורד לחלקי חילוף הינה ששת החודשים , ידי דלק רכב- על

  .החל מהיום בו הותקנו במוסך שירות מטעם דלק רכב, ביניהםלפי המוקדם מ, מ" ק10,000הראשונים או 

  מדיניות אשראי  .ד

להלן טבלה הכוללת נתונים אודות היקף האשראי הממוצע וימי האשראי הממוצע ללקוחות ולספקים 

  ):ובימים בהתאמה₪ כל הנתונים הם במיליוני  (2005 - ו2006, 2007בשנים ) חישוב על בסיס שנתי(

2007 2006 2005  
 ימים היקף ימים היקף ימים היקף

 58 713 69 880 58 830 לקוחות
 90 360 90 410 90 310 ספקים

ספקים אפקטיבי 
1
 310  45 410 45 360 45 

השוני בהיקף האשראי נובע בעיקרו ממרכיב המיסוי שכלול רק ביתרת הלקוחות אך לא ביתרה של 

  .ל"ספקים מחו

 השקעות 1.11.12

: להלן( ניר צבי –ן שותפות בשם דלק "ביחד עם דלק ישראל ודלק נדל, דמרנכסי  הקימה 1.7.2004ביום   .א

) 25%(דלק ישראל , )50%(נכסי דמר : כאשר חלקם של השותפים בשותפות הינו, ")שותפות ניר צבי"

                                                      
  . יום45ק רכב במזומן אשראי הספקים האפקטיבי הינו ידי דל-לאור העובדה כי המסים על מחזור היבוא משולמים על   1
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מזכויות החכירה במגרש בשטח ) במושע (50%שותפות ניר צבי הוקמה לשם רכישת ). 25%(ן "ודלק נדל

על מנת , צבי- גובל במגרש עליו הוקם המרכז הלוגיסטי החדש של הקבוצה בנירה, של כחמישה דונם

רכישת "). המקרקעין: "זה) א(להלן בסעיף קטן (לאפשר דרך גישה נוחה למרכז הלוגיסטי של דלק רכב 

 –ן " דלק נדל– בין שותפות נכסי דמר 29.9.2003פי הסכם מיום - זכויות החכירה האמורות נעשתה על

") הסכם הרכישה: "להלן") (צינורות: "להלן(מ "לבין צינורות המזרח התיכון בע) בהקמה(דלק ישראל 

 עם זכות 2045ל עד לשנת "לשותפות ניר צבי זכויות חכירה במקרקעין הנ. ח" אלפי ש6,013 - בתמורה לכ

פי תוכנית המתאר החלה על המקרקעין האמורים מוגדרים -על.  שנים49להארכה לתקופה נוספת של 

רקעין בחלקם כאזור אחסנה ובחלקם כאזור פרטי פתוח כשחלק מהשטח מוגדר כאזור פרטי פתוח המק

שותפות ניר צבי יוזמת שינוי ייעוד , למיטב ידיעת דלק רכב. 44המיועד להפקעה לצורך הרחבת כביש 

בהסכם הרכישה נקבע כי שותפות ניר . של המגרש לשם הקמת מרכז מסחרי ותחנת תדלוק על המגרש

או / וצינורות יפעלו במשותף על מנת להקים על המגרש האמור מיזם כלכלי הכולל תחנת דלק וצבי

באמצעות תאגיד משותף או בכל צורת התקשרות אחרת בין שותפות ניר " פאואר סנטר"מרכז מסחרי 

נקבע בהסכם הרכישה כי במידה , כמו כן. צבי ובין צינורות שיירשם על שם שני הצדדים בחלקים שווים

ויסלל כביש הגישה וכל עוד הוא משמש ככביש גישה למרכז הלוגיסטי לא יהא רשאי מי מהצדדים 

לדרוש את פירוק השיתוף במקרקעין המשותפים באופן שיפגע או יגביל את המעבר החופשי בכביש 

 נקבע מנגנון זכות, כמו כן. הגישה כל זאת מבלי לגרוע מהזכות לדרוש פירוק שיתוף בדרך אחרת כלשהי

עוד . ידי הצד האחר-סירוב ראשונה לגבי רכישת זכויותיו של אחד מהצדדים במחצית המקרקעין על

נקבע כי גם אם יפורק השיתוף במקרקעין לא תהא צינורות רשאית להפסיק או למנוע את המשך 

מימון פעילות שותפות ניר צבי נעשה באמצעות הלוואות בעלים . השימוש בכביש הגישה ללא הגבלת זמן

בהסכם בין השותפים בשותפות ניר צבי נקבע כי אם עד ליום . ובאמצעות מקורות חיצוניים כגון בנקים

 לא יתקבלו האישורים המפורטים בהסכם האמור הדרושים להקמת תחנת תדלוק ושטחים 31.12.2009

ידי חברת -או לא יהא הסכם להפעלת תחנת התדלוק על/מסחריים על המקרקעין האמורים לעיל ו

ן ודלק ישראל במשך שנה ממועד זה לעזוב את השותפות ולקבל מנכסי דמר "רשאיות דלק נדל, לקהד

ההסכם בין השותפים .  לשנה6%את כל השקעותיהן בצרוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעור של 

 .4.11.2003בשותפות ניר צבי אושר באסיפה כללית של דלק רכב מיום 

 המהוות .Mobileye N.V רכשה דלק רכב מניות של חברת 2005 ובדצמבר 2003באוגוסט , 2002באפריל   .ב

 מיליוני 34 - הוא כ31.12.2007השווי בספרים ליום ( מיליון דולר 7.2 - בדילול מלא בתמורה לכ3.35%-כ

בהתבסס על השקעה שביצע בית ₪  מיליוני 72 - נאמד בכMobileye -השווי ההוגן של ההשקעה ב). ₪

 עוסקת בפיתוח מערכת Mobileye N.V.  בחברה זו2007ש אוקטובר ההשקעות גולדמן זקס בחוד

  .מתקדמת לטכנולוגיית חישה המיועדת לענף הרכב
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  מימון 1.11.13

שהיו , להלן שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות ממקורות בנקאיים וממקורות אשראי לא בנקאיים  .א

  :שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי דלק רכב, 2007בתוקף במהלך שנת 

 שיעור ריבית ממוצעת 

הלוואות לזמן  
 קצר

הלוואות לזמן 
 ארוך

 5.2%+ צמוד  5.5%-4.5%  אשראי שקלי

/ אירו/ אשראי ביין יפני
 ט"ליש

 - 0.6%+ ליבור 

מקורות 
  בנקאיים

 1.8%+ ליבור  0.6%+ ליבור  ב"אשראי בדולר ארה

 6.1% 5% מקורות לא בנקאיים
  מגבלות אשראי  .ב

ות ומסגרות אשראי מבנקים התחייבה דלק רכב לשמור על אמות מידה פיננסיות במסגרת קבלת הלווא

  :כדלקמן
 מסך הנכסים שלה 22%-20% לסוף כל שנה קלנדרית לא יפחת משיעור של 1ההון העצמי המתואם  .1

  . לאותה שנה

 וכן כי יחס, 30%דלק רכב התחייבה כלפי בנק אחד כי חלקו בכלל האשראי הבנקאי שלה לא יעלה על   .2

  . 55%אשראי בנקאי למאזן לא יעלה על 

התחייבה דלק רכב כלפי בנקים בישראל לא ליצור שעבודים על רכושה ונכסיה לטובת אדם או , בנוסף

פרט למכירות במהלך הרגיל של עסקי דלק (וכן לא למכור ולא להעביר בכל צורה שהיא , גוף כלשהו

  . בנקים בכתב ומראשללא קבלת הסכמת ה, את נכסיה לצד שלישי כלשהו) רכב

ונכון למועד הדוח עומדת דלק ,  עמדה דלק רכב באמות המידה הפיננסיות כאמור31.12.2007נכון ליום 

  . רכב באמות המידה הפיננסיות

בין תאריך המאזן לבין מועד הדוח התקופתי לא חל שינוי משמעותי בהיקף האשראי הבנקאי ולא   .ג

  .התקבלו הלוואות חדשות

  ל דלק רכב ותנאיהןמסגרות אשראי ש  .ד

 1,500,000 –לדלק רכב מסגרות אשראי שהסתכמו נכון לתאריך המאזן ולמועד הדוח התקופתי בכ 

מסגרות . ₪ אלפי 325,000 -ל ניצלה דלק רכב נכון לתאריך הדוח כ"מתוך המסגרות הנ. ח"אלפי ש

  . האשראי שניתנו הן לטווח של שנה

                                                      
 .ידי דלק מוטורס הינם מהתקופה בה נערכו דוחות כספיים מתואמים-כתבי ההתחייבות שנחתמו על   1
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  אשראי בריבית משתנה  .ה

  :אשראי בריבית משתנה המנוצל בדלק רכב נכון לתאריך המאזן להלן פירוט אודות ה

שיעור הריבית הבסיסית  טווח הריבית מנגנון השינוי
 18.2.2008נכון ליום 

 4.25% 0.5% +ריבית בנק ישראל

 4.3% 1.5%-0.5% +ליבור אירו 

 3.1% 2.4%-0.5%  +ליבור דולר 
  דירוג אשראי  .ו

כי ועדת ) "מעלות": להלן(מ "הישראלית לדירוג ניירות ערך בע החברהמעלות  הודיעה 17.2.2004ביום 

, בין היתר,  בהתבססדלק רכב להתחייבויותיה של AA דירוג 11.2.2004הדירוג של מעלות קבעה ביום 

  .  הודיעה מעלות על מתן תוקף לדירוג הקיים25.10.2007 ביום .על מדיניותה הפיננסית של דלק רכב

  מיסוי 1.11.14

 נכנסה לתוקפה 2005בחודש ספטמבר  .אים על ידי דלק רכב לישראל חל מס קנייהעל כלי הרכב המיוב  .א

במסגרת הרפורמה האמורה . הרפורמה במס קנייה המוטל על רכישת כלי רכב פרטיים ומסחריים

תבוצע הפחתה מדורגת רב שנתית של שעורי מס הקניה המוטל על כלי רכב פרטיים ומסחריים וכן 

שיעור מס הקנייה החל כיום על . ה של כלי רכב מסחריים לכלי רכב פרטייםתבוצע השוואה של מס קניי

המהווים את עיקר (כלי רכב פרטיים שהינם המסה העיקרית של כלי הרכב המיובאים למדינת ישראל 

במקביל חלה הפחתה . 72% -  לכ2010והוא יירד באופן הדרגתי עד שנת , 78%-הינו כ) מכירות דלק רכב

, 1.1.2008 -עד לביטולן ב)  כריות אויר2- וABSמערכת ( על אביזרי בטיחות קיימים בהטבות מס שניתנו

כן ינתנו תמריצי מס לשם עידוד התקנת . שקיזזה את השפעת הפחתת שעור מס הקנייה כאמור לעיל

דלק רכב צופה כי השפעת הרפורמה האמורה . אביזרי בטיחות מעבר לאביזרי הבטיחות הקיימים

 הודיע משרד האוצר על תכנית 2007בחודש ינואר . 1דלק רכב פועלת אינה משמעותיתבפלחי השוק בהם 

לפיה הסכום המנוכה ממשכורת העובד , להעלאת שווי השימוש ברכב צמוד בהדרגה על פני מספר שנים

,  אישרה ועדת הכספים של הכנסת את התכנית האמורה27.11.2007ביום . בעבור שימוש ברכב יגדל

לפיהם , 2007 - ח"התשס, )תיקון) (שווי השימוש ברכב( פורסמו תקנות מס הכנסה 31.12.2007וביום 

 ועד ליום 1.1.2008נקבע כי שווי השימוש ברכב צמוד יעלה בהדרגה על פני ארבע שנים החל מיום 

שינויים בזקיפת ההכנסה בעבור שימוש ברכב כאמור לעיל עשויים להשפיע בטווח הארוך על  .1.1.2011

כמו גם , לבין לקוחות פרטיים) חברות ליסינג וחברות השכרה(ן המכירות ללקוחות מוסדיים היחס בי

  . על כלל המכירות של כלי רכב בישראל

 –מ כיום "שיעור המע(מ כשיעורו ביום המכירה "על כלי הרכב הנמכרים על ידי דלק רכב בישראל חל מע  .ב

15.5%.( 

                                                      
הערכת דלק רכב הינה מידע צופה פני עתיד המבוסס על נסיון העבר לפיו לא הושפעו מכירות דלק רכב לאחר הפחתות כאמור   1

מידע צופה פני עתיד זה עלול שלא להתממש שכן הערכת דלק רכב כאמור אינה וודאית ויכולה . ם האחרונותשנעשו בשנתיי
בשל האטה כלכלית במשק ושינויים בשערי מטבעות היבוא העשויים להשפיע על כח הקניה של כלי רכב , בין היתר, להשתנות
  .חדשים
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 . מערך כלי הרכב7%אל חל מכס בשיעור י דלק רכב מיפן לישר"על כלי הרכב המיובאים ע  .ג

ידי דלק רכב בעת שחרור כלי הרכב - לעיל משולמים על) ג(-)א(כל המסים האמורים בסעיפים קטנים   .ד

 .ל"בהתחשב במסים הנ, בין היתר, מחירי המכירה של כלי הרכב נקבעים. מהמכס

  . הכספיים של החברה לדוחות33ראה ביאור לפרטים בדבר מיסוי   .ה

  קוח על פעילות דלק רכבמגבלות ופי 1.11.15

פי דין והסדרים חוקיים הנוגעים לחלק מהותי בפעילות דלק רכב והעשויים - להלן פירוט מגבלות על

  :להשפיע עליה
  חקיקה בענף יבוא כלי רכב לישראל  .א

כי , בין היתר,  קובע1978 - ט "תשל, )יבוא רכב ומתן שירותים לרכב(צו הפיקוח על מצרכים ושירותים 

לדלק רכב . אן או מורשהו רכב חדש מיובא אלא אם קיבל רשיון מהרשות המוסמכתלא ימכור יבו

. 31.12.2008ל ליבוא כלי הרכב אותם היא מייבאת שהינם בתוקף עד ליום "רשיונות כמשמעותם בצו הנ

לדלק רכב אישורים מיוחדים לייבוא , כמו כן. הרשיונות ניתנים לתקופות של שנה ומתחדשים מדי שנה

 ועד יום 19.8.2008וף מקוריים של כלי רכב מסוג מאזדה ופורד שהינם בתוקף עד יום חלקי חיל

ל כי תנאי למתן רשיון ליבוא לרכב הוא כי מבקש הרשיון ייתן "עוד קובע הצו הנ. בהתאמה, 29.1.2009

שירותי תחזוקה לרכב באמצעות מוסכי שירות שהוא מפעיל ברשיון לפי צו הפיקוח על מצרכים 

 הכוללים מוסך שירות אחד לפחות בכל אחד 1970-ל"תש, )מוסכים ומפעלים לכלי רכב (ושירותים

אם המוסך המרכזי (וכן מוסך שירות מרכזי אחד , חיפה ובאר שבע, ירושלים, אביב-תל: מהמחוזות

לדלק רכב מוסך שירות ). אין הכרח שיהיה באותו מחוז עוד מוסך שירות, ל"מצוי באחד מהמחוזות הנ

שאושר כמוסך שירות לכלי רכב מתוצרת מאזדה ומתוצרת פורד ,  לעילב1.11.2 מור בסעיף מרכזי כא

תנאי נוסף . 31.12.2008תוקף אישור מוסך השירות הינו עד ליום . ידי אגף הרכב במשרד התחבורה- על

אחריות לשירות תחזוקה לכלי רכב לתקופה שלא למתן רשיון ליבוא לרכב הינו שמבקש הרשיון ייתן 

תפחת משנתיים מיום מכירת הרכב שמתוכן תהיה לפחות השנה הראשונה באחריות היצרן ושלא יפחתו 

ל כי יבואן חייב למסור לקונה "עוד קובע הצו הנ. היקף האחריות שלו ותנאיה במהלך התקופה כולה

שתכלול את האחריות שניתנה ,  חתומה בידו,הרכב תעודת אחריות לרכב ולחלקיו בשפה העברית

הצו .  לעילג1.11.11 ידי דלק רכב ראה סעיף - למדיניות מתן אחריות על. ליבואן מאת היצרן במלואה

שיווק מוצרי תעבורה באמצעות ארבע , בין היתר, האמור מטיל חובות נוספות על היבואן הכוללות

חובת אספקת מוצרי תעבורה , חיפה והדרום, ירושלים, אביב-נקודות מכירה ברחבי הארץ במחוזות תל

 ). לעילב1.11.11 כן ראה סעיף (' תוך זמן קצוב וכו

  פיקוח על מחירים  .ב

  .פי דין-ם כפופים לפיקוח עלמחירי חלקי החילוף ומחירי מתן שירותי המוסך אינ, מחירי כלי הרכב

  רשיונות עסק  .ג

- ח"התשכ, פעילויות דלק רכב השונות טעונות קבלת רשיון לניהול עסק בהתאם לחוק רישוי עסקים

. ודלק רכב מטפלת בקבלתו, נכון למועד הדוח טרם הוסדר רשיון עסק לחלק מפעילויות דלק רכב. 1968

  .אין לה חשיפה מהותית עקב כך, להערכת דלק רכב
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הסחר בכלי רכב ובחלקי חילוף טעון אישור של משרד התחבורה בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים 

לדלק רכב רשיון לסחר במוצרי תעבורה . 1983-ג"התשמ, )ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם(ושירותים 

  .31.12.2008מאת משרד התחבורה שהינו בתוקף עד ליום 

  הגבלים עסקיים  .ד

 שנכנס לתוקף ביום 1988- ח"התשמ, ב לחוק ההגבלים העסקיים50פי צו מוסכם מכח סעיף - על

להגביל מוסך שירות בכל הנוגע לרכישת מוצר תעבורה , בין היתר, נאסר על יבואני רכב, 24.4.2003

כי במקרה בו מציע יבואן רכב , כן נקבע. או בשימוש בהם למעט במקרים המפורטים בצו) כהגדרתו בצו(

ידי יצרן רכב כמדיניות כלל עולמית -ר לזו הנדרשת בדין או לזו הניתנת עלאחריות לתקופה נוספת מעב

יתן היבואן לבעל הרכב זכות , ")אחריות נוספת: "להלן(לפי התקופה הארוכה מבין השתיים , או אזורית

ויציג את מחיר האחריות הנוספת בנפרד ממחיר , לקבוע אם ברצונו לרכוש אחריות נוספת כאמור

נאסר על יבואן רכב להתנות את תוקפה של האחריות בקבלת שירות במוסך , וסףבנ. רכישת הרכב

בשימוש במוצר תעבורה מקורי או בקבלת שרות , בשימוש במוצר תעבורה מסוים בלבד, שירות בלבד

, אוסר הצו על יבואן רכב, כמו כן. לרכב ממוסך או עוסק מסוים למעט בתנאים המפורטים בצו האמור

בקש ממוסכי השירות או לגרום להם למסור לו מידע שעניינו כמות מוצרי התעבורה ל, בכפוף לחריגים

בהם עשה המוסך שימוש בפרק זמן נתון או פרט כלשהו בנוגע למוצרי תעבורה שנרכשו שלא מאת 

היבואן למעט כשהמידע נדרש לצורך בירור תביעות נגד היבואן בקשר לאחריות לרכב ובכפוף לחריגים 

וד אוסר הצו על יבואן רכב להטיל על מוסכי השירות כל מגבלה באשר לתמחור השרות ע. הקבועים בצו

עוד . המוענק על ידם למעט המחיר המירבי שייגבה עבור שרות לרכב המוענק במסגרת האחריות לצרכן

מחייב הצו את יבואני הרכב לקבוע אמות מידה ותנאים רלבנטיים וברורים לשם מתן הרשאה למוסך 

הפקידה דלק רכב את התנאים ואמות , פי הצו-כנדרש על. ך מורשה מטעם יבואן הרכבלפעול כמוס

כן אוסר הצו על קבלת התחייבות ממפעיל . ידה בידי הממונה על ההגבלים העסקיים-המידה שנקבעו על

  .תוקף הצו הינו לחמש שנים. המוסך לבלעדיות כמפורט בצו ובכפוף לסייגים הקבועים בו

  הסכמים מהותיים 1.11.16

  :סכמים המהותיים אשר דלק רכב הינה צד להם הינם כדלקמןהה

  הסכם מאזדה  .א

פי הסכם מיום - על1992דלק רכב עוסקת ביבוא ומכירת כלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת מאזדה משנת 

: להלן (Itochu Coropration –דלק מוטורס ו , ")היצרן: "להלן (Mazda Motor Corporation בין 1.4.2005

לפיו התחייב היצרן לספק לדלק מוטורס לצורך שיווק ומכירה , ")הסכם מאזדה: "הלןל") (היצואן"

 וכן חלקי 1המפורטים בנספח להסכם האמור" מאזדה"בישראל דגמים מסוימים של כלי רכב מתוצרת 

  "). כלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת מאזדה: "להלן(חילוף ואביזרים נלווים לכלי רכב כאמור 

  

  

                                                      
 .מים המוזמנים מוסכמים מעת לעת בין דלק רכב לבין היצרן והיצואןאלא הכמויות והדג, הנספח שצורף להסכם אינו מתעדכן   1
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  :ם העיקריים של הסכם מאזדהלהלן תמצית התנאי

פי ההסכם לא ימנעו מדלק מוטורס -אספקת כלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת מאזדה לדלק מוטורס על

ובלבד שמכירה כאמור , לרכוש כלי רכב וחלקי חילוף מאדם אחר שאינו היצרן לשם מכירתם בישראל

ליצרן שיקול הדעת .  מאזדהלא תשפיע באופן מהותי לרעה על מכירת כלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת

על דלק מוטורס . הבלעדי לקבוע האם מכירה כאמור משפיעה לרעה על מכירת כלי רכב מתוצרת מאזדה

  . יום מראש90להודיע על כוונתה למכור כלי רכב וחלקי חילוף של יצרן אחר לפחות 

לשם , ל אדם אחרוחלקי חילוף לכ" מאזדה"היצרן אינו מנוע מלספק כלי רכב שאינם מסוג , כמו כן

  .מכירה בישראל

ליצרן הזכות למכור ולייצא כלי רכב מתוצרת מאזדה בישראל שלא דרך דלק , אף האמור לעיל- על

נציגויות , גופים ממשלתיים, בין היתר, הכוללים, מוטורס למספר גורמים המפורטים בהסכם מאזדה

 רכבים 10 –ניות הרוכשות יותר מ חברות יפ, ם"גופים וארגונים בינלאומיים כגון האו, דיפלומטיות

במישרין או , על דלק מוטורס נאסר למכור. או עובדיהן ועוד/ידי היצרן ו-חברות הנשלטות על, בשנה

  . כלי רכב וחלקי חילוף מחוץ לישראל, בעקיפין

הסכם ,  נכון למועד הדוח.31.3.2008 ועד 1.4.2005תקופת הסכם מאזדה הינה לשלוש שנים החל מיום 

הזמנות כלי רכב וחלקי חילוף נעשות באמצעות הסכמים ספציפיים בין .  נמצא בתהליכי חידושמאזדה

. י היצרן"הסכמים כאמור יכנסו לתוקף עם קבלת ההזמנה ע. ובין היצואן והיצרן, דלק מוטורס והיצואן

  .היצרן ייעשה כל מאמץ להיענות להזמנות כאמור אך אין הוא מחויב לעשות כן

  .ייבה שלא להשתמש בחלקי חילוף שלא לשם שירות או ציוד כלי רכב בישראלדלק מוטורס התח

דלק מוטורס . דלק מוטורס מחויבת לרכוש כמות מינימלית של כלי רכב בכל שנה כמפורט בהסכם

היצרן והיצואן רשאים לשנות את הכמויות .  בכמויות המינימליות האמורות בהסכם2007עמדה בשנת 

או /ועל מנת לעמוד בשינויים בשוק בישראל ו, ל הצדדים להסכם מאזדההאמורות בכפוף להסכמת כ

במידה ודלק מוטורס לא תעמוד בכמויות מינימליות . פי שינויים בתוכנית העסקית של היצרן- על

  .ליצרן הזכות לסיים את הסכם מאזדה באופן מיידי בהודעה בכתב לדלק מוטורס וליצואן, כאמור

המסחריים והמשפטיים הנוגעים להפצת כלי רכב וחלקי חילוף הסכם מאזדה קובע את התנאים 

הקמת , הקמת מערך שיווק והפצה וביצוע פעולות שיווק ומכירות, בין היתר, מתוצרת מאזדה הכוללים

, הקמת מתקני אחסנה מתאימים למלאי כלי הרכב, מתקן שירות לכלי רכב וניהול מערך שירות לקוחות

התחייבות , הגשת דיווחים שוטפים ליצרן וליצואן, ות היצרןמתן אחריות לצרכן בהתאם לאחרי

הכל כמפורט , מנגנון בוררות לפתרון מחלוקות בין הצדדים, שמירה על זכויות קנין רוחני, לסודיות

  .בהסכם מאזדה

כל צד להסכם רשאי להביא את הסכם מאזדה לידי סיום בכל עת בהודעה בכתב ליתר הצדדים במקרה 

ולא תיקן הפרה כאמור תוך חודשיים לאחר מתן הודעה , אחרים הפר את ההסכםבו אחד מהצדדים ה

  .בכתב לצד המפר הדורשת תיקון הפרה כאמור
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כל צד להסכם רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה בכתב לצדדים האחרים בקרות אחד 

-בקשה לרה, םכינוס נכסי, בקשה לפירוק, עיקול, בין היתר, מהמקרים המפורטים בהסכם הכוללים

, התחייבויות או נכסי דלק רכב, העברת כל או חלק מהותי מעסקי, עיכוב בתשלום, חדלות פרעון, ארגון

  . ב"מיזוג וכיו, הקפאת עסקי דלק רכב

היצרן רשאי להביא את ההסכם לידי סיום מוקדם בכל עת במתן הודעה בכתב ליצואן ולדלק מוטורס 

, אי כשירות, משיך בעסקאות עם דלק מוטורס כתוצאה ממוותבמקרה בו היצרן קובע כי לא ניתן לה

או כתוצאה משינוי במבנה הארגוני משפטי של דלק מוטורס /היעלמות או שינוי בהנהלת דלק מוטורס ו

  .או שינוי מהותי בהרכב בעלי המניות או המשקיעים בה

לקיים את צד כלשהו להסכם מנוע מ) כהגדרתו בהסכם האמור(במידה וכתוצאה מכח עליון 

תהא לכל צד להסכם זכות לסיים את ההסכם באופן מיידי ,  חודשים6התחייבויותיו לתקופה העולה על 

  .בהודעה בכתב ליתר הצדדים להסכם

כולם או , פי ההסכם-היצואן ודלק מוטורס אינם רשאים להעביר את התחייבויותיהם וזכויותיהם על

  . של היצרןלצד שלישי כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב, חלקם

  הסכם פורד  .ב

פי הסכם מיום -  על1999דלק מוטורס עוסקת ביבוא ומכירת כלי רכב וחלקי חילוף מתוצרת פורד משנת 

להלן תמצית "). הסכם פורד: "להלן(ודלק מוטורס ") פורד: "להלן (Ford Motor Company בין 1.6.99

  :התנאים העיקריים של הסכם פורד

מורשה ולא בלעדי בישראל של ) dealer(ת דלק מוטורס למפיץ פי הסכם פורד מינתה פורד א- על

וכן מוצרים נוספים כפי שתקבע פורד מפעם , ידי פורד או עבורה-חלקי חילוף המיוצרים על, מכוניות

דלק מוטורס הסכימה כי לא תפעל במישרין או בעקיפין לטובת מיזם עסקי אחר אלא תעסוק אך . לפעם

  . אלא אם כן פורד הסכימה אחרת בכתב, ורק כמפיצה של מוצרי פורד

דלק מוטורס התחייבה שלא לעסוק בכל דרך שהיא במכירת כלי רכב חדשים או חלקי חילוף המתחרים 

בהסכם פורד הסכימה פורד לזיכיון . במוצרי פורד אלא אם כן ניתנה הסכמת פורד בכתב ומראש לכך

  .בין זיכיון מאזדה לזיכיון פורדואף קבעה כללים לאינטגרציה , של דלק רכב למוצרי מאזדה

כל שינוי בשליטה בדלק מוטורס או כל שינוי בהנהלת דלק מוטורס לפיו גיל אגמון לא ינהל את דלק 

במקרה בו פורד לא נתנה הסכמתה לשינוי כאמור . מוטורס יהא טעון הסכמה מראש ובכתב של פורד

  .תעמוד לפורד הזכות לסיים את ההסכם

  . ידי מי מהצדדים בהתאם להוראותיו-ף ממועד חתימתו ועד לסיומו עלהסכם פורד הינו בתוק

ידי דלק - הסכם פורד קובע את התנאים המסחריים והמשפטיים הנוגעים להפצת מוצרי פורד על

הקמת מערך שירות בהתאם לסטנדרטים הנהוגים , מוטורס בישראל לרבות ביצוע פעולות שיווק והפצה

הענקת שירותי אחזקה , מתן אחריות למוצרי פורד,  והדרכתוהעסקת כח אדם מתאים, י פורד"ע

הכל , מנגנון בוררות לפתרון מחלוקות בין הצדדים, שימוש בשמות מסחר וסימני מסחר, ותיקונים

  .כמפורט בהסכם פורד
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  . יום לפחות30לדלק מוטורס הזכות לסיים את ההסכם בכל עת במתן הודעה מראש ובכתב לפורד של 

יים את ההסכם באופן מיידי בקרות אחד מהאירועים המפורטים בהסכם שהינם לפורד הזכות לס

ידי דלק מוטורס של זכות או התחייבות -העברה על, בין היתר, בשליטה של דלק מוטורס הכוללים

שינוי בבעלות או ; העברת נכסים מהותיים של דלק מוטורס הדרושים לניהול עסקיה; הקבועה בהסכם

אם יתברר כי דלק מוטורס נתנה מצג לא ;  ללא הסכמת פורד מראש ובכתבבהנהלה של דלק מוטורס

כשלון דלק מוטורס לתפקד במהלך ; חדלות פרעון של דלק מוטורס; נכון במסגרת ההתקשרות בהסכם

העסקים הרגיל או לשמור את עסקיה בקשר עם מוצרי פורד פתוחים במהלך שעות העבודה המקובלות 

או גיל אגמון בגין ) תשובה(יצחק שרון , דלק רכב, שפט של דלק מוטורסהרשעה בבית מ; כאמור בהסכם

או מחלוקת , ידי אנשים האמורים שאינם הולמים אנשי עסקים בעלי שם-או כל מעשה עלהפרת חוק 

בין האנשים האמורים אשר לדעת פורד נוטה להשפיע לרעה על הפעילות או העסקים של דלק מוטורס 

, ן של דלק מוטורס או של סוכנים מורשים אחרים של פורד או של פורדאו בשמה הטוב או במוניטי

או אי הסכמה בין הגורמים המפורטים לעיל שלדעת פורד תשפיע ; חברות קשורות שלה או מוצריה

הפרת דלק ; של פורד או גופים קשורים לה, שמה הטוב של דלק מוטורס, לרעה על עסקי דלק מוטורס

אי ביצוע תשלום במועד לפורד או לגוף קשור לה לאחר שניתנה ;  בהסכםמוטורס התחייבויות מסוימות

רשיון הדרוש לשם ניהול תקין ;  יום לאחר מתן ההתראה15לה התראה ולא תיקנה הפרה כאמור תוך 

  .של עסקי דלק מוטורס הושעה או נשלל מכל סיבה שהיא

מקרים בהם דלק מוטורס לא  יום ב60לפורד הזכות לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת של , כמו כן

וזאת לאחר שנתנה התראה לדלק מוטורס לתקן הפרה , מילאה אחר ההתחייבויות המפורטות בהסכם

  . יום לאחר מתן ההתראה60כאמור ודלק מוטורס לא תיקנה הפרה זו תוך 

 יום במקרה 15לפורד ולדלק מוטורס הזכות להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה מראש ובכתב של 

ובלבד שפורד תעכב , מוות או מוגבלות פיסית או מנטלית של הבעלים בדלק מוטורס האמורים לעילשל 

ל "במקרה בו היורש או בא כחו של הנ,  חודשים עד שנה3את זכותה לבטל את ההסכם לתקופה של 

  .יבקש זאת ויוכיח להנחת דעת פורד כי יש לו את היכולת למלא אחר תנאי הסכם פורד

  . יום לפחות120סיים את ההסכם בכל עת במתן הודעה בכתב ומראש לדלק מוטורס של לפורד הזכות ל

 יום לפחות במקרה בו פורד 30לפורד הזכות לסיים את ההסכם בכל עת בהודעה מראש ובכתב של 

  .מציעה הסכם חדש או נוסח מתוקן של הסכם למפיצים מורשים שלה

ה של העברת רוב נכסי דלק מוטורס לאדם כלשהו במקרה בו יהא שינוי בבעלות דלק מוטורס או במקר

תהא לפורד זכות סירוב ראשונה לרכוש , המותנית בהתקשרות פורד עם אותו אדם בהסכם הפצה חדש

את הבעלות בדלק מוטורס או את הנכסים המוצעים למכירה באותם תנאים כפי שהוסכמו עם אותו 

זכות הסירוב . אמור לצד שלישי כלשהולפורד הזכות להמחות את זכות הסירוב הראשונה כ. אדם

  .הראשונה ניתנת לאכיפה כלפי כל נעבר של דלק מוטורס
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 הליכים משפטיים 1.11.17

דלק מוטורס ,  הוגש כתב אישום פלילי לבית משפט השלום בפתח תקווה נגד נכסי דמר10.1.2006ביום   .א

וזאת לאחר , לא כדיןונושאי משרה בהן בגין בניה ושימוש במקרקעין של המרכז הלוגיסטי בניר צבי ש

 בוטל כתב האישום לגבי נושאי המשרה 2.1.2007ביום .  ושבוטלו2005הליכים קודמים שהחלו בשנת 

הטיעונים בכתב האישום תוקפים הן את חוקיות היתרי הבניה שניתנו . שנכללו בכתב האישום המקורי

וכנית החלה על על ידי הועדה המקומית לאור העובדה כי הם סותרים את השימוש המותר בת

והן את הבנייה והשימוש שנעשו בפועל בחריגה , המקרקעין וכי ניתנו ללא הליך של בקשה לשימוש חורג

פי כתב האישום המתוקן נכסי דמר ודלק מוטורס נאשמות בבנייה ושימוש - על. ובניגוד להיתרים

בדיון הראשון . םבמקרקעין ללא היתר בניה ובבנייה ושימוש במקרקעין בסטייה מתוכניות והיתרי

בהתאם להסדר דיוני שהושג עם התביעה שמרה לעצמה . בכתב האישום כפרה החברה באישומים

במסגרת גזר הדין שיינתן בתיק , התביעה זכות לבקש בעתיד צו הפסקה שיפוטי להפסקת העבודות

 .  14.4.08בעקבות כפירת דלק רכב באישומים וטיעוני דלק רכב נקבע מועד להוכחות ליום . האישום

, ל דלק מוטורס ויורם מזרחי"ל דלק רכב ומנכ"מנכ,  נחקרו במשטרת ישראל גיל אגמון4.9.2007ביום   .ב

בחשד לעבירות של מתן שוחד למהנדס הועדה המקומית , ל חברת הבת דלק מוטורס"המשנה למנכ

של חברת דלק וזאת בקשר לבניית מרכז לוגיסטי , ורישום כוזב במסמכי תאגיד" לודים"לתכנון ובנייה 

ל נעצרו לאחר חקירתם והובאו לבית משפט שלום ברמלה לדיון "ל והמשנכ"המנכ. מוטורס בניר צבי

תחילה הוארך , לאחר שהחשודים הכחישו את כל החשדות נגדם. בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם

חלק מתנאי כ.  ימים נוספים4למשך , לכל היותר, מעצרם ביומיים ולאחר מכן הם שוחררו למעצר בית

ס "הפקיד עירבון כספי ע,  50,000₪השחרור חתם כל אחד מהחשודים על התחייבות עצמית בסך 

 אין כל מידע בקשר עם  לדלק רכב,פרט לאמור לעיל.  50,000₪ס "ע' ונתן ערבות צד ג ₪ 50,000

 של להעריך בשלב זה את השפעת האמור על מצבה הכספידלק רכב ואין ביכולתה של  ,ל"החקירה הנ

ושאי נ יתברר כי בחשדות נגד ,מביעה אמונה כי לאחר סיום החקירהדלק רכב . אם בכלל ,דלק רכב

 .המשרה כאמור אין כל ממש

 הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים לסעד קבוע ולסעד זמני בידי סוכנות חלפי 26.6.02ביום   .ג

כנגד דלק ,  המשך סוכנות החלפיםובה עתירה כנגד פורד לאפשר למבקשת, )לשעבר(פורד בישראל 

וכנגד ,  להימנע מפעולות בניגוד לחוק ההגבלים העסקיים להוצאת המבקשת מהשוק–מוטורס ופורד 

 להימנע מלשווק חלק חילוף מקוריים ללקוחות המבקשת והלמינע ממדיניות של –דלק מוטורס 

כננת לבצע עוולות בתחרות במסגרת התביעה נטען כי דלק מוטורס מבצעת ומת". מחירים טורפניים"

. ובקשתה נדחתה לאחר דיון במעמד הצדדים, המבקשת עתרה לצו זמני. בתחום שיווק חלפים מקוריים

בקשתה נתקבלה ופורד , במקביל התבררה בקשתה של פורד לעיכוב הליכים מחמת תניית שיפוט זר

סיכויי הגנתה של דלק טובים , בהתבסס על יועציה המשפטיים, להערכת לדלק רכב. נמחקה מההליך

 .מוטורס מפני הבקשה לצווי מניעה וצווי עשה קבועים
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  יעדים ואסטרטגיה עסקית 1.11.18

. היעד המרכזי של דלק רכב הוא להגדיל את פעילותה ורווחיה תוך שיפור מתמיד של רמת השירות

ל שהקמתו בוצעה מתוך ראייה עתידית ש, מהמתקדמים מסוגו, השלמת המרכז הלוגיסטי של דלק רכב

בניית . מאפשר לה לשפר את השירות לצרכנים ומייעל את פעילותה, התפתחות שוק כלי הרכב בישראל

ר מתבצעת בהתאם לסטנדרטים " מ15,000- המשתרע על פני כ- מרכז השירות החדש –המוסך המרכזי 

 מרכזי השירות והכנסת –מתבצע תהליך של שיפור חזות המוסכים המורשים , כמו כן. בינלאומיים

  .סטנדרטים חזותיים אחידים של רשת המוסכים המורשים ברחבי הארץ

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 1.11.19

וכן צפויה להשיק בקרוב ,  מתוצרת פורדSUV רכב מסוג EDGE –בימים אלו משיקה דלק רכב את ה 

   .שתיהן בקטגוריות בהן דלק רכב לא מיוצגת, את הפורד טרנזיט גמבו

  גורמי סיכון 1.11.20

  :ר גורמי סיכון המאיימים על פעילות דלק רכב כמפורט דלהלןניתן לציין מספ

פי הסכמי ההתקשרות עימם -על. ידה- לדלק רכב תלות ביצרני כלי הרכב המיובאים על-תלות ביצרנים  1.11.21

הסכם פורד הינו לתקופה לא קצובה וניתן לסיום כאמור בסעיף . על דלק רכב לעמוד בתנאים מסוימים

כמו  . לעילא1.11.16 הסכם מאזדה נחתם לתקופה קצובה של שלוש שנים כאמור בסעיף .  לעילב1.11.16 

אי חידוש . ידי מי מהצדדים לו כמפורט בהסכמים-ההסכמים האמורים ניתנים לביטול על, כן

תלויה דלק רכב בדגמים , וסףבנ .ההסכמים או ביטולם ישפיע באופן מהותי על עסקי דלק רכב

במקרה בו היצרן ייצר דגמים יקרים יותר . ידם- ידי היצרנים ובעלותם הנקבעת על-המיוצרים על

  .התוצאות העסקיות של דלק רכב עשויות להיות מושפעות מכך

 מכיוון שרוב הוצאות דלק רכב הינן במטבעות הזרים - שינויים בשערי מטבעות חוץ של מדינות היבוא  .א

. ח חשופה דלק רכב לשינויים בשערי מטבעות אלה"ב ואילו הכנסותיה הינן בש" יורו ודולר ארה,יין

  .ח עלול להביא לקיטון ברווחיות דלק רכב"ל לעומת הש"ייסוף במטבעות הנ

 סך מרכיב שערי חליפין במחיר המוצרים של – שינויים בשערי מטבעות חוץ בהם מייבאים מתחרים  .ב

במידה ושערי החליפין של , לפיכך.  ממחיר המכירה של המוצרים90%-85% –דלק רכב מסתכם ב 

המטבעות הזרים בהם מייבאים מתחרים לא ישתנו או יקטנו בעוד שיחול ייסוף במטבעות בהן מייבאת 

  .יכולת התחרות של דלק רכב עם מתחריה עשויה להיפגע, דלק רכב

אי הבנקאי של דלק רכב הינו בריבית  חלק גדול מהאשר– ל"שינויים בריביות הבנקאיות בארץ ובחו  .ג

חשופה דלק רכב לשינויים בריבית , לפיכך. ל"משתנה שהינה פונקציה של ריביות בנקאיות בארץ ובחו

  .ל"הבנקאית בארץ ובחו

.  מכירות דלק רכב ללקוחות המוסדיים מתבצעות בחלקן באשראי כנהוג בענף הרכב– אשראי לקוחות  .ד

תרכז במספר מצומצם של לקוחות שהיקף המכירות להם גבוה ולכן אשראי זה אינו מובטח במלואו ומ

ידי לקוח כזה עלול לפגוע נקודתית בתזרים המזומנים ובתוצאות העסקיות של -אי פרעון אשראי זה על

  .דלק רכב
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לאחרונה פועלים משרדי האוצר ,  לעילב1.11.1  כמפורט בסעיף – צמצום הריכוזיות בשוק כלי הרכב  .ה

והתחבורה לצמצום הריכוזיות בשוק כלי הרכב בישראל ולהסרת החסמים בו באמצעות בחינת 

דלק רכב מעריכה כי בטווח הקרוב . התקינה והרגולציה של יבוא כלי הרכב, רפורמות בתחום המיסוי

ערכת דלק רכב אין כדאיות לשינויים אלו לא תהיה השפעה משמעותית על פעילות דלק רכב היות ולה

 .כלכלית ליבוא מקביל למעט לגבי מכוניות יוקרה ומכוניות נישה

. לדלק רכב תחרות בתחומי פעילותה,  לעיל1.11.6  כמפורט בסעיף – תחרות בתחומי פעילות דלק רכב  .ו

אשר יהוו תחרות לדגמים , ק רכבבמקרה בו ייכנסו דגמי כלי רכב חדשים בפלחי השוק בהם פועלת דל

או במקרה בו ישווקו דגמים כאמור במחירים שהינם תחרותיים למחירי כלי /אותם מוכרת דלק רכב ו

בשוק חלקי , כמו כן. אזי תחרות כאמור עלולה להשפיע על תוצאות דלק רכב, הרכב שמוכרת דלק רכב

  .דלק רכב בתחום זההעשויה להשפיע על תוצאות , לדלק רכב תחרות גדולה, החילוף

כתוצאה מגורמים ,  שינויים בהיקף הפעילות הכלכלית במשק הישראלי-  האטה כלכלית במשק  .ז

בטחוניים וכלכליים עלולים לפגוע בהיקף מכירות כלי רכב בישראל ולהשפיע לרעה על , מדיניים

ת הרכב הצליחה דלק רכב לבסס את מעמדה כסוכנו, יחד עם זאת. תוצאותיה העסקיות של דלק רכב

  .לשינויים אלה עשויה להיות השפעה על התוצאות העסקיות של דלק רכב. הגדולה בישראל

 שינויים בהסדרים רגולטוריים החלים על ענף הרכב כגון שינויים במדיניות - שינויים רגולטוריים  .ח

או , סשינויים במדיניות הנוגעת לסיווג כלי הרכב כפרטיים או מסחריים לצורכי מ, המיסוי הממשלתית

שינויים במדיניות הנוגעת לשווי השימוש של רכב ליסינג הניתן לשימוש עובד עלולים להוביל לשינויים 

לפירוט . בביקושים לכלי רכב מסוגים שונים ולהשפיע בטווח הארוך על תוצאות הפעילות של דלק רכב

לדעת הנהלת דלק רכב לא ניתן להעריך כיצד ישפיעו .  לעילב1.11.1 אודות שינויים כאמור ראה סעיף 

 .שינויים אלה על תוצאות הפעילות של דלק רכב

 בהסכם פורד נקבע כי כל שינוי בשליטה – שינויים בהנהלת דלק מוטורס או בשליטה בדלק מוטורס  .ט

א טעון בדלק מוטורס או כל שינוי בהנהלת דלק מוטורס לפיו גיל אגמון לא ינהל את דלק מוטורס יה

במקרה בו פורד לא נתנה הסכמתה לשינוי כאמור תעמוד לפורד הזכות . הסכמה מראש ובכתב של פורד

, עומדת לפורד הזכות לסיים את ההסכם, כמו כן).  לעילב1.11.16 ראה סעיף (לסיים את הסכם הזכיון 

או גיל ) תשובה(יצחק שרון , דלק רכב,  משפט של דלק מוטורסבמקרה של הרשעה בבית, בין היתר

 .ידי אנשים האמורים שאינם הולמים אנשי עסקים בעלי שם-אגמון בגין הפרת חוק או כל מעשה על

בהסכם מאזדה נקבע כי היצרן רשאי להביא את הסכם מאזדה לידי סיום מוקדם בכל עת במתן , בנוסף

 במקרה בו היצרן קובע כי לא ניתן להמשיך בעסקאות עם דלק הודעה בכתב ליצואן ולדלק מוטורס

או כתוצאה משינוי /היעלמות או שינוי בהנהלת דלק מוטורס ו, אי כשירות, מוטורס כתוצאה ממוות

  .במבנה הארגוני משפטי של דלק מוטורס או שינוי מהותי בהרכב בעלי המניות או המשקיעים בה
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סיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדים , סיכוני מקרו(עיל על פי טיבם להלן סיכום גורמי הסיכון שתוארו ל

על פי תנאי השפעתם על עסקי דלק רכב , בהתאם להערכת הנהלת דלק רכב, אשר דורגו, )לחברה

 ):בינונית וקטנה, השפעה גדולה(

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי דלק רכב

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה

שינויים בשערי  •    סיכוני מקרו
מטבעות חוץ של 
  מדינות היבוא

שינויים בריביות  •
הבנקאיות בארץ 

  ל"ובחו
האטה כלכלית  •

  במשק
 

  

שינויים בשערי  • סיכונים ענפיים
מטבעות חוץ בהם 
 מייבאים מתחרים

  אשראי לקוחות • 
צמצום  •

הריכוזיות 
 בשוק

סיכונים מיוחדים 
 לדלק רכב

לת שינויים בהנה • תלות ביצרנים •
דלק רכב או 

 בשליטה בדלק רכב

 

  

פעילות דלק רכב הינה על סמך ההערכה בלבד וייתכן כי -מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על

  .בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה
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  ן"תחום הנדל 1.12

  כללי 1.12.1

נכון למועד "). ן"דלק נדל: "להלן(מ "ן בע"ן נעשית באמצעות דלק נדל"פעילות הקבוצה בתחום הנדל  .א

   1.ן" מהון המניות של דלק נדל64.04 % -ח מחזיקה הקבוצה ב"הדו

 דלק בלרון והחברות 2").דלק בלרון: "להלן(מ "בלרון בינלאומי בע-ן הינה הבעלים של דלק"דלק נדל  .ב

השקעות . ן המניב במדינות מערביות"חזקות שלה מתמקדות בהשקעות ארוכות טווח בתחומי הנדלהמו

ן מניבים ובהן מתבצעת "דלק בלרון מתבצעות באמצעות השקעה בחברות זרות שבבעלותן נכסי נדל

דלק בלרון (ן "ולעיתים מימוש של נכסי הנדל, ניהול, בצורה עצמאית כל הפעילות הקשורה ברכישה

  ").בלרון: "עם החברות המוחזקות שלה יקראו ביחד להלןביחד 

ן את " רכשה דלק נדל2004במהלך שנת . ן פועלת בישראל בתחומי ייזום פרוייקטים למגורים"דלק נדל  .ג

ן המשיכה את פעילות דנקנר והפכה את "דלק נדל"). דנקנר: "להלן(מ "כל מניות  דנקנר השקעות בע

ן "לאחר תאריך המאזן נחתם הסכם בין דלק נדל .בניה למגוריםדנקנר לזרוע הפעילות שלה בתחום ה

ן ובתמורה הוקצו לדלק "ן לקרדן נדל"ן לפיה הועברה פעילות המגורים של דלק נדל"לבין קרדן נדל

  .ן" מהון המניות של קרדן נדל40%ן "נדל

ן "כרת נדלן בישראל בייזום ורכישה של פרוייקטים למשרדים ולמסחר ובהש"כמו כן פועלת דלק נדל  .ד

 –ן "דלק נדלתחום הרכישה וההשכרה של נכסים מניבים בנויים מתבצע באמצעות . מניב שבבעלותה

 ,מ" נכסים מניבים בע–ן "  דלק נדל,80%3-בן"בה מחזיקה דלק נדלחברת בת , מ"נכסים מניבים בע

 260 -רה לכ וכן רכשה במהלך השנה בתמון"דלק נדלאשר במהלך השנה רוכזו בה הנכסים המניבים של 

תחום היזום של פרוייקטים . מ המחזיקה בנכסים מניבים"את חברת סהר פיתוח והשקעות בע₪ מליון 

מתבצע באמצעות חברת ויתניה ) למעט ייזום תחנות דלק ושטחי מסחר נלווים להם(למסחר ולמשרדים 

 . . הינה בעלת  מחצית ממניותיהן"דלק נדלמ אשר "בע

 תחנות שירות 29 מהון המניות של חברה זרה המפעילה 75%ון רכישת  השלימה בלר2007בחודש מרץ   .ה

   .הממוקמות בצידי כבישים מהירים בבריטניה) הכוללות תחנות דלק מסעדות ובתי מלון(

חברת בת , ")DGRE: "להלן (.Delek Global Real Estate Ltd הושלמה הנפקת מניות 5.4.2007ביום   .ו

  . בלונדוןAIM - הבבורסת, בשליטה מלאה של דלק בלרון

 

                                                      
, ן"ל דלק נדל"על ידי מנכ1.42  %, מוחזקים על ידי קופות הגמל של בנק הפועלים_0.34%,  מוחזקים על ידי בנק הפועלים9.81 %   1

 0.01%, )דירקטור בחברה(ידי מר יעקב פרידגוט  מוחזקים על 0.01 %, )דירקטור בחברה( מוחזקים על ידי מר גבי לסט 0.05% %
  . על ידי הפניקס משתתפות   והיתרה בידי הציבור

  . אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ואשר נסחרות בבורסה2000דלק בלרון הנפיקה בשנת   2
  .      יתרת המניות מוחזקות בידי  גופים מקבוצת מגדל חברה לביטוח   3
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ן "ן הופרד מטעמי נוחות לפי איזורים גיאוגרפים באופן שפעילות הנדל"התיאור של תחום הפעילות בנדל  .ז

לגבי מספר נושאים ניתן תיאור . ן בישראל"ל תוארה תחילה ולאחר מכן תוארה פעילות הנדל"בחו

 .ל והן של הפעילות בישראל"משותף הן של פעילות בחו
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 ן"מתאר את מבנה ההחזקות של החברות הפועלות בתחום הנדללהלן תרשים ה  .ח
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אנגליה וסקוטלנד כלולות אנגליה מאוחדות פינלנד מאוחדות קנדה מאוחדות שוייץ מאוחדות גרמניה מאוחדות

35.46%

Rosedale Properties 
Ltd  [Shalati Inv. Ltd] 
(Farrington Court) 70%

Botley Properties Ltd 
(Buckingham Gate)

90%

BC Real Estate Oy  
(Neste Oil)

100%

Navigator  Trust 
(Place Elgin)

85%

Trafalgar Property AG 
(Zurich University Offices)

62.5%

Admiralty Holding Ltd Gibraltar 
(Fachmarhtzestan Celle)

35.46%

Supreme Properties 
Limited  [Shalati Inv. 
Ltd] (Mitre House) 70%

Rosemore Ltd - 
Chainmill Inv. Ltd. 
(Kinnaird House) 72.5%

Pomiratum Oy 
[Odofera Oy] 
(Teliasonera)

100%

Corsa  Trust 
(Place Chatel)

100%

Dubendorf Property AG 
(Credit Suisse Building 
Dubendorf, Zurich) 60%

Regents Properties Ltd [Paxos 
Holdings Sarl] (DEGI)

35.46%

Sofina Properties Ltd 
[Shalati Inv. Ltd] 
(Stonecutter Court) 57.5%

Quarry town Ltd 
(Dundee Discovery 
Centre) 100%

Puukeskus Real 
Estate Oy (16 real est 
properties)

100%

Mondego  Trust 
(Toronto 5001-
Young st.) 100%

Lanus Sarl (Luxco) 
[Riparia Sarl; Draycott 
Properties Ltd] (World 
Trade Center, Lausanne)

60%

Tower Green Properties 
GmBh&Co [Paxos Holdings 
Sarl] (Walzmuhle)

45%

Old Forge Inv. Ltd 
(City Plaza, Sheffield) 
- the property was 
sold in July 2007

59%

Powerfocal Ltd - 
[Linchfield Ltd.] (NCP)

שוודיה מאוחדות

100%

La Fiducie Orion 
Trust (Bell Tower)

60%

 Farena Inv. Ltd [Daleham 
Holdings Ltd]  (Mulheim)

45%
Shatto Holdings Ltd 
(City Centre in 
Birmingham)

75%

BHM Stockholm Rep 
AB & BHM Properties 
Sweden AB 
(Repslagaren 37)

51%

Expedition Trust 
(Trois Rivieres)

60%

Broomstead Inv. Ltd [Daleham 
Holdings Ltd] (Adidas)

45%

Major belle Ltd [Flush 
Inv. Ltd] (Croydon 1)

90% Acapela Holdings Ltd, BHW 
(Leipzig)

80%
Anchor Falls Ltd (Deutsche 
Welle, Berlin)

אנגליה בסיס עלות קנדה כלולות שוייץ כלולות גרמניה כלולות

100%

Oceanna Properties Ltd 
(Frankfurt prop, Kaiserslautern 
prop )

17% Master Jput [Daleham 
Holdings Ltd] (Hilton) 45% Explorer Trust (Jean 

Coutu) 50%

Immobilien 
Gessellschaft 
Auserholligen AG 
[Synergy Holdings 
Sarl] (Luna)

50%

Tredegar Holdings Ltd 
(Grevenbroich)

100%

High Tide Properties Ltd [Sea 
Jewel Inv. Ltd] (Metro)

17%

Blackheath Holdings 
Sarl (Marriot)

50%

Tower Property 
AG (Matran 
Shopping Center) 50%

Stiana Developments 
Sarl [Romaine Holdings 
Ltd.] (Tech University of 
Berlin)

 Delek Global Real Estate

 Fattal 
Hotels 

Fund, L.P.

81.5%

75% 21.33%Delek 
Motorway 
Services - 

Jersey 
(RoadChef)
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 ן ועסקאות במניותיה"השקעות בהון דלק נדל  .ט

למעט , ח"ן או עסקאות במניותיה בשנתיים שקדמו למועד הדו"לא התבצעו השקעות בהון דלק נדל

 :כמפורט להלן

 .ן" מניות רגילות של דלק נדל111,070 -ל)  'סדרה ג( הומרו אגרות חוב 2006במהלך  .1

לרבות דירקטורים ( עובדים בכירים בחברה 6 -  הקצאה לן"דלק נדל אישר דירקטוריון 25.1.2006ביום  .2

 7,317,474 -  אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש ל7,317,474של  ) ונושאי משרה בחברה

). ן"דלק נדל מההון המונפק של 6.77%היוו אותה עת שאילו מומשו  (ן"דלק נדלמניות רגילות של 

 55,576 אופציה לרכישת ן"דלק נדל מימש עובד 16.7.07ביום .   שנים5האופציות יוקצו בשלבים במשך 

 .ן"דלק נדלמניות של 

מ " למגדל חברה לביטוח בע2006ן בחודש דצמבר " הקצתה דלק נדל4.12.2006בעקבות הסכם מיום  .3

 אלפי 130,111 -  בתמורה לסך של כן"דלק נדל מניות רגילות של 3,578,420מ "ח בעולמגן חברה לביטו

ל בנוסף "במסגרת ההסכם הוקצו לחברות הנ. לכל מניה ₪ 36.36העסקה כאמור שיקפה מחיר של . ₪

דלק  כתבי אופציה בלתי רשומים למסחר בבורסה ובלתי סחירים הניתנים למימוש למניות 2,000,000

צמוד ( ₪ 47.5כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה אחת בתמורה לתשלום במזומן של  באופן שן"נדל

 ).    למדד

 ן"דלק נדל מניות רגילות של 2,290,189' ן לצד ג" הקצתה דלק נדל4.12.2006בעקבות הסכם מיום  .4

 . לכל מניה ₪ 37.38העסקה כאמור שיקפה מחיר של . ₪ אלפי 85,060-בתמורה לסך של כ

דלק  מהון המניות המונפק והנפרע של 5.06%ן לטאו תשואות  " הקצתה דלק נדל2007מבר חודש דצב .5

 1,957,360 -בתמורה ל, )להלן' ק ו"לא כולל את ההקצאה למנורה כפי שיפורט בס( לאחר הקצאתן ן"נדל

 מניות 7,600,000 -ו) חברה הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב(מ "מניות של דרבן השקעות בע

רסי שמניותיה 'ן הרשומה בג"חברת בת של דלק נדל, Delek Global Real Estate Ltdילות של חברת רג

 . אשר היו בבעלות חברת טאו,  בלונדוןAIMנסחרות בבורסת 

 מהון 1.256% -אשר יהוו יחדיו כ, ן למנורה מבטחים  מניות" הקצתה דלק נדל2007בחודש דצמבר   .י

לא כולל את ההקצאה לטאו כפי שפורטה (ן  לאחר הקצאתן "דלהמניות המונפק והנפרע של לדלק נ

  ). ח למניה" ש21.2(ח " ש31,800,000 לסך של - בתמורה ל, )לעיל' הק "בס

  ל"מידע כללי על תחום הפעילות בחו 1.12.2

  ל"מבנה תחום הפעילות בחו  .א

 S&P. נדשוויץ ופינל, גרמניה, שבדיה, קנדה, ל כוללת את אנגליה"ן בחו"הסביבה בה פועלת דלק נדל

 אשר משקף בעיקר את הכלכלות המפותחות שלהן והיציבות 1AAAמדרגת את המדינות הללו בדירוג 

  .היחסית שלהן לאורך שנים

                                                      
  .-A מדרגת את ישראל בדירוג בינלאומי של S&P כי לשם השוואה יצוין  1
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 :ל באופן הבא"ניתן לאפיין את השווקים בהם פועלת בלרון בחו  .ב

ס  ומהון עצמי שמוזרם לחברת הנכNon-Recourseי הלוואות מסוג "ל ממומנת ע"רכישת הנכסים בחו .1

י מקובלות הדרישות "בעבר ניתן היה לאפיין את ההון העצמי שנדרש לעסקה עפ. לרוב כהלוואות בעלים

כיום לאור משבר האשראי שקיים בשווקים קשה לאפיין את היקף ההון העצמי שיש . במדינות השונות

  . פ מדינות"להזרים לעסקה ע

-Nonנעשה לרוב בהלוואה מסוג ) מושכרבמידה והנכס (מימון יתרת מחיר הרכישה לבד מההון העצמי  .2

Recourseלעיתים . מניות חברת הנכס והסכמי השכירות,  כאשר הבטוחה למלווה הינה הנכס עצמו

 . קיימת ערבות צולבת בין מספר נכסים

, 31.12.2005 שנים לימים  10לתקופה של ) ן"דלק נדלללא תוספת מרווחי (הריבית הבסיסית   .3

באנגליה :   החלה על הלוואות הנלקחות ממוסדות פיננסים  הינן  כדלקמן31.12.2007 – ו 31.12.2006

על הלוואות (בגרמניה פינלנד ושבדיה ,  בהתאמה5.01% -וכ 5.11 %- כ4.46 %-כ) ט"ישעל הלוואות בל(

- כ, %2.37-כ) על הלוואות בפרנק שוויצרי(בשוויץ ,  בהתאמה4.59% - וכ4.09 % - כ 3.37 %-כ) באירו

מובהר כי . 4.59% - ו4.46 %-כ, 4.31%-כ) על הלוואת בדולר קנדי(בקנדה ,   בהתאמה3.29% -וכ %2.75

 מגופים פיננסים ן"דלק נדלהריביות האמורות הינן הריביות הבסיסיות ובהלוואות שנלקחות על ידי 

 קיימים מרווחים לעומת הריבית הבסיסית המשנים בפועל את שעורי  הריבית של ההלוואות שנלקחות

 .   לבין הגופים המלוויםן"דלק נדלמ שבין "המרווחים נקבעים בכל עסקה במו. לעומת הריבית הבסיסית

ן "בשוק הנדל.  שנים10-כ לתקופה של כ" באירופה הינם בדDGREחוזי השכירות במדינות בהן פועלת   .4

 .   שנה30 להתקשרות בהסכמים בעלי טווח זמן ארוך יותר של עד DGREהבריטי פועלת 

. דמי השכירות מעודכנים אחת למספר שנים בהתאם לנוסחאות שנקבעות במסגרת הסכמי השכירות  .5

או לפי עדכון קבוע כלפי , )Upwards Only(באנגליה רוב דמי השכירות מעודכנים כלפי מעלה בלבד 

  . מעלה לפי הוראות ההסכם

יות השוכרים כוללות גם את כלומר התחייבו, Triple Netכ מסוג "באנגליה הסכמי השכירות הם בד  .6

שבדיה ופינלנד הסכמי , שוויץ, גרמניה, בקנדה. אחזקת הנכס ותשלום מיסים וביטוחים בגין הנכס

Triple Net הינם שכיחים פחות ולכן בעל הנכס צריך לדאוג לפתרונות לגבי הוצאות הון ולגבי ביטוח 

חברות בעלות הנכסים יש כספים  מוודאת שלTriple Net ,DGREכאשר השכירות אינה מסוג . הנכס

  .מספיקים לשם ביצוע השקעות הון שתידרשנה בזמן ולאחר תום תקופת השכירות

 באופן DGRE מבוצע על ידי חברות ניהול חיצוניות עימן מנהלת הנהלת DGREהניהול השוטף של נכסי   .7

 . קבוע דיונים אסטרטגיים בנוגע להשכרה ולניהול הנכסים

כאשר השוכר . השוכר בטחונות כלשהם להבטחת התחייבויותיו על פי הסכמי השכירותכ לא נדרשים מ"בד  .8

 .הינו חברת בת של חברה בעלת מוניטין מתקבלות לעיתים ערבויות מחברת האם של השוכר
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  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  .ג

לגודל האוכלוסייה , ג" המתייחסים לצמיחה בתמן"דלק נדללהלן נתונים לגבי הארצות בהן פועלת  .1

  :1ולשיעור האבטלה באותן ארצות

צמיחה   שנה  מדינה
  ג"בתמ

אוכלוסייה 
  במיליונים

  אבטלה

 5.4%  61.27  2.2%  )תחזית (2008
2007  3.1%  60.85  5.4%  

2006  2.9%  60.39  5.3%  

אנגליה 
  )בריטניה(

2005  1.8%  60.06  4.8%  

    82.2  2.1%  )תחזית (2008

2007  2.5%  82.31  8.4%  

2006  2.9%  82.44  9.8%  

  גרמניה

2005  0.8%  82.5  10.7%  

    9.18  3.1%  )תחזית (2008

2007  2.6%  9.11  6.1%  

2006  4.1%  9.05  7.1%  

  שבדיה

2005  3.3%  9.01  7.4%  

  6.7%  5.3  3.4%  )תחזית (2008

2007  4.4%  5.28  6.9%  

2006  4.9%  5.26  7.7%  

  פינלנד

2005  2.8%  5.24  8.4%  

  2.6%  7.56  2.1%  )תחזית (2008

2007  3.1%  7.51  2.8%  

2006  3.2%  7.46  3.3%  

  שוויץ

2005  2.4%  7.42  3.8%  

  6.3%    1.7%  )תחזית (2008

2007  2.6%  32.98  6%  

2006  2.8%  32.45  6.6%  

  קנדה

2005  2.9%  32.13  6.9%  

  

  : 2ן המניב בארצות האמורות"להלן התייחסות לגבי תחום הנדל .2

  יטניהבר

  .הגידול של הכלכלה הבריטית הואט בשנתיים האחרונות לאחר תקופה ארוכה של צמיחה חזקה

 בממוצע אלו השנים הרצופות בעלות 2.6% – עמד על כ 2004-2006שיעור הצמיחה בבריטניה לשנים 

  הפעילות צברה2007 – יחד עם זאת ב 1992 – 1991הגידול הנמוך ביותר שבריטניה עברה מאז שנים 

  . כאשר המניע הוא סקטור השירותים2.8%תאוצה ושיעור הצמיחה עמד על 

                                                      
  ca.gc.canadianeconomy.www://http -  ו eu.europa.ec.eurostat.epp://httpהנתונים הינם לפי    1
 DTZ Debenham Tie Leung, one:  שכתובתםDTZ Researche ן המניב  לקוחים מחברת "הנתונים לגבי תחום הנדל   2

Curzon st. LONDON W1A 5PZ  
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מתחילים להפנים בצורה מוחשית יותר את האפקט של משבר , בניגוד לגוש היורו, בממלכה הבריטית

שוק , למעשה. הכלכלה האמריקאית, פריים אשר זולג באופן ישיר מן הכלכלה הגדולה בעולם-הסאב

ות בשוק ון אשר רושם האטה משמעותית כתוצר לוואי ממשבר הנזילן הבריטי הינו הראש"הנדל

  .ב"המשכנתאות המשני בארה

גובה דמי , נזילותו, היקפו,  הינו אחד המרכזיים באירופה מבחינת מיקומון המניב הבריטי"שוק הנדל

  . שכירות ומחירי הנכסים

 אחרים כשלבעל הנכס עליונות ן"ן הבריטי מאפיינים ייחודים המבדילים אותו משווקי נדל"לשוק הנדל

משמעותי )  שנים20 – ל 10בין ( רוב חוזי השכירות הינם בעלי טווח ארוך , כמעט מוחלטת על השוכרים

הכוללים מנגנון אשר בוחן אחת לחמש שנים את דמי השכירות ומעודכן , ן אחרים"מהקיים בשווקי נדל

  . אותם כלפי מעלה בלבד

 וכוללים התחייבויות של השוכרים לביצוע תיקונים ושיפורים FRIכ מסוג "הסכמי השכירות הם בד

מימון הרכישה נעשה לרוב . באופן בו למשכיר אין הוצאות מהותיות בגין הנכס המושכר, במושכר

   .NON Recourseבהלוואת 

התנדנדות מחירים ואפילו ירידות קלות במחירי , למרות שבבריטניה כבר החלו להרגיש אי יציבות

  . שוק הנכסים בלונדון משדר יציבות המתבטאת בעליות מחירים נוספות, הבתים

  :ענף המלונאות

השיפור הכלכלי המסתמן באירופה והגידול . השנים האחרונות הטיבו עם ענף המלונאות בבריטניה

  .ועסקאות רבות התבצעו בשוק זה לאחרונה,  הנכנסת תרמו לכךתבתיירו

. 2002 חדרים בשנה משנת 2,000ת קיים גידול בבניה בממוצע של בעקבות הגידול בביקוש לקניית מלונו

  115,000 יהיו בלונדון 2010עד ,  חדרים חדשים12,000בארבע שנים הקרובות צפויים להיפתח עוד 

  .חדרים

 אחוז 2007 – ל 2006בהשוואה משנת 

 74.1%התפוסה בכל בריטניה היה 

  .בדיוק כמו בשנה שעברה

דה במהלך במרכז לונדון התפוסה יר

 אולם מחוץ ללונדון 0.6% – ב 2007

  .0.3% .–עלתה ב 

לפי מחקרים בלונדון אין שינוי 

במספר המבקרים בממלכה אך הכסף 

ממוצע של . שהתיירים מוצאים פחת

ההסבר .  מילון מבקרים בלונדון8.4

מיליון  1.2לירידה בהוצאות התיירים היא החלשות הדולר מול הפאונד בלונדון מבקרים מידי שנה 

  .תיירים מארצות הברית
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  :משרדים

  . ענף המשרדי בלונדון נשאר איתן לנוכח השינויים בכלכלה ומשבר הסאב פריים

ר ושטח פנוי ירד " מיליון מ12.6 שהיה 2006ר בהשוואה לשנת " מיליון מ12.3ענף המשרדים עומד על 

  .לעלית מחירי השכירותדבר שיצר לחץ ,   רגל רבוע350,000 – ב 2007 – ל 2006בין השנים 

   פינלנד ושבדיה –המדינות הסקנדינביות 

.  נרחביםם הסקנדינביות מתאפיינות בכלכלת שוק חופשי תוך מתן שירותים סוציאלייהמדינות

המדינות מעודדות השקעות מקומיות וזרות וכך הפכו בשנים האחרונות לאחד היעדים האטרקטיביים 

שר משקיעים רבות בקידום ההשכלה הגבוהה קוצרים את המשקים המקומיים א. בעולם להשקעות

: הפירות ומביאים את מדינות הסקנדינביות למובילות בשווקים הטכנולוגיים וליצירת חברות ענק  כמו

  .'לגו וכו, סאאב, נוקיה, אריקסון

זאת , בשנים האחרונות צמחו כלכלות סקנדינביות בקצב מהיר ביחס לשווקים מפותחים אחרים

הצמיחה בביקושים מקומיים והכוונה ממשלתית נכונה , הצמיחה המהירה במזרח אירופהבעקבות 

בשנים הקרובות נראה האטה מסוימת בקצב הצמיחה אך הקצב . י והפיסקאליבתחום המוניטאר

 –צפי לצמיחה של כ . ב"יישאר מהיר ביחס לכלכלות מפותחות אחרות כדוגמת אירופה הקלאסית וארה

בעוד שגם שאר נתוני המאקרו . ב בהתאמה" באירופה ובארה2.2% – ו 2.3% לעומת 2008 – ב 3%

רמות הריבית במדינות סקנדינביה צפויות בשנים הקרובות להישאר סביב . הבסיסיים נראים טוב יותר

 כאשר האינפלציה לא צפויה להרים את ראשה על אף שוק העבודה החזק והיקפי הביקוש 5% עד 4%

  .המקומי ההולכים וגדלים

התוצר במדינות סקנדינביה הוא , חברות הטכנולוגיה וההון האנושי הגבוה, בזכות המשאבים הטבעיים

מהגבוהים בעולם לנפש ורוב המדינות מצליחות לשמור על עודף במאזן התשלומים בניגוד לרוב 

החוב יחס . המדינות המפותחות בעולם והצפי שבשנים הקרובות עודף הייצוא על הייבוא רק ילך ויגדל

  .לתוצר נמוך והפריון התעסוקתי גבוה

, אבץ, עופרת, נחושת, מחצבי ברזל, גז טבעי,  נפט: באזור סקנדינביה קיימים משאבי טבע רבים כגון

  .'כסף וכו

לאור נתוני המאקרו מדינות האיחוד האירופי ישמחו לקבל את מדינות סקנדינביה כחלק מהאיחוד 

נות סקנדינביה לשמור על עצמאותן המוניטארית ובחרו שלא  אך מלבד פינלנד בחרו מדייהמוניטאר

 במדינות סקנדינביה הם הטובים םתנאי המחיה והשירותים הסוציאליי.להיכנס לאיחוד האירופי

פערי ההכנסה בין משקי הבית , מערכת חינוך זולה ואיכותית, מערכת בריאות מקיפה: בעולם וכוללים

ה נוחים ומתקדמים המתבססים על איגודי עובדים חזקים ישנן תנאי תעסוק, יני נמוך'מדד ג, נמוכים

. 90% –מדינות בסקנדינביה ששיעור ההתאגדות הוא מהגבוהים בעולם ובחלק מהמדינות אף מגיע ל 

  .גמישות גבוהה בהיצע העבודה המאפשרת ניידות עובדים

ם וכל זאת תוך ל מביאים את המדינות הסקנדינביות לרמת חיים מהגבוהות בעול"כל התנאים הנ

  . יציבות כלכלית ופוליטית
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   בפינלנדמשרדים

התשואה הממוצעת . ר" יורו למ340 בממוצע - 12.9% -  עלו מחירים השכירות בפינלנד ב2007בשנת 

  . 4.9%: למשרדים באיכות גבוהה

רגל (כ שטח "סה  
קיים ) מרובע

  2007יוני ,

כ שטח "סה
רגל (בבנייה 
קיים ) מרובע
  2007יוני 

טח אחוז ש
פנוי יוני 

2006  

אחוז שטח 
פנוי דצמבר  

2006  

אחוז שטח 
פנוי יוני 

2007  

  8  8  8   מיליון2.15   מיליון118.4  הלנסיקי

  
  :2007נכון ליוני , אירו לרגל מרובע,מחירי שכירות משרדים באיכות גבוהה  במרכזי העסקים

  

  Class A Net 
rent 

Class A 
Gross rent 

Top class A 
Net rent 

Top class A 
Gross net 

  28  26  28  25  הלנסיקי

  
 עלייה של –ש למטר מרובע " כת4200 : 2007דמי שכירות ממוצעים למשרדים בשטוקהולם בשנת 

13.5%.  

  קנדה

Standard & Poors מדרגת את קנדה בדירוג בינלאומי של AAA אשר משקף בעיקר את כלכלתה 

מגמת השיפור בביצועיה , יה העיקריותמרכיב היצוא הגבוה בתעשיות, המפותחת והמגוונת

  . הפיסקאליים ויציבות מערכותיה הפוליטיות

כיום מצויה הכלכלה הקנדית 

בתקופת גאות הנובעת בין היתר 

מרזרבות הנפט והגז הטבעי 

הגדולות המצויות במערבה של 

קנדה . קנדה ועלייה במחירי הנפט

תלויה מאוד בענף האנרגיה 

והשפעתה הגבוהה של כלכלת 

  .ב עליה"רהא

  

 2009התחזיות הן כי הצמיחה בשנת . 2006 בשנת 2.9% - ביחס לכ2.5% - עלה בכ2007ג בשנת "התל

  . 2.4% -תגיע לכ

 – וזאת למרות מגמת הגירה לתוך קנדה בהיקף נרחב כ 6.4%קנדה נהנית משיעור אבטלה נמוך של 

ת ושיעורי הילודה הנמוכים מנגד קיימת מגמת  הזדקנות האוכלוסייה הקנדי.  איש בשנה200,000

  .המגבירים את הצורך בהמשך הגירה ואיוש שוק העבודה, יחסית
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גידול אוכלוסין וכמות , הגירה. ן המסחרי"הוסיפו לתרום לשוק הנדל, הנתונים הדמוגראפיים הטובים

  . ן" מובילים לחוסנו של שוק הנדלםהתחלות בנייה המהווים אינדיקאטורי

הנהנה מפיזור גבוה , ן הוא תחום המגורים"סיכון הנמוך ביותר בענף הנדל התחום בעל הS&Pלהערכת 

  .  וההגירה החיוביתה נמוך וממגמת גידול האוכלוסייvacancy, ביקושים גבוהים, יחסית של שוכרים

רמת . הפגיע יותר בעיתות שפל בכלכלה, ן מסחרי עם עוגנים"רמת סיכון גבוהה יותר מוענקת לנדל

  .ן תעשייתי"ת אף לנדלסיכון דומה מוענק

  כלכלת קוויבק

. הכלכלה הקוויבקית ממשיכה להיות יציבה למרות הירידה ביצוא ותודות לחוזקו של הדולר הקנדי

 קיים 2008בשנת .  השנים האחרונות30 - השיעור הנמוך ביותר ב, 7.4% - שיעור האבטלה בקוויבק הינו כ

 - בקוויבק תהיה כ2008נן כי הצמיחה בשנת התחזיות הי. 7% -צפי כי שיעור האבטלה ירד מתחת ל

  .  כתוצאה מעליה בהוצאה הממשלתית2007 בשנת 2% - ביחס לכ2.9%

  ן המסחרי"שוק הנדל

השכירויות הוסיפו לעלות במרכזי הקניות האיכותיים וחניות חדשות הוחכרו עוד בטרם הושלמו 

  . תנבנו מרכזים וחנויות חדשות בהיקף דומה לשנים האחרונו. בנייתן

שעליהן התנהלה תחרות , ן מסחרי התמקדו בעיקר במרכזים עם רשתות כשוכרי עוגן"ההשקעות בנדל

  . קשה בשל כושר החזרים גבוה

ן המסחרי התפתח בקצב מהיר כאשר זהו מגמות חדשות ככניסת רשתות קמעונאיות גדולות "שוק הנדל

  . ב ואירופה"מארה

היזום התמקד . ן המניב המסחרי"בניה בתחום הנדלבמרוצת השנים האחרונות חלה האטה בהתחלות 

  .  מסוגים שונים ברחבי קנדהpower centers/big boxבהקמת 

ן המסחרי  במרכז טורונטו אופיין בביקושים גבוהים בעיקר מצד " שוק הנדל2007 בשנת –טורונטו 

  . ם עלו אף הםד עלה ומחירי הנכסי"שכ, 1% - שיעור השטח הפנוי ירד מתחת ל. רשתות בינלאומיות

 גם במונטיראול נרשמו ביקושים גבוהים לשטחי מסחר במרכז העיר מצד 2007 בשנת –מונטריאול 

 היה הרחבה ובניה של 2007הטרנד שאפיין את שנת . 'אוקלי וכו, אדידס: רשתות בינלאומיות כגון

power centersמגמה של מעבר מרכזי המסחר מהווים תחרות קשה מול קניונים וקיימת .  מחוץ לעיר

  .שוכרים מקניונים למרכזים אלה

  שוק במשרדים

 המשיך שוק המשרדים הקנדי ליהנות משיפור הנובע מהמגמה החיובית 2007 -  ו2006 שנת CBREלפי 

  .בכלכלה הקנדית

שיעור השטח הפנוי במרכזי ערים ירד . 2007 בשנת 7% -שיעור השטח הפנוי הממוצע בקנדה עמד על כ

שיעור השטח הפנוי מחוץ למרכזי ערים היה . 2007 בשנת 5.7% -  וכ2006בשנת  6.1%משיעור של 

 באותו שיעור כפי ר יישא2008התחזיות הינן כי שיעור השטח הפנוי בשנת . 2007 בשנת 8.1% -בממוצע כ

  .2007שהיה בשנת 
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השכירות בממוצע במרכז הערים 

 2006 בשנת Aלמשרדים ברמה 

$ 21.99, 2007 –וב $ 18.8היה 

   .4.42%ר עם תשואה של "למ

למרות הביקושים הגבוהים 

מספר התחלות , והשגשוג בענף

יחסי כאשר " שמרני"הבנייה היה 

מרביתן נעשו לטובת שוכרים 

, עם זאת. מובטחים מראש

 החל קצב גבוה 2007בתחילת 

  .יחסית של התחלות בנייה למשרדים

 - צפוי לרדת לכ2008 ובשנת 6.6% - על כ עמד  2007כ השטח הפנוי בטורונטו בשנת " סה–טורונטו 

 בסוף 7.6% - ביחס לכ5% - לשיעור של כ2007שיעור השטח הפנוי במרכז טורונטו ירד בסוף . 5.9%

בנוסף לא . 4.5% -לשיעור של כ, במרכז העיר,  יגיע שיעור השטח הפנוי2008הצפי הינו כי בשנת . 2006

שיעור השטח הפנוי . ד"יצר לחץ כלפי מעלה על שכדבר זה . היה היצע חדש של משרדים במרכז העיר

כפועל יוצא מחירי השכירויות .  עקב היצע של משרדים חדשים לאזור זה8.5% - מחוץ למרכז היה כ

 שיעור השטח הפנוי 2008יחד עם זאת הצפי הינו כי בשנת . באזור זה היו נמוכות מאשר במרכז העיר

  .7.5% -מחוץ לעיר יעמוד על כ

 בהיצע נמוך של שטחי משרדים ושיעור 2007 שוק המשרדים במונטריאול אופיין בשנת -מונטריאול 

שיעור השטח הפנוי במרכז  .9.8% - קיים צפי כי שיעור זה ירד לכ2008בשנת . 10.4% -שטח פנוי של כ

 יגיע שיעור 2008הצפי הינו כי בשנת . 2006 ביחס לסוף 8.3% -  לשיעור של כ2007מונטריאול ירד בסוף 

  . 7.5% - לשיעור של כ, במרכז העיר, השטח הפנוי

.  מחוץ לעיר8.25% - ל6.75% במרכז העיר ובין 7.25% -  ל5.75% נע בין 2007תשואת הנכסים בשנת 

  . איכות ודייר, התשואה הינה פונקציה של מיקום

  גרמניה

  . והגדולה באירופה, הכלכלה הגרמנית היא השלישית בגודלה בעולם

 הצמיחה המהירה ,2006 בשנת 2.9% -  ביחס לצמיחה של כ2007  בשנת2.6%-ח בג הגרמני צמ"להת

 -  כ2009 ובשנת 1.9% - הצמיחה תהיה בשיעור של כ2008הצפי הינו כי בשנת . 2000ביותר מאז שנת 

2%.  

 בשל התחזקות היורו אל מול הדולר אשר  היתה2006שנת ל ביחס 2007-בבירידה בשיעורי הצמיחה 

.  אשר גרמה להאטה בצריכה הפרטית2007 בינואר 1-מ ב"ובשל העלייה במע, יצואפגעה בהכנסות מ

  . מאוכלוסיית האיחוד18% של אירופה בעוד אוכלוסיית גרמניה מהווה 25%ג הגרמני תורם מעל "תמ

 הפכה את המוצרים הגרמנים לתחרותיים פחות 2007 ביורו אל מול הדולר בשנת 10%התחזקות של 

  . במדינות הזרות
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  .מת החיים בגרמניה היא מהגבוהות בעולם והיא מלווה במדיניות של מדיניות רווחהר

צמצום האבטלה והקטנת החוב הלאומי שעדיין , הממשלה נותנת עדיפות עליונה לצמיחה הכלכלית

 בגרמניה אינה גדלה ולכן לא קיימת צמיחה משמעותית בשוק ההאוכלוסיי. ג" מתמ60% –מהווה כ 

 היא לצמצם את החוב הלאומי ואת הגרעון התקציבי באמצעות הכנסות מהפרטת המדיניות. המקומי

לצורך כך העמידה תקציב מיוחד .מכירת רישיונות תקשורת וגביית תשלום לשירותים ציבוריים, חברות

  .תמריצים ועודדה שינויים מבניים

  . ת לביטחון סוציאלי הגרמנית ושיעור אבטלה גבוה יוצרים לחץ פיננסי על מערכההזדקנות האוכלוסיי

בשנים האחרונות עבר . הבעיות הכלכליות העיקריות של גרמניה הן של אבטלה וגירעון פיסקאלי

 עקב כך גרמניה נמצאת תחת לחץ האיחוד האירופי לשפר 3%י האיחוד "הגירעון את השיעור הנדרש ע

  .את המדיניות התקציבית שלה

  :שוק המשרדים

ירידה בשיעור , וק המשרדים בגרמניה אשר התאפיין בעליה בביקושים שנה מצוינת לשה היית2007שנת 

  .ד"השטח הפנוי ועלית שכ

 קיימת מגמת גידול במרבית הערים הגדולות בפרמטר של 2004מבחינת הנתונים עולה כי החל משנת 

למעט בפרנקפורט אשר עדין סובלת בעודף היצע עקב גידול משמעותי , עודף ביקוש על היצע המשרדים

  .היצע של משרדים חדשים שנכנס לשוקב

 למעט 2007 לסוף הרבעון השלישי של 2006במרבית הערים חלה ירידה בשיעור השטח הפנוי בין סוף 

יחד עם זאת שיעור השטח הפנוי במינכן והמבורג הינו הנמוך . במינכן שם אנו רואים גידול בשיעור זה

 התייצב שיעור זה על רמה של 2008הינה כי בשנת התחזית . ביותר בעוד בפרנקפורט הינו הגבוה ביותר

  . בממוצע בכל גרמניה8% -כ

בניגוד למדינות אחרות באירופה הירידה בשיעורי התשואה במשרדים החלה לרדת רק החל משנת סוף 

 חלה 2007החל מהרבעון השני של . 2006 בסוף 4.5%  - ועד שיעור ממוצע של כ5.5% -  מרמה של כ2005

  . בשיעורי התשואה במשרדים0.1% -של כעליה מינורית 

 הינו הגבוה ביותר בהמבורג בדיסלדורף 2008היצע המשרדים אשר צפוי לזרום לשוק במהלך שנת 

בעוד שההיצע בברלין ופרנקפורט הינו מושכר מראש ואמור לשמש חברות הרוצות להתרחב ולא . ומינכן

למרות האמור היצע זה . ינו ספקולטיבישטחים להחלפה הרי שבהמבורג בדיסלדורף ומינכן ההיצע ה

  ).מרבית השטח הושכר מראש(ד "הינו קטן בהיקפו ואיננו עתיד להשפיע משמעותית על שכ

 ועד 2006ר משנת " מיליון מ2.72מינכן והמבורג הוא , פרנקפורט, שטח המשרדים בערים דיסלדורף

 עליה בשוק המשרדים למעט כמעט בכל גרמניה קיימת.  בשטח המשרדים13.8%היום חל גידול של 

  .בשטוטגרט

בפרנקפורט חל . 9%גידול של , ר" מ631,200במינכן , ר " מ652,500רוב שטחי המשרדים הם בברלין 

ר " מ268,000דיסלדורף , ר" מ479,000 - ל14%המבורג עם גידול של , ר" מ548,000 - ל12%גידול של 

  .ר" מ141,000 – ל 3%של  שטוטגרט סבלה מירידה בשוק המשרדים 10%עלייה של 

  .ר בהמבורג אותו הדבר" יורו למ21.1 –בהשוואה לשנים הקודמות  בדיסלדורף שכר דירה גדל ל 
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  .ר" יורו למ30ר ובמינכן " יורו למ35פרנקפורט 

בשטוטגרט השכר , ר" יורו למ20.5ר ועומד על " יורו למ3 –ר ב "בברלין ירד השכר דירה הממוצע למ

  ר " יורו למ16.5יורו ועומד על  0.5 –דירה ירד ב 

 בריבית על הלוואות נראה כי שיעור התשואות לא יוכלו לרדת מתחת לשיעורן כיום בשנת העקב העליי

יחד עם זאת קיימות הערכות כי התשואות בגרמניה יעלו בשיעור נמוך ביותר עקב הצפי ליציבות . 2008

ד בחלק מהערים "ואף עליה בשכ

  .הגדולות

  שוויץ

 מאופיינת ברמת חיים גבוהה שוויץ

שווייץ נהנית מן הדירוג . וכלכלה חזקה

היא נחשבת למדינה עם .  AAA הגבוה

כמו גם , באירופה הצריכה לנפש הגבוהה

בעיקר בציריך , התשואה על ההון

 חסמי הכניסה לשוק השוויצרי. נבה'ובז

, החל בקרקעות ובמבנים היקרים, גבוהים

  .יכולת פיננסית ואשראי בנקאי גדול ועד חובת הוכחה שלדרך הדרישה לסך השקעות גבוה 

ובגלל עובדת היותה מחוברת במידה גבוהה , בהיותה מדינה הנסמכת על היצוא לשם צמיחה כלכלית

. הכלכלה השוויצרית מושפעת במישרין מהתפתחויות בשווקים אלו, ב"לכלכלות מערב אירופה וארה

 - הינן צמיחה של כ2009 - ו2008 והתחזיות לשנת 2.7% -ל כג של שוויץ בשיעור ש" עלה התל2007בשנת 

  .צמיחה נמוכה מהממוצעת בשנים האחרונות,  בהתאמה1.7% - ו1.5%

תקופת הצמיחה ,  בממוצע2.7% גדלה הכלכלה השוויצרית בקצב שנתי של 2007 – ל 2004בין השנים 

 אחוזי 2.5מיחה נותרה יציבה עם בעוד הצ . 80 –הרצופה הארוכה ביותר במדינה מאז תחילת שנות ה 

, האופק הכלכלי מראה כעת רגיעה מסוימת לאור המערבולת בשווקים הכללים, ג השנה"התרחבות בתמ

  . המזון ובשל ההאטה בכלכלה העולמית, בעקבות מחירי האנרגיה

שיעור האבטלה בשווייץ הינו הנמוך 

דבר , ביותר ביחס למדינות אירופה

 אשר תורם כשלעצמו במידה

משמעותית ביציבות הכלכלית 

במדינה דרך השפעתה הישירה על 

  .יכולות הצריכה וההכנסה הפנויה

צמיחת התעסוקה נותרה חזקה 

קיבולת שוק . באופן מעורר השתאות

, העבודה הולכת ומתקרבת לשלמות

כאשר בחודש ספטמבר האחרון 
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  . בקודמתה3.8 –עברה ו  אחוז בשנה ש3.3 – אחוז ירידה משמעותית מ 2.5נרשמה רמת אבטלה של 

  משרדים 

ר "  מ390,000 -ר ביחס לכ" מ236,000 - לכ2007כ השטח הפנוי בציריך ירד ברבעון השלישי של "סה

 2006ר לשנה ברבעון הראשון של "ש למ" פר800 - כמו כן עלה שכר הדירה מ. 2006ברבעון הראשון של 

  .ר לשנה"ש למ" פר950 -לכ

ולפיכך לא היה בכך , ר" מ49,000 -ם שנכנסו לשוק המשרדים היה ככ השטחים החדשי" סה2007בשנת 

 - לשוק היצע של כס צפוי להיכנ2008בשנת . בכדי להשפיע על מגמת עליית המחירים לשכירות בציריך

  .ר משרדים" מ12,000

נבה דוגמת 'גם בג.  בביקוש יציב ושטח פנוי נמוך ביותר2007נבה התאפיין בשנת 'שוק המשרדים בג

 יציבות המחירים ר עתידה להישמ2008הצפי הינו כי בשנת . ר"ד למ"יך חל גידול משמעותי בשכציר

  .  לשוקסעקב היצע נמוך של משרדים שעתיד להיכנ

 - בציריך התשואה הממוצעת הינה כ.  בממוצע5.5% - לכ4.75%תשואת המשרדים בשוויץ נעות בין 

  .5% -נבה תשואת המשרדים הממוצעת הינה כ' בעוד שבג4.5%

  מסחרי

 -מחירי השכירויות ב. הינו הנמוך ביותר בעשור האחרון2007היצע השטחים המסחריים הפנויים בשנת 

PRIME LOCATION) ד של "ר לשנה בעוד שכ"ש למ" פר7,000 -הינו כ) בנאופשטרשה:  ברחוב היוקרתי

 -כסים במרכז הינו כתשואת הנ. ר לשנה"ש למ" פר1,500נכסים מסחריים באזורים אחרים בציריך הינו 

שונות גבוהה בהתאם לאיכותו , 4.75% - בעוד תשואת הנכסים באזורים מסחרים בציריך הינו כ3.5%

  .ומיקומו של הנכס

 -  במרכזי ערים וכ4.75%-3.5% -הינן כ, נבה לוזאן'ג, ברן, בזל: התשואות בערים אחרות גדולות כגון

  . באזורים מסחריים5.5%-5%

 תן ימשיך ליהנו"ענף הנדל, י למרות הצפי לירידה בשיעורי הצמיחה בשוויץלסיכום הערכות הן כ

היצע נמוך של שטחי משרדים , אחד: מיציבות ביחס למדינות אחרות באירופה בשל מספר גורמים

המשך ביקושים , השלישי , מרווחי תשואה, השני. ומסחר ימשיכו לתמוך ברמת המחירים הקיימת היום

 .שיעור שטח פנוי נמוך, ביעיהר, לשטחי משרד בעיקר

  ל "גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות בחו  .ד

מציאת נכסים המושכרים ) 1:  הקריטיים בתחום הפעילות הםההצלחהגורמי , ן"דלק נדללהערכת

לתקופות ארוכות לשוכרים בעלי איתנות פיננסית באזורי ביקוש וככל הניתן בעלי פוטנציאל לפיתוח 

אי מימון שיאפשרו קבלת תשואה עודפת של דמי השכירות על עלות מימון השגת תנ) 2; עתידי

פיזור גיאוגרפי נכון של ) 4; איתנות פיננסית המאפשרת השקעת ההון עצמי הנדרש) 3; ההשקעה

  ".סוגרת עסקאות "-  כן"דלק נדלביצעה רצף של עסקאות המסווג את  ן"דלק נדל) 5; ההשקעות



  

170 - א   

  ל  "ים של תחום הפעילות בחומחסומי הכניסה והיציאה העיקרי  .ה

 של תחום הפעילות הינם איתנות פיננסית המאפשרת השקעת הון עצמי והצורך הכניסה מחסומי

  . ל"בהקמת מערך ניהולי מקצועי אוטונומי בחו

ן אינו הליך מהיר ועלול לארוך "ן נובע מכך  שמימוש נכסי נדל" היציאה העיקרי בתחום הנדלמחסום

  .זמן ממושך

  רות בתחום הפעילות ושינויים החלים בומבנה התח  .ו

בשל אופי פעילות בלרון במדינות .  גדולים בהם נתח השוק שלה הינו זניחבשווקיםל "בלרון פועלת בחו

 עולה בלרוןהביקוש לנכסים  בשווקים בהם פועלת , יחד עם זאת. אין לה מתחרים מזוהים, האמורות

הואיל . ו התחרות על נכס ספציפי הינה בדרך כלל גדולהעל ההיצע ועל כן בלרון פועלת באנגליה בשוק ב

ובמרבית המקרים הנכסים נקנים על ידי בלרון כאשר בזמן הקניה הם כבר מושכרים לתקופות ארוכות 

. הרי עיקר התחרות מתמקדת במציאת נכסים המושכרים לתקופות ארוכות לשוכרים איכותיים

ורמים מקומיים בארצות בהם היא פועלת והן מצד התחרות במציאת נכסים מושכרים הינה הן מצד ג

 הקימו במהלך השנים מערך קשרים עם אנשי מקצוע בלרוןהחברות הזרות של . גורמים בינלאומיים

היקף העסקאות בהם . שמאים ועורכי דין, מתווכים, בין היתר, בארצות בהן הן פועלת הכוללים

 שהוקם מביא לכך שמוצעות לחברות הזרות  באמצעות החברות הזרות ומערך הקשריםבלרוןמעורבת 

כמות גדולה של עסקאות המאפשרת להן להתחרות על מספר נכסים גדול יחסית כאשר החברות הזרות 

הינן בעלות היכולת לבחון את העסקאות במהירות וככל שמתקבלת החלטה להתקשר בעסקה קיימת 

   .להן היכולת לעשות זאת במהירות יחסית
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  :ל" בחון"ן המניב של דלק נדל"ות נכסי הנדללהלן פרטים אוד

  

   )DGREחלק  (2007 בדצמבר 31ליום   פירוט החלוקה לאזורים ושמושים נכון –ל "שטחים מניבים בחו

  

כ "סה
ר " למסמתייח(

  1)בלבד

מספר דירות 
מגורים 

  להשכרה 

מספר תחנות 
  דלק

מספר 
 חניונים

 שימושים משרדים מסחר

  אזור  ר"מ  ר"מ     ר"מ

 מערב אירופה 168,463 314,260  73  482,723

 2בריטניה 55,049  127   55,049

 קנדה 119,521 57,375   591 176,896

  סך הכל  343,033  371,635 127 73  591 741,668

  

  

                                                      
  .תחנות תדלוק ודירות להשכרה למגורים, לא כולל חניונים   1
  . שטחי בתי מלוןכולל לא    2
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   3 בחלוקה לאזורים ושימושים2007ל בשנת " מהשטחים המניבים בחו2ד" בהכנסות שכ1DGREחלק 

  

דירות מגורים  כ "סה אחוז מסך ההכנסות
 להשכרה 

  שימושים משרדים מסחר חניונים
  

 אזור
  )אלפי שקלים חדשים(

 מערב אירופה  170,360  715,0534   1,075,547 36.1%
  6בריטניה 137,766  276,9835  414,749 26.3%

 קנדה 179,967 33,450  32,457 245,874 37.6%
  סך הכל  678,227  748,503 276,983  32,457  1,736,170 100%

  

  

                                                      
  . DGRE ממניותיה של100% -ן ב"החזיקה דלק נדל, 2007בשנת , DGREעד למועד הנפקת חברת    1
 .נכסיםלא כולל הכנסות שנבעו מעליית ערך    2
  .ן"דלק נדל נכללו הכנסות לפי חלקה היחסי של 100% -אינה מחזיקה בן "דלק נדלבחברות בהן    3
  .אשר לאור היקף ההכנסות סווגו כמסחר, כולל הכנסות מתחנות דלק בפינלנד   4
  .ד הקבוע בחוזה השכירות"הכנסה ממוצעת לפי מנגנון שכ   5
   ומבתי מלוןroadchef -נסות מבטבלאות המתייחסות להכנסות לא נכללו הכ   6
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    בשטחים המניבים  בחלוקה לאזורים  DGREחלקה של בגין  פירוט נתונים עיקריים -ל"נכסים מניבים בחו

  

חלק החברה 
  בערך בספרים

 

חלק החברה  תפוסה    חלק התאגיד בהכנסות משטחים מניבים 
שטחים מושכרים 

   בפועל

 אזור

 בדצמבר 31ליום 
2007 

  2007 בדצמבר 31ליום  2007שנת   2006שנת  2005שנת 
 )מתייחס למשרדים ומסחר בלבד(

 

    ר"מ  אחוז  )אלפי שקלים חדשים(

 מערב אירופה 524,273 99% 1,075,547 86,700  903 ,75 6,616,630
 בריטניה 55,049 91%  414,749 334,728 340,261 6,404,831
 קנדה 176,896 94% 245,874 238,731 202,516 2,040,947
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  ל" מהשטחים המניבים בחו2007 בדצמבר 31 ברווח בשנה שהסתיימה ביום DGREפירוט חלק 

  ) ח"באלפי ש( משטחים אלו  בחלוקה  לשימושים I.O.N-וה
  

השכרת דירות  כ"סה
 למגורים

 שימושים משרדים מסחר  חניונים

 *הכנסות     
 שכירותסך הכנסות מדמי  467,031 110,736 206,976 33,850 818,593

      
 עלות השכרת השטחים המניבים והפעלתם     

 אחזקה ותפעול, ניהול 99,001 22,353 46,431 13,009 180,794
 כ עלות השכרת השטחים המניבים והפעלתם"סה     
      

 רווח מהשכרת השטחים המניבים והפעלתם בניטרול פחת והפחתות 368,030 88,384 160,545 20,841 637,799
N.O.I.- Net Operation Income)(  

            

  -  350,806  129,284  579,000    
רווח מהשכרת השטחים המניבים והפעלתם בנטרול פחת והפחתות 

  1) (*)100%(כפי שנרשם בחברות הנכס 

            

  -  -  167,732  253,514    
  מנכסים המצויים בחברות כלולות ) 100%(כולל רווח (*) 

  

  

                                                      
  . חודשים12הרווח שנלקח בגינם הינו לפי חישוב משוקלל של , 2007נכסים אשר נרכשו במהלך שנת , לעניין סעיף זה בלבד        1
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  ן באנגליה"י הנדלפרטים אודות נכס 1.12.3

 : באנגליהשל חברות כלולות ן "להלן נתונים נוספים בדבר נכסי הנדל  .א

  דמי שכירות בגין הנכס 
)100%(  

  עליית ערך
  )בספרי החברה הכלולה(

שיעור 
אחזקות  
  ליום
31 

בדצמבר 
/2007  

תאריך 
 השקעה

שם 
  החברה
 1הכלולה

שם הנכס 
  ומיקומו

תאור הנכס בו 
מחזיקה 
החברה 
הכלולה 

והשטח הבנוי 
  2ר"במ

שם השוכר 
  /העקרי

מועד תום 
תקפות 
  /השכירות

  התפוסהשיעור 
  

השקעה 
בחברה 
  הכלולה

 31ליום 
 2007בדצמבר
  
  
  

הנכס 
  בספרי
 החברה
 הכלולה

  
  

בשנה 
שהסתיימה  

 31ביום 
בדצמבר 

2007  
_____  
ד "שכ

ממוצע 
  ר"למ

  )ח"בש(

בשנת 
2006  
  
  
  

_____  
ד "שכ

ממוצע 
ר "למ

 )ח"בש(

  2005בשנת 
  
  
  
  

_____  
ד "שכ

ממוצע 
ר "למ

  )ח"בש(

בשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2007  

בשנת 
2006  

בשנים 
  קודמות

חלקה של 
חברה בת 

זרה 
ברווחי 

) הפסדי(
החברה 
  הכלולה
בשנת 

2006/  
בשנת 
2007  

החלק ברווחים 
שנבע מעליית 

  /2006ערך בשנת 
  2007בשנת 

  ח"מיליוני שב/ מטבע מקור  )        אלפי שקלים חדשים(    

35.5%  
5/02  

Shalati 
Ltd  

Farringdon 
Road, 
London  

בנין משרדים 
  -בשטח של כ

ר " מ15,680
הכולל חמש 

קומת , קומות
קרקע ושתי 

קומות 
מרתפים וכן 

 מקומות 24
  .חניה

Merrill Lynch  
  29.9.2015עד 

  100%תפוסה 

148,897  99.0  
_____  

  
763.3  

51,041  
_____,  

  
3,255  

50,973  
_____  
  
  

3,235  

53,676  
_____  

  
  

3,220  
  

  

 מיליון 1.5
  ט"ליש

____  
12.3  

8.5 
מיליון 
  ט"ליש

____  
68.9  

 מיליון 10
  ט"ליש

____  
79  

120,758  
  

)10,897(  
  

  

24,756/  
  

9,615  

35.5%  
6/03 

Shalati 
Ltd 

Stonecutter  
London  

בניין משרדים 
וחנויות פינתי 
  -בשטח של כ

  ר" מ14,198

   - מושכר ל92%
Deloitte  

  .2019עד 
  94%תפוסה 

 

ראה השקעה 
  -ב

Shalati Ltd 

106.0  
_____  

  
817.3  

51,764  
_____  

  
3,646  

51,703  
_____  

  
3,868  

57,677  
_____  

  
4,068  

  
  

מיליון ) 3.5(
  ט"ליש

____  
)28.8(  

15.5 
מיליון 
  ט"ליש

_____  
128  

 מיליון 9.1
  ט"ליש

____  
72  

  
45,568/  

  
)22,435(  

35.5%  
9/02 

Shalati 
Ltd 

Mitre 
House 
London  

 

בניין משרדים 
בשטח של  

 7ר בן "מ
קומות  בשטח 

 17,528 - של כ
  ר"מ

 CMS-מושכר ל
  26.7.2015עד 

 100%תפוסה 

ראה השקעה 
  -ב

Shalati Ltd  

120.0  
_____  
925.3  

  

65,373  
_____  

  
3,730  

65,283  
_____  

  
3,959  

55,746  
_____  

  
3,704  

מיליון ) 5.0(
  ט"ליש

_______  
)41.1(  

19 
מיליון 
  ט"ליש

______ 
157  

 מיליון 5.5
  ט"ליש

____  
43.7  

  
  

ראה 
חלקה של 
החברה 
  ברווחי 
Shalati 

Ltd 
  55,858/  

  
)32,050(  

                                                      
  ).ות השקעת הון עצמי ומימון בנקאי לרכישהלרב(ן והשכרתו ופעולות הקשורות ברכישת הנכס "החברות הכלולות הינן חברות שפעילותן היחידה הינה אחזקת ותפעול נכס נדל   1
  .ר אינו כולל את שטחי החניות"השטח במ  2
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  דמי שכירות בגין הנכס 
)100%(  

  עליית ערך
  )בספרי החברה הכלולה(

שיעור 
אחזקות  
  ליום
31 

בדצמבר 
/2007  

תאריך 
 השקעה

שם 
  החברה
 1הכלולה

שם הנכס 
  ומיקומו

תאור הנכס בו 
מחזיקה 
החברה 
הכלולה 

והשטח הבנוי 
  2ר"במ

שם השוכר 
  /העקרי

מועד תום 
תקפות 
  /השכירות

  התפוסהשיעור 
  

השקעה 
בחברה 
  הכלולה

 31ליום 
 2007בדצמבר
  
  
  

הנכס 
  בספרי
 החברה
 הכלולה

  
  

בשנה 
שהסתיימה  

 31ביום 
בדצמבר 

2007  
_____  
ד "שכ

ממוצע 
  ר"למ

  )ח"בש(

בשנת 
2006  
  
  
  

_____  
ד "שכ

ממוצע 
ר "למ

 )ח"בש(

  2005בשנת 
  
  
  
  

_____  
ד "שכ

ממוצע 
ר "למ

  )ח"בש(

בשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2007  

בשנת 
2006  

בשנים 
  קודמות

חלקה של 
חברה בת 

זרה 
ברווחי 

) הפסדי(
החברה 
  הכלולה
בשנת 

2006/  
בשנת 
2007  

החלק ברווחים 
שנבע מעליית 

  /2006ערך בשנת 
  2007בשנת 

  ח"מיליוני שב/ מטבע מקור  )        אלפי שקלים חדשים(    

45%  
12/97 

Major  
Belle  
Ltd 

1Croydon   מגדל משרדים
 23הכולל 

קומות בשטח 
 14,995של 
ר וכן קומת "מ

 170- חניה ל
  מכוניות

הבניין עבר 
לאחרונה 

שוכרים . שיפוץ
הסכמים . שונים
מיום 

עד 10/2006
12/2014  
  82%תפוסה 

  
ללא 

הלוואות 
שניתנו 

  )קוזזו(
57,366  

40.0 
מיליון 
  ט"ליש

_____  
  

308.4  

17,899  
_____  

  
1,193  

11,282  
_____  

  
865  

19,0651  
_____  

  
1,168  

 מליון 1.2
  ט"ליש

____  
9.9  

9.7 
מליון 
  ט"ליש

___  
80  

 מליון 2.7
  ט"ליש

___  
21  

29,460/  
  

2,062  

36,171/  
  

3,099  

45%  
11/98  

Shatto  
Ltd 

 Centreבנין 
City  
  םבבירמינגה

 

בנין משרדים 
 20הכולל 
קומות 

משרדים 
 -בשטח של כ

ר " מ19,254
 קומות 3וכן 

תת קרקעיות 
המיועדות 
 192 -לחניה ל
  מכוניות

  .שוכרים שונים
מועדים שונים 

החל משנת 
  2016 עד 2007

  86%תפוסה 

69,448  44.0 
מיליון 
  ט"ליש

_____  
  

    
339.3  

30,521  
_____  

  
1,585  

19,753  
_____  

  
1,236  

20,781 32  
_____  

  
1,500  

מליון  ) 5.5(
  ט"ליש

______   
)    45.1(  

 מליון 9
  ט"ליש

____  
75  

מליון ) 0.4(
  ט"ליש
)3(  

  

25,240/  
  

)14,168(  

33,665/  
  

)36,438(  

45%  
3/99  
  

Old 
Forge  

Ltd(*)  

City Plaza, 
Pinfold St., 
Sheffield  

 

בנין משרדים 
 קומות 9בן 

 -בשטח של כ
ר " מ10,998

 263וכן 
 .מקומות חניה

  .שוכרים שונים
מועדים שונים 

החל משנת 
  .2016 עד 2006

  87%תפוסה 

22,977  -  6,0952  
_____  

  

11,489  
_____  

  
1,201  

11,014 32  
_____  

  
1,072  

 מליון 0.6
  ט"ליש

____  
5  

 מליון 4
  ט"ליש

__  
33  

מליון ) 0.4(
  ט"ליש

___  
)3(  

13,726/  
  

5,514  

14,919/  
  

2,218  

                                                      
 החזקה 100% דמי השכירות מהנכס כוללים . מהזכויות בנכס45%-  מזכויותיה ומאותו מועד היא מחזיקה ב55%בתאריך האמור מכרה החברה .  מהנכס100%  החזיקה החברה 14.7.2005עד ליום    1

 .כל השנה
  . עד מועד מכירת הנכס– שכירות לשישה חודשים מדמיהכנסות       2
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  דמי שכירות בגין הנכס 
)100%(  

  עליית ערך
  )בספרי החברה הכלולה(

שיעור 
אחזקות  
  ליום
31 

בדצמבר 
/2007  

תאריך 
 השקעה

שם 
  החברה
 1הכלולה

שם הנכס 
  ומיקומו

תאור הנכס בו 
מחזיקה 
החברה 
הכלולה 

והשטח הבנוי 
  2ר"במ

שם השוכר 
  /העקרי

מועד תום 
תקפות 
  /השכירות

  התפוסהשיעור 
  

השקעה 
בחברה 
  הכלולה

 31ליום 
 2007בדצמבר
  
  
  

הנכס 
  בספרי
 החברה
 הכלולה

  
  

בשנה 
שהסתיימה  

 31ביום 
בדצמבר 

2007  
_____  
ד "שכ

ממוצע 
  ר"למ

  )ח"בש(

בשנת 
2006  
  
  
  

_____  
ד "שכ

ממוצע 
ר "למ

 )ח"בש(

  2005בשנת 
  
  
  
  

_____  
ד "שכ

ממוצע 
ר "למ

  )ח"בש(

בשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2007  

בשנת 
2006  

בשנים 
  קודמות

חלקה של 
חברה בת 

זרה 
ברווחי 

) הפסדי(
החברה 
  הכלולה
בשנת 

2006/  
בשנת 
2007  

החלק ברווחים 
שנבע מעליית 

  /2006ערך בשנת 
  2007בשנת 

  ח"מיליוני שב/ מטבע מקור  )        אלפי שקלים חדשים(    

45%  
12/00  
  

Padwick  
Ltd (**)  

Sim Chem 
House 

 Warren-ב
Road  

  סטר'במנצ

שני בנייני 
  6משרדים בני 

 קומות 7-ו
וקומת קרקע 

בשטח של 
ר " מ7,380

 167הכוללים 
 .מקומות חניה

Simon-Carves 
Limited  

  11.4.2021עד 
    100%תפוסה 

  
-  

  
-  

4,2921  
_____  

  
775  

5,682  
_____  

  
770  

5,511  
____  

  
762  

מליון ) 1(
  ט"ליש

____  
)8(  

0.1 
מליון 
  ט"ליש

___  
1  

 מליון 1
  ט"ליש

___  
8  

)1,186/(  
  

)2,572(  

485/  
  

)3,610(  

  

  . הכלולה את הנכסן"דלק נדל מכרה 2007בחודש יולי (*) 
  .את החזקותיה בחברה הכלולה מכרה חברה בת זרה 2007בחודש נובמבר (**) 

                                                      
  .הכנסות מדמי שכירות נלקחו לפי תקופת ההחזקה בפועל       1
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   :ן באנגליה" בחברות בעלות נכסי נדלן"דלק נדללהלן פירוט אחזקות חברות בנות זרות של   .ב

  דמי שכירות בגין הנכס
)100%(  

  
  

 -שווי הנכס 
בהתבסס על שמאי 

 בדצמבר 31ליום  -
2007  
  

מועד תום תקופת 
  השכירות

שם השוכר 
  /העקרי

מועד תום 
תקפות 
  /השכירות
 שיעור
  התפוסה

תאור הנכס בו 
מחזיקה החברה 

הכלולה והשטח הבנוי 
  (*)ר"במ

  שם החברה  שם הנכס ומיקומו
  

שיעור אחזקות  
  ליום

 בדצמבר 31
לפני / 2007

השלמת הנפקת 

DGRE 1/  
  תאריך השקעה

בשנת 
2006  

שנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

2007  

              

מטבע מקור   ₪אלפי 
  ₪במליוני /

            

  ט" מליון ליש87  41,903  44,837
_________  

670.8  

09/2020  
שיעור תפוסה של 

100%  

מושכר 
למשרד 

ממשלתי 
  בריטי

הנכס מצוי בבקינגהם 
, גייט שבמרכז לונדון

ומהווה קומפלקס 
 בניינים 4משרדים בן

בסמוך לארמון 
הכולל , בקינגהם
, קומת כניסה, מרתף

שש קומות עליונות 
 15,790-בשטח של כ

  מקומות11-ר ו"מ
  .חניה

Bukingham Gate 
  אנגליה, לונדון

Botley 
Properties 

Ltd.  

70%  
)70%(  

02/00  

477,548  
  

  ט" מליון ליש854  469,390
_______  

6,585  

 NCP  2037עד שנת 
  100%תפוסה 

  

 חניונים ברחבי 127
  בריטניה

 )ה.(6.3ה סעיף רא(
  )להלן

  חניונים בבריטניה
  

Linchfield 
Ltd  

59%  
)45%(  

11/03  

  ט" מליון ליש70.7  30,677  29,863
_______  

545.1  

 מושכר 75%  2018עד שנת 
  -ל

Mckinsey 
  100%תפוסה 

בניין משרדים וחנויות 
 6,633 -בשטח של כ

  .ר"מ

Kinnaird House 
London  

Rosemore 
Ltd  

70%  
)40%(  

09/03  

                                                      
  .2007ת כמפורט בדוח הדרקטוריון לשנ, ל" הושלמה העסקה עם בלנהיים לעלייה בשיעור החזקה בחלק מהנכסים המוחזקים בחוDGREבד בבד עם השלמת הנפקת , ברבעון השני    1
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  דמי שכירות בגין הנכס
)100%(  

  
  

 -שווי הנכס 
בהתבסס על שמאי 

 בדצמבר 31ליום  -
2007  
  

מועד תום תקופת 
  השכירות

שם השוכר 
  /העקרי

מועד תום 
תקפות 
  /השכירות
 שיעור
  התפוסה

תאור הנכס בו 
מחזיקה החברה 

הכלולה והשטח הבנוי 
  (*)ר"במ

  שם החברה  שם הנכס ומיקומו
  

שיעור אחזקות  
  ליום

 בדצמבר 31
לפני / 2007

השלמת הנפקת 

DGRE 1/  
  תאריך השקעה

בשנת 
2006  

שנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

2007  

              

מטבע מקור   ₪אלפי 
  ₪במליוני /

            

  ט" מליון ליש21  12,992  12,963
_____  

161.9  

-מושכר ל  15.11.2026
NCR  

  100%תפוסה 

בניין משרדים 
הממוקם בעיר דנדי 
שבחוף המזרחי של 

 -סקוטלנד בשטח של כ
והכולל , ר" מ12,280

קומת , שלוש קומות
  קרקע

The Discovery 
Centre, 

  ,בדנדי 
  סקוטלנד

Quarry 
Town 

Ltd.  

57.5%  
)33.9%(  

12/04  
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ן באנגליה של "ל משטחי הנד95  % -היו מושכרים כ, 31.12.07 נכון ליום - השכרת הנכסים באנגליה  .ג

לא כולל ( המאוחדת באנגליה המפורטות לעיל ן"דלק נדלן ושל "החברות הכלולות של דלק נדל

לא היו שינויים מהותיים בשיעור התפוסה של הנכסים באנגליה ) והמלונות NCP החניונים בעסקת

  .2007בשנת 

 -  של כיתן לקבל מימון  במרבית עסקאות רכישת הנכסים באנגליה נ-מימון רכישת הנכסים באנגליה   .ד

ל נדרשת החברה רוכשת הנכס לשלם את יתרת עלות "כתנאי להעמדת המימון הנ. ממחיר הרכישה 80%

. כ מובטחות על ידי החברה רוכשת הנכס בלבד"ההלוואות בד. הרכישה שלא באמצעות המימון הזר

לווה קיימת זכות כנגד כ בנכס עצמו בלבד ללא נכסים אחרים ולמ"הואיל וכל חברה רוכשת מחזיקה בד

על אף האמור וכחריג לעקרון  (Non Recourseההלוואות בפועל הינן מסוג , החברה רוכשת הנכס בלבד

 נכסים באנגליה 3 חברות המחזיקות 3חברה בת זרה אחת של בלרון מחזיקה במניות , Non recourse -ה

שלהבטחת התחייבויות כל אחת ולפיכך קיימות בפועל ערבויות צולבות בין שלושת הנכסים באופן 

 נכסים 2כמו כן קיימות ערבויות צולבות בין . מהחברות בנפרד משמשים כבטחון שלושת הנכסים

הנתונים ( בחברות הזרות בעלות הנכסים הלוואותלהלן פרטים בדבר  ).לגביהם בוצע ביחד מימון מחדש

כאשר ) ן בחברות הזרות" דלק נדלולא לחלק( הזרות בעלות הנכסים לחברות לעיל מתייחסים המצוינים

 ): לעילא ן מחזיקה בחברות הזרות האמורות בשיעורים שונים כמפורט בסעיף "דלק נדל

   .ה

סכום  שם החברה 
הלוואה 
באלפי 
 ט"ליש

יתרת  הלוואה 
בספרי החברה  

  31.12.2007ליום 
  1ט"באלפי ליש

 )₪באלפי (

שיעור 
ריבית 
 שנתי

רעון י פמועד
 סופי

יתרת קרן 
רעון במועד ילפ
  רעון הסופייהפ

 ט"באלפי ליש

Shalati Ltd  275,000  265,498  
)2,047,122(  

6.2% 7/2012  252,593  

Rosemore Ltd  47,715  45,806  
)353,187(  

6.12%  5/2013  46,290  

Quarry Town 
Ltd 

16,227  15,942  
)122,920(  

6.03%  9/2012  13,970  

Major Belle Ltd 

Shatto Ltd 

80,600  57,149  
)440,647(  

5.92%  3/2010  56,646  

Botley Ltd 57,156  56,357  
)434,541(  

6.69%  7/2020  41,932  

  NCP - עסקת חניונים   .ו

ח באמצעות "המחזיקה במועד הדו") פילד'לינצ: "להלן (Linchfield Ltd. בחברת 59% -ן מחזיקה ב"דלק נדל

 44,000 -החניונים כוללים כ. פילד' בלינצ5% -יצוין כי הפניקס מחזיקה כ. ונים חני127 -חברה אנגלית ב

-  מקומות חניה נוספים וב4,000 מגרשים קיימת אפשרות לפתח 10 -מתוך המגרשים כאמור ב. מקומות חניה

                                                      
  .לאחר ניכוי הוצאות גיוס המיוחסות להלוואה   1
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המידע בדבר . ר של מבני משרדים מסחר ומלונאות" מ250,000 -  מגרשים נוספים ניתן יהיה לפתח כ40

ויות הפיתוח של המגרשים הנו מידע צופה פני עתיד המבוסס על נתונים פיזיים ותכנוניים לגבי אפשר

בשל גורמים חיצוניים שימנעו השלמת , בין היתר, המידע האמור עשוי שלא להתממש. המגרשים

חוסר נכונות מצד יזמים אחרים לשתף , ההליכים הפרוצדורלים הנדרשים כמו שינוי תוכניות בנין עיר

  .או חוסר שיתוף פעולה מצד השוכר הקיים, עולה בקשר לפיתוח המגרשיםפ

 - ל,  ללא אפשרות יציאה2037החניונים מושכרים בהסכמי שכירות עד לשנת , 2002 החל מחודש יוני 

National Car Park Limited) להלן" :NCP ("דמי .אשר הינה חברת הפעלת החניונים הגדולה באנגליה 

ט " מיליון ליש41 - הסתכמו לתאריך הרכישה לכNCPהתאם להסכמי השכירות עם השכירות השנתיים ב

יצוין כי . ט"מיליון ליש 42.7- הסתכמו בסך של  כ2007דמי השכירות בשנת . והם משולמים על בסיס רבעוני

  . 1דמי השכירות מעודכנים כלפי מעלה בהתאם למנגנון שנקבע בהסכמי השכירות

 543.2-  בהיקף מצטבר של כNon- Recourse באמצעות מספר הלוואות מסוג ,RBS העסקה מומנה על ידי 

פילד ביצעה עסקת החלפת ריבית באופן 'לינצ. ממקורות עצמיים) ט" מליון ליש56- כ(ט והיתרה "מליון ליש

). לא צמוד (7.25% -של כל ההלוואות על שיעור ממוצע כולל של כ) כולל מרווח מהבנק(בו קיבעה את הריבית 

 הבנק הוריד בחלק מההלוואות את המרווח כשתוצאה מכך שיעור הריבית הממוצע כולל 2006לך שנת במה

תקופת . חלק מהריבית נצבר לקרן ההלוואה ואינו משולם באופן שוטף) 6.8% -המרווח העדכני עמד על כ

ט ויתרת "ליש מליון 546.6 -  הנה כ31.12.2007יתרת ההלוואה ליום . 2027ההלוואה מסתיימת בחודש יולי 

 קיימת לבנק זכות לקבל RBS - בהתאם להסכם ההלוואה ל. ט" מליון ליש32.7 -המקורות העצמיים הינם כ

  . חלק מהרווחים במכירת הנכסים  מעל סכום שנקבע

 :) למעט אנגליה(ן באירופה "פרטים אודות נכסי הנדל 1.12.4

   

  

                                                      
מוכרים דמי השכירות על בסיס דמי , בעקבות ההכרה במרכיב הקבוע של עליית דמי השכירות בדוחות הכספיים על בסיס ממוצע   1

  .פילד'שכירות ממוצעים שנתיים ללינצ
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  : ן באירופה"כסי נדל אשר בעלות נן"דלק נדללהלן פירוט  אחזקות חברות כלולות של   .א

  דמי שכירות בגין הנכס 
)100%(  

  עליית ערך
  )בספרי החברה הכלולה(

חלקה של חברה 
בת זרה ברווחי 

החברה ) הפסדי(
  הכלולה

  /2006בשנת 
  2007בשנת 

החלק 
ברווחים 

שנבע 
מעליות ערך 

 \ 2006בשנת 
  2007בשנת 

שיעור 
אחזקות  
  ליום

 בדצמבר 31
/2007  

תאריך 
  השקעה

שם 
  החברה
  1הכלולה

שם הנכס 
  ומיקומו

תאור הנכס 
בו מחזיקה 

החברה 
הכלולה 
והשטח 
המושכר 

  2ר"במ

שם השוכר 
  /העקרי

מועד תום 
תקפות 
  /השכירות
שיעור 
  התפוסה

  

השקעה 
בחברה 
  הכלולה

  
 31ליום 

בדצמבר
2007  
  
  
  

הנכס 
  ריבספ

  החברה
  הכלולה

  
  

בשנה 
שהסתיימה  

 31ביום 
בדצמבר 

2007  
_____  
ד "שכ

ע ממוצ
  ר"למ

  )ח"בש(

  2006בשנת 
  
  
  

_____  
ד "שכ

ממוצע 
ר "למ

  )ח"בש(

  2005בשנת 
  
  
  

_____  
ד "שכ

ממוצע 
ר "למ

  )ח"בש(

  
  
  
  

בשנה 
שהסתיי
מה ביום 

31 
בדצמבר 

2007  

בשנת 
2006  

בשנים 
  קודמות

 

  )במטבע המקור(  )אלפי שקלים חדשים(  
___________  

  3ח"מליוני ש

  )אלפי שקלים חדשים(

50%  
10/06  

Tredegar 
Holdings 

Grevenb
roich  

ליד העיר 
   קלן

  בגרמניה

מרכז 
מסחרי 

 -בגודל של כ
ר " מ15,000

הבנוי על 
מקרקעין 
 -בגודל של כ

  . דונם48

  מדמי 87%
השכירות 

הינם מרשת 
REAL 

הנמצאת 
בבעלות 

METRO4 .
הסכם 

השכירות 
עם הרשת 

ל הינו "הנ
. 12/2025עד 

עם יתר 
השוכרים 

הסכמי 
השכירות 
הינם עד 

6/2016.  

 מיליון 37.9  26,692
  אירו

_____  
  

214.7  

12,318  
_____,  

  
  
821  

53,125  
_____  

  
  
836  

-  
_____  

  
  
-  

  )0.5 (
מליון 
  אירו
____  

)2.8(  

 מליון 1.8
  אירו
____  
9.9  

-  
____  

-  

8,200  
  

)16(  

7,900 \  
  

) 1,401(  
  

                                                      
  ).לרבות השקעת הון עצמי ומימון בנקאי לרכישה(ן והשכרתו ופעולות הקשורות ברכישת הנכס "עול נכס נדלהחברות הכלולות הינן חברות שפעילותן היחידה הינה אחזקת ותפ   1
  .ר אינו כולל את שטחי החניות"השטח במ  2
 31י שער יציג ליום ר ממוצע לתקופה  ולגבי שנים קודמות לכך לפ חושבה לפי שע2007-  ו2006לגבי )  לעיל6.4סעיף (ולגבי קנדה )   לעיל6.3סעיף (לגבי מערב אירופה  , עליית הערך בטבלה לגבי אנגליה   3

  .2005מבר בצד
  .חברה מובילה בתחום הקמונעי באירופה   4
  . נרשמו בהתאם לתקופת ההחזקה2006ההכנסות בשנת .10/06הנכס נרכש בחודש    5
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  דמי שכירות בגין הנכס 
)100%(  

  עליית ערך
  )בספרי החברה הכלולה(

חלקה של חברה 
בת זרה ברווחי 

החברה ) הפסדי(
  הכלולה

  /2006בשנת 
  2007בשנת 

החלק 
ברווחים 

שנבע 
מעליות ערך 

 \ 2006בשנת 
  2007בשנת 

שיעור 
אחזקות  
  ליום

 בדצמבר 31
/2007  

תאריך 
  השקעה

שם 
  החברה
  1הכלולה

שם הנכס 
  ומיקומו

תאור הנכס 
בו מחזיקה 

החברה 
הכלולה 
והשטח 
המושכר 

  2ר"במ

שם השוכר 
  /העקרי

מועד תום 
תקפות 
  /השכירות
שיעור 
  התפוסה

  

השקעה 
בחברה 
  הכלולה

  
 31ליום 

בדצמבר
2007  
  
  
  

הנכס 
  ריבספ

  החברה
  הכלולה

  
  

בשנה 
שהסתיימה  

 31ביום 
בדצמבר 

2007  
_____  
ד "שכ

ע ממוצ
  ר"למ

  )ח"בש(

  2006בשנת 
  
  
  

_____  
ד "שכ

ממוצע 
ר "למ

  )ח"בש(

  2005בשנת 
  
  
  

_____  
ד "שכ

ממוצע 
ר "למ

  )ח"בש(

  
  
  
  

בשנה 
שהסתיי
מה ביום 

31 
בדצמבר 

2007  

בשנת 
2006  

בשנים 
  קודמות

 

  )במטבע המקור(  )אלפי שקלים חדשים(  
___________  

  3ח"מליוני ש

  )אלפי שקלים חדשים(

50%  
09/06 

Synergy 
Holdings 
Sarl 

Luna 
   שויץ-ברן

 

שלושה 
בנייני 

משרדים 
בשטח כלל 

 -של כ
 .ר" מ23,000

מושכר 
לשוכר יחיד 

Swiss 
Confeeder

ation  
שהינה גוף 

ממשלתי עד 
12/2023. 

 מיליון 167.8 65,798
פרנק 
  שוויצרי

  
_____  

  
  

573.8  

35,895  
_____  

  
1,329  

8,4201  
_____  

  
1,444  

-  
_____  

  
-  

  
  

 מליון 0.5
פרנק 
  שווצרי
____  
1.5  

 מליון 8.4
פרנק 
  שווצרי
_____  

29  

-  
____  

-  

  
  

/10,425  
4,775  

9,340/   
768  

50%  
06/06 

Tower 
Property 

 -ברן
שוויץ 

matran 

מרכז 
מסחרי 

בשטח של 
 17,000-כ
  ר"מ

 מדמי 85%
השכירות 

יתקבלו 
מהשוכר 

הראשי 
COOP2 

לפי חוזה 
שכירות עד 

לגבי . 2021
יתר 

השוכרים 
מסתיימת 
השכירות 

בחודש 
11/16 

 מיליון 57.7  33,944 
פרנק 
  צרישווי

_____  
  

197.3  

9,171  
_____  

  
549  

68  
_____  

  
-  

-  
_____  

  
-  

 מליון 7.0  
פרנק 
  שווצרי

_______  
23.6  

-  
___  

-  
  

-  
____  

-  
  
  

  
  

)828/(  
9,952  
  

0/  
9,229  

                                                      
  .ההכנסות נרשמו בהתאם לתקופת ההחזקה. 2006הנכס נרכש בחודש ספטמבר   1
  .י הקמוענאים הגדולים בשויץאחד משנ   2



  

184 - א   

  דמי שכירות בגין הנכס 
)100%(  

  עליית ערך
  )בספרי החברה הכלולה(

חלקה של חברה 
בת זרה ברווחי 

החברה ) הפסדי(
  הכלולה

  /2006בשנת 
  2007בשנת 

החלק 
ברווחים 

שנבע 
מעליות ערך 

 \ 2006בשנת 
  2007בשנת 

שיעור 
אחזקות  
  ליום

 בדצמבר 31
/2007  

תאריך 
  השקעה

שם 
  החברה
  1הכלולה

שם הנכס 
  ומיקומו

תאור הנכס 
בו מחזיקה 

החברה 
הכלולה 
והשטח 
המושכר 

  2ר"במ

שם השוכר 
  /העקרי

מועד תום 
תקפות 
  /השכירות
שיעור 
  התפוסה

  

השקעה 
בחברה 
  הכלולה

  
 31ליום 

בדצמבר
2007  
  
  
  

הנכס 
  ריבספ

  החברה
  הכלולה

  
  

בשנה 
שהסתיימה  

 31ביום 
בדצמבר 

2007  
_____  
ד "שכ

ע ממוצ
  ר"למ

  )ח"בש(

  2006בשנת 
  
  
  

_____  
ד "שכ

ממוצע 
ר "למ

  )ח"בש(

  2005בשנת 
  
  
  

_____  
ד "שכ

ממוצע 
ר "למ

  )ח"בש(

  
  
  
  

בשנה 
שהסתיי
מה ביום 

31 
בדצמבר 

2007  

בשנת 
2006  

בשנים 
  קודמות

 

  )במטבע המקור(  )אלפי שקלים חדשים(  
___________  

  3ח"מליוני ש

  )אלפי שקלים חדשים(

50%  
07/07  

Romaine 
Holdings 
LTD. 

TU 
Berlin 
  ברלין

 

שני בניינים 
בשטח של 

42  
ר "אלפי מ

הכוללים 
  ,חדרי לימוד

חדרי 
משרדים 

י וחדר
  הנהלה

לקומפלקס 
 173צמודים 
  מקומות
  חנייה

שטח 
המגרש הינו 

   דונם16 -כ
ובעל 

פוטנציאל 
  .לפיתוח

המבנים 
מושכרים 

לאוניברסיט
  ת

. ברלין 
הסכם 

השכירות 
  הינו

עד דצמבר 
2012.  

 מיליון 125.0  79,559
  יורו

_____  
707.1  

18,8951  
_____  

  
1,200  

-  
_____  

  
-  

-  
_____  

  
-  

  19.5 
מליון 
  אירו

____  
111.0  

-  
___  

-  

-  
___  

-  

-/  
  

44,212  
  

-/  
  

41,616  
  

  

                                                      
  .2007 באוגוסט 15 -ההכנסות נרשמו מיום תחילת ההפעלה.2007הנכס נרכש בחודש יולי    1



  

185 - א   

  ):למעט אנגליה(ן באירופה " בחברות בעלות נכסי נדלן"דלק נדללהלן פירוט אחזקות חברות בנות זרות של   .ב

  

  דמי שכירות בגין הנכס
)100%(  

  
  ₪ אלפי 

  בשנת 
  

2006  
_____  

ד ממוצע "שכ
  )ח"בש(ר "למ

שנה 
שהסתיימה 

ביום 
בדצמבר 31

2007  
____  

ד ממוצע "שכ
  )ח"בש(ר "למ

 -שווי הנכס 
בהתבסס על 

 במטבע -שמאי 
 31 ליום המקור

  2007בדצמבר 
_______  

  וני שקלים מלי

מועד תום 
תקופת 
  השכירות

שם השוכר 
  /העקרי

מועד תום תקפות 
  /השכירות

  שיעור התפוסה

תאור הנכס בו מחזיקה 
החברה הכלולה והשטח 

  (*)ר"הבנוי במ

שם הנכס 
  ומיקומו

  שם החברה
  

שיעור 
  אחזקות  ליום

 בדצמבר 31
לפני / 2007

השלמת 
הנפקת 
DGRE 1/  

תאריך 
  השקעה

14,960  
______  

631  

15,788  
_______  

666  

   מליון אירו42.6
_________  

241.1  

 מושכר עד 78%
 ויתר 2017

השכירויות 
-5לתקופות של 

   שנים10

. שוכרים שונים
  100%תפוסה 

 -של כמרכז קניות בשטח 
 13ר המונה "מ, 23,712
   מקומות חניה760-חנויות  ו

Celle 
סמוך להאנובר 

  בגרמניה

Admiralty  62.5%  
47.5%  
2/05  
  

13,193  

1,032  

12,832  
_____  
1,002  

   מליון אירו35.7
_______  

202.0  

  6/2015עד 
  

Deutsche  
Telekom  

  100%תפוסה 

 -בנין משרדים בשטח של כ
ות  מקומ312ר וכן " מ12,612

  חניה

Mulheim-  
  ליד דיסלדורף
  בגרמניה

 

Farena 60%  
42%  
1/06  

MERTO  
שוכרת את 
המושכר עד 

  2019סוף שנת 

 19 -מושכר ל
. שוכרים שונים

השוכר העיקרי 
הינה חברת 

METRO2 אליה 
 70%מיוחסים 
רות מדמי השכי
 .של הנכס

קומפלקס הכולל מרכז 
מסחרי ובנין משרדים בשטח 

  ר" מ39,475כולל של 

Walzmuhle- 
ליד העיר 

Ludwigshafen  
 גרמניה

66,005  
______  

2,082  

86,798  
______  

1,337  

   מליון אירו254.2
________  

1,438.4  
  

עד למחצית 
  2013שנת 

חברות בנות של 
אליאנס חברה 

 .לביטוח 

בנין משרדים בשטח בנוי 
 200+ ר " מ17,519כולל של  

  חניות

Degi 
במרכז הפיננסי 
  של פרנקפורט
 גרמניה

Paxos 
Holdings 

SARL 

60%  
42%  

Walzmuhle  
1/06  
  
  
  
  

Degi  
06/06 

  
  

  

7,288  
______  

326  

8,806  
________  

391  

   מליון אירו25.8
__________  

146.2  

מושכר  במלואו   2/2019עד 
 לחברת אדידס 

קומפלקס הכולל חמישה 
בנייני משרדים בשטח בנוי 

  .ר" מ24,412כולל של 

Adidas 
 -גנירנבר
 גרמניה

Broomstead  60%  
42%  
2/06  

                                                      
  ).א (6.6.9ראה פירוט בסעיף , ל" הושלמה העסקה עם בלנהיים לעלייה בשיעור החזקה בחלק מהנכסים המוחזקים בחוDGREבד בבד עם השלמת הנפקת , ברבעון השני    1
 .ה מובילה בתחום הקמונעי באירופהחבר   2



  

186 - א   

  דמי שכירות בגין הנכס
)100%(  

  
  ₪ אלפי 

  בשנת 
  

2006  
_____  

ד ממוצע "שכ
  )ח"בש(ר "למ

שנה 
שהסתיימה 

ביום 
בדצמבר 31

2007  
____  

ד ממוצע "שכ
  )ח"בש(ר "למ

 -שווי הנכס 
בהתבסס על 

 במטבע -שמאי 
 31 ליום המקור

  2007בדצמבר 
_______  

  וני שקלים מלי

מועד תום 
תקופת 
  השכירות

שם השוכר 
  /העקרי

מועד תום תקפות 
  /השכירות

  שיעור התפוסה

תאור הנכס בו מחזיקה 
החברה הכלולה והשטח 

  (*)ר"הבנוי במ

שם הנכס 
  ומיקומו

  שם החברה
  

שיעור 
  אחזקות  ליום

 בדצמבר 31
לפני / 2007

השלמת 
הנפקת 
DGRE 1/  

תאריך 
  השקעה

9,378  
_______  

2,489  

9,689  
______  

2,090  

 מליון 292.9
  קורונות שבדיות
___________  

176.0  

השוכר העיקרי 
  3/2009עד 

 מושכרים 80%
  לשוכר אחד 

 100%תפוסה 

 קומות 5בניין משרדים בן 
וחנויות ומרתף המשמש 

בלב איזור העסקים , לחניה
  .עירהמסורתי של ה

  ר" מ4,635 -כ

  בניין
Repslagaren 

31 Stockholm  
 שבדיה

BHM 
Stockholm 

75%  
45%  
5/04  

22,253  
_______  

1,259  

21,699  
_______  

952  

 מליון פרנק 143.4
  שווצרי

___________  
490.5  

 Credit Suisse  9/2012עד 
 100%תפוסה 

 17,673 -בנין בשטח של כ
  ר וחניון תת קרקעי"מ

Dubendorf 
  שוויץ-יך ציר

Dubendorf 
Property  

100%  
45%  
8/05  

21,009  
_______  

1,206  

20,336  
________  

968  

 פרנק 151.9
  שווצרי

___________  
519.6  

  12/2015עד 
  

האוניברסיטה של 
  ציריך

 100%תפוסה 

 17,425 -בנין בשטח של כ
 קומות 3 קומות וכן 6ר בן "מ

 109מרתף חניה המכילים 
  מקומות חניה

Zurich 
University  

 שוויץ-ציריך 

Traflagar 
Property 

85%  
45%  
11/05  

18,136  
________  

776  

19,647  
________  

873  

   מליון אירו55.6
___________  

314.4  

השכירות 
במשרד אחד עד 

 2010דצמבר 
ובמשרד השני 

  2012עד 

Telia Sonera 
חברת התקשורת 
 .הגדולה פינלנד

משרדים בשטח כולל של 
  Vallilaר באיזור " מ19,514

  הלסינקי
  פינלנד

Pomiratun 
OY 

72.5%  
45%  
1/06  

19,611  
________  

1,317  

60,928  
________  

1,371  

   מליון אירו131.4
___________  

743.8  

Kesko Food-
חוזי שכירות 
עד , ארוכי טווח

 עם 2015שנת 
אופציה 

להארכה עד 
  .2020שנת 

Neste Oil-
הסכם שכירות 
ארוך טווח עד 

 עם 2021 שנת
אופציה 

להארכה עד 
  2026שנת 

הנכסים מושכרים 
לשני שוכרים 

 Kesko: עיקריים
food- רשת

קמעונאות 
המפעילה חנויות 
מזון והינה אחת 
משתי הרשתות 
, הגדולות בפינלנד

Neste Oil-
יצרנית משווקת 
ומפעילה של בתי 
הזיקוק הגדולים 

  /בפינלנד
 100%תפוסה 

 תחנות דלק וחנויות נוחות 73
 בכל אחד מהנכסים תחנות .

מבנה מסחרי , תדלוק
ובחלקים קיימות פעילויות 

  נוספות

Neste Oil 
  פינלנד 

Dalirada 
Holdings 

90%  
90%  
10/06  

                                                      
  .דמי השכירות נרשמו בהתאם לתקופת ההחזקה. 10/06הנכס נרכש בחודש    1



  

187 - א   

  דמי שכירות בגין הנכס
)100%(  

  
  ₪ אלפי 

  בשנת 
  

2006  
_____  

ד ממוצע "שכ
  )ח"בש(ר "למ

שנה 
שהסתיימה 

ביום 
בדצמבר 31

2007  
____  

ד ממוצע "שכ
  )ח"בש(ר "למ

 -שווי הנכס 
בהתבסס על 

 במטבע -שמאי 
 31 ליום המקור

  2007בדצמבר 
_______  

  וני שקלים מלי

מועד תום 
תקופת 
  השכירות

שם השוכר 
  /העקרי

מועד תום תקפות 
  /השכירות

  שיעור התפוסה

תאור הנכס בו מחזיקה 
החברה הכלולה והשטח 

  (*)ר"הבנוי במ

שם הנכס 
  ומיקומו

  שם החברה
  

שיעור 
  אחזקות  ליום

 בדצמבר 31
לפני / 2007

השלמת 
הנפקת 
DGRE 1/  

תאריך 
  השקעה

3851  
_____  
1,281  

14,020  
_______  

1,476  

   מליון אירו33.4
____________  

189.1  

הנכס מושכר 
בשני הסכמי 
שכירות ללא 

אפשרות 
האחד . יציאה

 יוני עד לחודש
 80% -כ (2016

מדמי השכירות 
מקורם משוכר 

והשני עד ) זה
לחודש יוני 

 20% -כ (2014
מדמי 
  )השכירות

חברה ממשלתית 
Deutche Welle 

Anstalt  מפעילה 
ערוץ רדיו 
וטלוויזיה 
  /בגרמניה

 100%תפוסה 

בנין משרדים בברלין 
 -שבגרמניה בשטח של כ

ר ממוקם על קרקע " מ8,336
   דונם2.15 -בשטח של כ

Deutche 
Welle  
  גרמניה

Anchor 
Falls 

80%  
80%  
12/06  

-  
_______  

-  

11,6452  
_______  

1035  

   מליון אירו30.3
____________  

171.2  

הסכם שכירות 
אחד ללא 

אפשרות יציאה 
  2016עד שנת 

מושכר במלואו 
  לבנק גרמני

 100%תפוסה 

בניין משרדים בעיר לייפציג 
 -בשטח כולל של כ, בגרמניה
ר הבנוי על שטח " מ12,406

  . דונם4.5 -של כ

Liepzig  
  גרמניה

Acapela 90%  
90%  
3/07  

-  
_______  

-  

17,4543  
_______  

880  

  ש" מליון פר118.5
____________  

405.3  

תקופות 
  השכירות
  משתנות

הקומפלקס 
מושכר לשוכרים 

  שונים
 מדמי 75%אך 

השכירות 
  10 -מתקבלים מ

, שוכרים עיקריים
שהגדול שבהם 
  הינו חברת

 Orangeהסוללר 
,והשאר כוללים

מפלקס של חמישה ק
משרדים וחניון תת -בניינים
 18,500טח של  בשקרקעי

  בעיר לוזאן בשוויץ ר"מ

World Trade 
Center  
 שוויץ

Draycott 
Properties   

Ltd/ 

100%  
6/07  

                                                      
  .דמי השכירות נרשמו בהתאם לתקופת ההחזקה. 12/06הנכס נרכש בחודש    1
  .דמי השכירות נרשמו בהתאם לתקופת ההחזקה. 3/07הנכס נרכש בחודש    2
  .שכירות נרשמו בהתאם לתקופת ההחקהדמי ה. 6/07הנכס נרכש בחודש    3



  

188 - א   

  דמי שכירות בגין הנכס
)100%(  

  
  ₪ אלפי 

  בשנת 
  

2006  
_____  

ד ממוצע "שכ
  )ח"בש(ר "למ

שנה 
שהסתיימה 

ביום 
בדצמבר 31

2007  
____  

ד ממוצע "שכ
  )ח"בש(ר "למ

 -שווי הנכס 
בהתבסס על 

 במטבע -שמאי 
 31 ליום המקור

  2007בדצמבר 
_______  

  וני שקלים מלי

מועד תום 
תקופת 
  השכירות

שם השוכר 
  /העקרי

מועד תום תקפות 
  /השכירות

  שיעור התפוסה

תאור הנכס בו מחזיקה 
החברה הכלולה והשטח 

  (*)ר"הבנוי במ

שם הנכס 
  ומיקומו

  שם החברה
  

שיעור 
  אחזקות  ליום

 בדצמבר 31
לפני / 2007

השלמת 
הנפקת 
DGRE 1/  

תאריך 
  השקעה

  ,בין היתר
את רשת מלונות 

חברת , הייאט
  ,SAPהתוכנה 

, Burotelחברת 
, AGIPחברת 
  Mutuelחברת 

  ועוד

-  
_______  

-  

9,5491  
________  

251  

   מליון אירו57.4
____________  

324.8  

הסכם שכירות 
   שנה15 -ל

עם אופציה 
  5 -להארכה ל

  .שנים נוספות

בנכסים מושכרים 
, Puukeskesל 

מפיץ עץ המוביל 
  .בתחומו בפינלנד

 - נכסים בשטח כולל של כ17
  .ר" מ106,000

בי הנכסים פזורים ברח
פינלנדבערים גדולות 

  וביינוניות
הנכסים מהווים מרכזי 

משרדים , מכירה
  .ולוגיסטיקה

להערכת חברת הבת הזרה 
  לנכסים פוטנציאל לזכויות
בנייה לא מנוצלות בשיעור 

  ר" מ76,000 -של כ
  

Puukeskes  
 פינלנד

BC 
Holdings 

OY 

95.5%  
7/07  

-  
_______  

-  

3,6162  
________  

452  

  ו מליון איר21.2
___________  

119.8  

 מושכרים 50%
  עד

 או 2015למרס 
  בסמוך

ויתרת , לכך
  השטחים

מושכרים 
לאותו השוכר 

  עד
2,020  

שני הנכסים 
מושכרים לחברת 

הנכסים של 
ה טלקום 'דוייצ
)98%(  

החברה מחזיקה בקומפלקס 
משרדים בפרנקפורט הכולל 

וכן , שלושה בניינים 
בקומפלקס משרדים 
 3 בקייזרסלאוטרן הכולל

השטח . בנייני משרדים 
  .ר" מ16,700-הכולל הינו כ

D.T.  
 גרמניה

Oceanna 
Property  

LTD 

100%  
7/07  

                                                      
  .דמי השכירות נרשמו בהתאם לתקופת ההחזקה. 7/07הנכס נרכש בחודש    1
  .דמי השכירות נרשמו בהתאם לתקופת ההחזקה. 7/07הנכס נרכש בחודש    2
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  דמי שכירות בגין הנכס
)100%(  

  
  ₪ אלפי 

  בשנת 
  

2006  
_____  

ד ממוצע "שכ
  )ח"בש(ר "למ

שנה 
שהסתיימה 

ביום 
בדצמבר 31

2007  
____  

ד ממוצע "שכ
  )ח"בש(ר "למ

 -שווי הנכס 
בהתבסס על 

 במטבע -שמאי 
 31 ליום המקור

  2007בדצמבר 
_______  

  וני שקלים מלי

מועד תום 
תקופת 
  השכירות

שם השוכר 
  /העקרי

מועד תום תקפות 
  /השכירות

  שיעור התפוסה

תאור הנכס בו מחזיקה 
החברה הכלולה והשטח 

  (*)ר"הבנוי במ

שם הנכס 
  ומיקומו

  שם החברה
  

שיעור 
  אחזקות  ליום

 בדצמבר 31
לפני / 2007

השלמת 
הנפקת 
DGRE 1/  

תאריך 
  השקעה

-  
_______  

-  

90,500  
___________  

566  

   מליון אירו258
___________  

1,460.3  

ושני נכסים 
מושכרים עד 

2020-2021.  
ועשרת הנכסים 

הנוספים 
מושכרים עד 

2/2022  

 –שוכר אחד 
 ,Realחברת 

חברה בת בבעלות 
 Metroמלאה של 

Ag . חוזי
השכירות הינם 

 triple netמסוג 
כאשר כל עלויות 

התיפעול 
וההחזקה של 

הנכסים חלות על 
השוכרת 

ומשולמות על 
  .ידה

 היפרמרקטים הממוקמים 12
 46 -בגרמניה בשטח של כ
 160 -דונם ושטח בנוי של כ

  דונם 

פרוטפוליו של 
 נכסים סמוך 12

ט לעיר פרנקפור
  בגרמניה

חברות בנות 
המוחזקות 
בפרוטפוליו 
  הנכסים

100%  
12/07  
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  שכירות במערב אירופה .1

ן במערב "ן של החברות הכלולות של דלק נדל" משטחי הנדל99 % -היו מושכרים כ, 31.12.07נכון ליום 

  .2007לא היו שינויים מהותיים בשיעור התפוסה של הנכסים במערב באירופה בשנת . באירופה

  ןמימו .2

כתנאי . ממחיר הרכישה 80%- של כבמרבית עסקאות רכישת הנכסים באירופה ניתן לקבל מימון 

ל נדרשת החברה רוכשת הנכס לשלם את יתרת עלות הרכישה שלא באמצעות "להעמדת המימון הנ

הואיל וכל חברה מחזיקה . כ מובטחות על ידי החברה רוכשת הנכס בלבד"ההלוואות בד. המימון הזר

, ס עצמו בלבד ללא נכסים אחרים ולמלווה קיימת זכות כנגד החברה רוכשת הנכס בלבדכ בנכ"בד

חלק מההלוואות הינן בריבית קבועה וחלק בריבית . Non Recourseההלוואות בפועל הינן מסוג  

מקום בו הריבית הינה ריבית משתנה בלרון רוכשת עסקאות הגנה המגבילות את חשיפתה . משתנה

הנתונים (להלן פרטים בדבר הלוואות בחברות הזרות בעלות הנכסים . י הריביתלשינויים בשיעור

ן "כאשר דלק נדל) ן"ולא רק לחלק דלק נדל(המצוינים להלן מתייחסים לחברות הזרות בעלות הנכסים 

  ): מחזיקה בחברות הזרות בעלות הנכסים בשיעורים שונים כמפורט לעיל

יתרת קרן במועד 
  רעון הסופייהפ

  הלוואהבמטבע ה
 

מועד 
פירעון 
 סופי

שיעור ריבית 
 שנתי

יתרת הלוואה 
בספרי החברה 

  31.12.2007ליום 
במטבע ההלוואה

1
  

באלפי שקלים (
 )חדשים

סכום 
  הלוואה
במטבע 

ההלוואה 
  באלפים

 

 שם החברה

  26,389  4.65%  2/2012   אירו 24,750
)149,362(  

28,000  
  אירו

Admirlty 

96,100  
  פרנק שוויצרי

7/2009  3.07%  98,907  
)338,261(  

104,500 
פרנק 
  שוויצרי

Dubendorf  

103,000  
  פרנק שוויצרי

11/2010  3.12%  108,438  
)370,858(  

111,700  
פרנק 
  שוויצרי

Trafalgar 
Property 

41,924  
   פרנק שוויצרי

11/2013  3.89%  44,885  
)153,506(  

40,411
2
 

פרנק 
  יצרישוו

Tower Property 
AG 

 פרנק 91,330
  רישוויצ

10/2013  3.92%  126,499  
)432,626(  

127,328 
פרנק 
  שוויצרי

Synergy 
Holdings 
S.A.R.L. 

  58,112  4.51%  01/2013   אירו54,900
)328,913(  

 Tower Green   אירו61,000
Property Gmbh 

  22,563  4.47%  12/2010   אירו21,420
)127,706(  

 Farena  אירו 23,800
Investments 

Limited 
  17,622  4.54%  02/2013  אירו 15,503

)99,740(  
 Broomstead   אירו21,600

Investment 
limited 

                                                      
  .לאחר ניכוי הוצאות נדחות המיוחסות להלוואה   1
  .ש" מיליון פר48מהבנק בסך של תקבל מלוא האשראי העם מסירת המובנה על ידי המוכר    2
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יתרת קרן במועד 
  רעון הסופייהפ

  הלוואהבמטבע ה
 

מועד 
פירעון 
 סופי

שיעור ריבית 
 שנתי

יתרת הלוואה 
בספרי החברה 

  31.12.2007ליום 
במטבע ההלוואה

1
  

באלפי שקלים (
 )חדשים

סכום 
  הלוואה
במטבע 

ההלוואה 
  באלפים

 

 שם החברה

  116,381  5.3%  04/2011   אירו110,412
)658,716(  

121,000 
  אירו

Regent 
Properties 
Limited 

  28,500  4.86%  07/2013   אירו29,070
)161,310(  

 Tredegar   אירו29,070
Holdings Ltd. 

  38,402  4.36%  03/2011   אירו35,100
)217,355(  

 Pomiratum OY   אירו39,500

138,600   
  קרונות שוודיות

06/2009  5.55%  148,578  
)89,146(  

154,000  
קרונות 
  שוודיות

BHM Stockholm 
Repslag 

  108,388  5.15%  10/2011   אירו105,435
)613,476( 

108,698 
  אירו

Dalriada Holding 

  27,892  5.12%  12/2013   אירו26,647
)157,868(  

27,823  
  אירו

Anchor Falls 

  23,388  5.2%  03/2013  אירו 22,615
)132,376(  

22,374  
  אירו

Acapela 
Holdings  

  94,006  5.9%  07/2012   אירו93,598
)531,999(  

 satiana   אירו96,000

  17,011  5.65%  07/2014   אירו17,022
)96,282(  

 oceanna   אירו17,425

  228,537  5.4%  12/2012   אירו220,250
)1,293,519(  

230,000 
  אירו

High tide 

 פרנק 101,000
  שוויצרי

06/2014  4.36%  99,102  
)560,917(  

101,000 
פרנק 
  שוויצרי

draycott 

  48,354  5.48%  07/2011   אירו47,366
)273,683(  

 puukeskus   אירו48,354

 

  אנגליה וביתר ארצות מערב אירופהן ב"פרטים לעניין השותפים בחברות הכלולות של דלק נדל 1.12.5

ן "השותפים של דלק נדל. ן משתנה מחברה לחברה"הרכב השותפים בחברות הכלולות של דלק נדל

באמצעות חברת בת (חברות ישראליות ציבוריות כמו אלקטרה , בין היתר, בחברות הכלולות כוללים

ת ומשקיעים זרים לרבות קרנות גופים ישראלים פרטיים וכן חברו, גירון והפניקס, )ן"אלקטרה נדל

  .אנגליה ואירלנד, פ"השקעה מדרא

 פרטים אודות הנכסים בקנדה 1.12.6

 4- ב באמצעות חברות נכס נאמנויות קנדיות המחזיקותשש בלרון הינה הנהנית של , ח"נכון למועד הדו  .א

סים  בחברה זרה המחזיקה בפורטפוליו של נכ45% - של נאמנות קנדית המחזיקה ב, ן בקנדה"נכסי נדל

 מהון המניות של חברה זרה 51%- מרכזי קניות בקנדה וכן של נאמנות נוספת המחזיקה ב30הכולל  

 . מרכזים מסחריים צמודים במחוז קוויבק2שבבעלותה 
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רכישת הנכסים בקנדה נעשית באופן שכל אחת מהחברות הקנדיות שרכשו את הנכסים בקנדה הצהירה   .ב

 DGRE הנאמנויות הקנדיות אינן מוחזקת על ידי .תיומנונאהכי רכשה את הנכסים הקנדיים עבור 

  . הינה הנהנית של הנאמנויותDGREואולם 
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 :ן בקנדה"להלן פירוט נכסי הנדל  .ג
  :ן המשמשים למשרדים ולמסחר"נכסי נדל .1

  ם של החברהחות הכספיי"הכנסות משוכרים שהוכרו בדו
  )100%)(1כולל החזר הוצאות מדיירים(

שווי הנכס 
 בספרי 

 - חברה בת זרה
בהתבסס על 

ליום  –שמאי 
 בדצמבר 31

2007  

בשנה   2006בשנת   2005בשנת 
שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
2007  

מועד תום תקופת 
  השכירות

שם הנכס ומיקומו   תאור הנכס  שם השוכר
ומועד הרכישה של 

לפני / הנכס
השלמת הנפקת 

DGRE 2 

  במטבע מקור
  ח"מליוני ש

         ח "בשר "הכנסות למ)/ח"באלפי ש(

 מליון דולר 286
  קנדי

_______  
1,122  

120,795  
______  

1,422  

126,965  
_______  

1,353  

133,980  
_______  

1,288  

לגבי בל קנדה 
מועדים שונים לגבי 
שטחים שונים החל 

 20083 מחודש מרץ
ועד לחודש מרץ 

  AONלגבי . 2018
עם  (30.6.2022 עד -

אפשרות להפסקה 
מוקדמת בשנת 

ורה  בתמ2017
לתשלום פיצוי 

  )כספי

  4 בל קנדה– קומות ל 18
- קומות מושכרות ל5.5

AON) 5) חברת ביטוח  ,
  - קומות מושכרות ל2
 National Bank of-ל

Canada ,1.5 קומות 
מושכרות לרשות שדות 

התעופה של האומות 
קומה אחת , המאוחדות

  אינה מושכרת

 קומות 28בנין משרדים הכולל 
 ןייהבנ. וכן שטחי אחסנה

מהווה חלק ממתחם שבו מצוי 
לשני . בנין משרדים נוסף

בנייני המשרדים קיימים 
שטחים משותפים הכוללים 

חניון תת , מתקנים משותפים
קרקעי בן שלוש קומות המכיל 

 מקומות חניה וכן שטחים 708
השטחים . מסחריים

המסחריים והחניון מנוהלים 
על ידי הצדדים במשותף על פי 

טח הבנוי הש. 6הסכם שיתוף
) לא כולל שטחי חניה(ר "במ

 7ר " מ94,000  -מסתכם בכ

Bell Tower 
  במונטריאול

 / 7.11.2001-נרכש ב
100%) 100%(  

                                                      
  . אלפי שקלים חדשים43,135 2006בשנת ,  אלפי שקלים חדשים53,373: 2005בשנת ,  אלפי שקלים חדשים52,577 : 2004בשנת   1

 .ל" הושלמה העסקה עם בלנהיים לעלייה בשיעור החזקה בחלק מהנכסים המוחזקים בחוDGREבד בבד עם השלמת הנפקת ,  השניברבעון   2
) 9-11קומות (ר " מ9,321 -שטח של כ , 2008עד חודש מרץ  ) 12-14קומות (ר " מ9,321 -שטח של כ: תקופות סיום השכירות הנן כדלקמן.₪ אלפי 85,725-  בכ2006ההכנסות מבל קנדה הסתכמו בשנת   3

 נוספת לשנהלשוכר קיימת אופציה להאריך את תקופות השכירות . 2018ר עד חודש מרץ " מ17,500 -ויתרת השטח של כ, 2017עד חודש מרץ ) 4-8קומות (ר " מ15,536 -שטח של כ, 2010עד חודש מרץ 
 דולרים 20בסך של " Termination Fee"בתום תקופת השכירות מתחייב השוכר לשלם למשכיר .  ימים לפני תום תקופת השכירות365 שנים ובלבד שהודעה על מימוש האופציה תימסר לפחות 5בת 

 שנים 10-החברה תשכיר קומות אלה לחברת חשמל של מחוז קוויבק ל, 2008 במרס 31- הודיעה בל על פינוי ב12-14לגבי קומות . 1998  - הקנדי מ CPI - כל רגל רבוע כאשר הסכום צמוד ל קנדים ל
שכירות קומה שניה תחל ביום , י הדייר הקודם" אחת תחל מיידית עם פינוייה עשכירות של קומה. תקופת השכירות תחל במועדים שונים ביחס לכל קומה. בתוספת אופציה לעשר שנים נוספות

  .1.5.2010 ושכירות קומה שלישית תחל ביום 31.3.08
  .ר" מ1,250 - מקומות חניה ושטחי אחסנה בשטח של כ200השכירות לבל קנדה כוללת גם השכרה של   4
  )הישר- דמי השכירות מוצגים על פי שיטת הקו( חודשים בשנה השניה לתשלום השכירות 7-  חודשים בשנה הראשונה ו 6ייס של לשוכר ניתן גר. 2006השכירות  החלה בפועל בחודש יוני   5
ת הנובעות מתפעול כמו כן נושאת החברה בהוצאו.  מההכנסות בגין שטחי החניה63% -  מההכנסות בגין השטח המסחרי ו79.2% -ל) באמצעות החברה הרוכשת(על פי הסכם השיתוף זכאית החברה   6

  .לגבי שטחים משותפים נוספים שלגביהם קיימות הוצאות בלבד נקבעה חלוקת ההוצאות בהסכם בהתאם לחלקיהם היחסיים של הצדדים באותם שטחים. אותם שטחים בשיעור דומה
  .ר הנם שטחי משרדים" מ90,555 -מתוך השטח האמור כ  7
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  ם של החברהחות הכספיי"הכנסות משוכרים שהוכרו בדו
  )100%)(1כולל החזר הוצאות מדיירים(

שווי הנכס 
 בספרי 

 - חברה בת זרה
בהתבסס על 

ליום  –שמאי 
 בדצמבר 31

2007  

בשנה   2006בשנת   2005בשנת 
שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
2007  

מועד תום תקופת 
  השכירות

שם הנכס ומיקומו   תאור הנכס  שם השוכר
ומועד הרכישה של 

לפני / הנכס
השלמת הנפקת 

DGRE 2 

  במטבע מקור
  ח"מליוני ש

         ח "בשר "הכנסות למ)/ח"באלפי ש(

 מליון דולר 100
  קנדי

_______  
392  

47,886  
______  

1,891  

52,108  
______  

1,738  

53,700  
______  

1,766  

לגבי השכירות למס 
, הכנסה הקנדי

מרבית השטח 
יל מתפנה  באפר

לגבי רויאל , 2012
בנק אוף קנדה 
מרבית השטח 

מתפנה באוגוסט 
20111  

 אחוז מהשטח 65 -כ
מושכר למס הכנסה 

 מושכר 15%, הקנדי
לרויאל בנק אוף קנדה 
ויתר השטח לשוכרים 

  2אחרים

 קומות 20בנין משרדים הכולל 
 קומות 4וחניון תת קרקעי בן 

.  מקומות חניה400המכיל 
כולל לא (ר "השטח הבנוי במ

-מסתכם בכ) שטחי חניה
  .ר" מ28,966

5001Young Street  
  בטורונטו
/ 28.6.2001 -נרכש ב

100%) 100%(  

 מליון דולר 50.7
  קנדי

_____  
199  

-  
_______  

-  

36,993  
________  

654  

21,228  
_______  

708  

הסכם השכירות 
 WALLעם 

MART הינו עד 
  .2023שנת 

הנכס מושכר לרשת 
WALL MART) כ- 

דמי השכירות  מ29%
ולרשתות ) בגין הנכס

, ציוד משרדי, אופנה 
  . כלי בית ומזון מהיר

 - מרכזים בשטח של כ2
  ר" מ43,207

Trios Rivieres   
  מחוז קוויבק קנדה

51%  
)45%(  

                                                      
  . במחירי השוק כפי שיהיו במועד חידוש השכירות, שנים5 בת תקופה כל ,ופציה להארכת השכירותלרויאל בנק אוף קנדה קיימות שתי תקופות א   1
2

  . אחד מהשוכרים הינו חברה שבשליטת בעל השליטה  
  .ההכנסות נרכשו בהתאם לתקופת ההחזקה. 2006הנכס נרכש בחודש יולי    3
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  : 1ן בקנדה המושכרים בעיקרם למגורים"נכסי נדל .2

  

עליית ערך נדלן להשקעה בספרי 
  החברה

  חות הכספיים של החברה"הכנסות משוכרים שהוכרו בדו
) 100%(  

   2007בשנת   2006בשנת  

 שווי הנכס בספרי 
 -חברה בת זרה

 -בהתבסס על שמאי 
 בדצמבר 31ליום 

2007  
  

בשנה   2006בשנת   2005בשנת 
שהסתיימה ביום 

 2007 בדצמבר 31

  במטבע מקור
_________  

  ח"יוני שבמל

  ח "באלפי ש

מספר דירות שם הנכס ומיקומו  תאור הנכס
 ומועד רכישת 2

 הנכס

 מליון דולר 4.6
  קנדי

_______  
18  

 מליון דולר 2.3
  קנדי

________  
9.2  

   מליון דולר קנדי45.6
_______  

179  

 קומות ושתי 14מבנה מגורים הכולל   293  17,624  17,3693  15,744
 228קרקעיות המכילות -קומות חניה תת
 מקומות חניה לא 28- מקומות חניה ו 

 קיימות דירות מגורים ןנייבב. מקורים
 .ויחידה אחת המשמשת למסחר

 Place Elginבנין 
במונטריאול נרכש 

   30.3.2001 - ב

 מליון דולר 2.9
  קנדי

_______  
11.4  

 מליון דולר 0.6
  קנדי

_______  
2.4   

   מליון דולר קנדי36.3
_______  

142  

 במבנה.  קומות26מבנה מגורים הכולל  300  16,228  14,6834  14,737
 יחידות 23 -קיימות דירות מגורים ו
  . המשמשות למשרדים

 

 The Chatelבנין  
במונטריאול נרכש 

  30.4.2001 - ב

  כ"סה    591  23,817  32,052  30,481      
  

  

                                                      
  . זכות מוקנת לחידוש השכירות בהתאם לתנאים שנקבעו בחוקקיימות לשוכר הגנות מפני פינוי המושכר במקרים מסויימים וכן    1
  .חברה מאוחדת של החברה הינה הנהנית של נאמנויות קנדיות שהן בעלות הנכסים. הזכויות הנרכשות בנכס הן זכויות בעלות  2
  . ₪ אלפי 215דמי השכירות כוללים החזר הוצאות שוטפות על ידי הדיירים בסך   3
  .₪ אלפי 362החזר הוצאות שוטפות בסך של  דמי השכירות כוללים   4
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  : 1ן בקנדה המוצגים כחברה כלולה והמושכרים למסחר"נכסי נדל .3
  עליית ערך

  )בספרי החברה הכלולה(
  )100%(דמי שכירות בגין הנכס 

  
החלק 

ברווחים 
שנבע 

מעליית 
  /ערך

בשנת 
2006/  

בשנה 
שהסתיימ

 31ה ביום 
בדצמבר 

2007  

חלקה של 
חברה בת 

זרה ברווחי 
) הפסדי(

החברה 
  /הכלולה
בשנת 

2006/  
בשנה 
שהסתיימ

 31ה ביום 
בדצמבר 

2007  

בשנים 
  קודמות

בשנת 
2006  

ה בשנ
שהסתיי
מה ביום 

31 
בדצמבר 

2007  

שווי הוגן 
של הנכס 
בהתבסס 

על 
הערכת 
  שמאי

בספרי (
החברה 
 )הכלולה

בשנת 
2005  

בשנת 
2006  

בשנה 
שהסתיימ

 31ה ביום 
בדצמבר 

2007  

שווי 
הנכס 
  בספרי
  החברה
 הכלולה

השקעה 
בחברה 
  הכלולה

 31ליום 
בדצמבר 

2007  
  

שם השוכר 
  /העקרי

מועד תום תקפות 
  /השכירות

  שיעור התפוסה 
  

תאור הנכס 
בו מחזיקה 

החברה 
הכלולה 
והשטח 
הבנוי 

  2ר"במ

שם 
הנכס 
 ומיקומו

שם 
  החברה
 3הכלולה

שיעור 
אחזקות  
  ליום
31 

בדצמבר 
2007/  

תאריך 
  השקעה

  )במטבע המקור(  )ח"אלפי ש(
  ח"במליוני ש

    )ח"אלפי ש(ר "הכנסות למ

11,000/  

  

4,291  

19,851/  

  

13,264  

 מליון 6.3  -
דולר 
  קנדי

 מליון 2.4
דולר 
  קנדי

  7,413 4  

______  

574  

51,627  

_____  

738  

53,460  

  

______  

764  

125 
מיליון 
דולר 
  קנדי

______  

490.4  

 5JEANקבוצת  31,894
COUTU אשר 

לאחר הרכישה 
שוכרת חלק עיקרי 

מהפרוטפוליו 
בחוזה שכירות עד 

 6 – ו2020שנת 
מרכזי קניות עד 

 דמי השכירות 2025
המשתלמים על 
 -ידה מהווים כ

 מהכנסות 45%
השכירות בגין 
 יתרת .הפרוטפוליו

השטחים מושכרים 
למספר רב של 

שוכרים לתקופות 
 שונות

פורטפוליו 
 30של 

מרכזי קניות 
בשטח כולל 

 78 - של כ
ר  "אלף מ

הממוקמים 
באיזור 

מונטריאול 
)16 

, )מרכזים
 10(קוויבק 
) מרכזים

 4(ואונטריו 
 )מרכזים

מונטירא
  ול

Explore
r Trust 

45%  

11/05  

                                                      
  ). DGRE(כפי שמוצגים בספרי חברה בת זרה    1
  .לא כולל שטחי חנייה   2
  ).לרבות השקעת הון עצמי ומימון בנקאי לרכישה(ן והשכרתו ופעולות הקשורות ברכישת הנכס "החברות הכלולות הינן חברות שפעילותן היחידה הינה אחזקת ותפעול נכס נדל   3
  . נרשמו בגין תקופת ההחזקה2005דמי השכירות בשנת . 11/05הנכס נרכש בחודש    4
לפי פרסומי הרשת מחזור מכירות של הרשת . רשת חנויות העוסקות במכירת מוצרי קוסמטיקה ותרופות שלפי פירסומיה הינה הגדולה ביותר באיזור קיוובק בקנדה והשניה בגודלה בקנדה בכלל   5

  .  מיליארד דולר9.6 – ב כ  הסתכם2005בשנת 
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  ן בקנדה"השכרת נכסי הנדל  .ד

בשני מבני המגורים . משטחי המשרדים של בלרון בקנדה_94.2 %היו מושכרים , 31.12.07ום נכון לי

 94 % -וכ  Place Elginבבניין  99 % -כ:  הייתה כדלקמן31.12.07שבבעלות הקבוצה התפוסה ליום 

  .96%במרכזי  המסחר היה שיעור התפוסה במועד האמור  . The Chatelבבניין 

  ן בקנדה"ן שבבעלות החברות המוחזקות של דלק נדל"דלהמימון לרכישת נכסי הנ  .ה

כתנאי .  ממחיר הרכישה75% - ל70% עסקאות רכישת הנכסים בקנדה ניתן לקבל מימון שבין במרבית

ל נדרשת החברה רוכשת הנכס לשלם את יתרת עלות הרכישה שלא באמצעות "להעמדת המימון הנ

בחלק .  ידי קבוצות בנקים וקרנות פנסיהבמרבית המקרים המימון הזר נעשה על. המימון הזר

להלן פרטים בדבר תנאי המימון של . מהמקרים קיימות ערבויות צולבות בין החברות רוכשות הנכסים

  : הנכסים בקנדה

יתרת הקרן 
במועד הפירעון 

  הסופי
באלפי דולר 
 קנדיים

מועד פרעון 
 סופי

שיעור 
ריבית 
 שנתי 

יתרת הלוואה בספרי 
  החברה ליום

 31.12.2007  
  באלפי דולר קנדיים

 )באלפי שקלים חדשים (

סכום הלוואה 
באלפי דולרים 

  קנדיים
 

 נכס

123,044 1/2008(*) 6.45% 131,332  
)515,202( 

145,000 Bell Tower  
 

33,382 7/2011 7.54% 42,887  
)168,241( 

55,094 5001 Young Street 

23,687 6/2010 4.18% 24,349  
)95,519( 

25,487 Place Elgin  
  

19,112  1/2016  4.48%  21,614  
)84,790(  

22,490  The Chatel1  
  

68,377  11/2015  5.22%  80,892  
)317,331(  

83,812  Jean Coutu 
 

35,143  6/2011  5.96%  36,998  
)145,139(  

37,920  Trois Rivieres 
 

  

 בסכום Bell Tower -הושלם מימון מחדש לנכס הידוע כ, 2008בחודש ינואר , לאחר תאריך המאזן (*)

בריבית ) 1/2010 -עד ל( חודשים 25ההלוואה החדשה הינה לתקופה של .  מיליון דולר קנדי132של 

  .5.18%קבועה של 

  ל"לקוחות בחו 1.12.7

מדיניות בלרון הינה , כמפורט להלן. ל הינם שוכרי הנכסים שבבעלות בלרון כאמור"לקוחות בלרון בחו

לפיכך חלק גדול . כות לשוכרים איכותיים בעלי איתנות פיננסיתרכישת נכסים המושכרים לתקופות ארו

  .חברות ממשלתיות וחברות טלפונים, מהשוכרים של נכסי בלרון הינם גופים גדולים כמו חברות ביטוח

ן כהכנסות מלקוחות מהווים רק חלק מהכנסותיה "יובהר כי דמי השכירות המתקבלים על ידי דלק נדל

ן מוחזקים על ידי חברות כלולות אשר הסכומים המועברים על ידן "לק נדלהואיל ומרבית נכסיה של ד

  .  לחברה אינם מועברים כדמי שכירות

                                                      
 .   בוצע מימון מחדש של הנכס והנתונים המובאים הינם לאחר המימון מחדש2006בחודש ינואר    1
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  ל"שיווק והפצה בחו 1.12.8

ן מושכרים לתקופות ארוכות ולכן לא קיימת פעילות "ן של דלק נדל"נכסי הנדל, כאמור לעיל

 בעלת הנכס ן"דלק נדלים פועלת  במקרים בהם קיים צורך במציאת שוכר.משמעותית של שיווק והפצה

 .באמצעות חברות הנהול של הנכס  המעסיקה מתווכים מקומיים למציאת שוכרים
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 1ל"ן המניב בחו"צבר הזמנות מפעילות הנדל 1.12.9
  
  2:ח"באלפי ש, )חברות מאוחדות בלבד וכולל חלק המיעוט(ל מחוזי שכירות חתומים "להלן פירוט של הכנסות צפויות מחו  .א

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
   
1,049,553 

  
991,081  

 
 967,380  

   
934,891  

    
894,643  

  
836,374  

 
 806,076 

   
788,707  

  
705,571  

    
675,933  

  
645,450  

   
624,186  

 584,877  

  

  3: ח"באלפי ש, ל"י שכירות חתומים  על ידי החברות הכלולות שלה בחולהלן פירוט חלקה של החברה בצבר ההכנסות הצפוי מחוז  .ב

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
        
140,100  

      
139,139 

        
138,540  

        
137,349 

        
133,717 

        
106,853 

        
104,591 

          
90,637  

          
64,858 

          
60,621 

          
59,447 

          
47,980  

          
39,104  

  

הדיירים ייצאו בהזדמנות הראשונה שניתנה לפי החוזה גם בתשלום ) 2; לא יחתמו חוזי שכירות חדשים) 1: הנתונים בשתי הטבלאות הינם בכפוף להנחות הבאות
 31.12.2007שער המטבע נכון ליום ) 4; לא נלקחה בחשבון אפשרות של מכירת נכסים או רכישת נכסים חדשים) 3; )יאה לא נלקח בחשבוןקנס היצ(קנס יציאה 

 Rentלא כולל ) 6; 2007נלקחה על דירות אלו תקופת צבר בשנת , כ הינם לתקופה של שנה אחת"מאחר ובדירות המגורים חוזי השכירות בד) 5; יישאר ללא שינוי
review.  

                                                      
  . באופן זהן על בסיס ממוצע צפוי לאורך כל תקופת השכירות והנתונים נכללו בצבר"ההכרה בהכנסות נערכת על ידי דלק נדל,  בהם נקבעו בדמי השכירות עליות קבועותבמקרים  1
החזר השתתפות ) 2; הכנסות בחברות כלולות) 1: הנתונים בטבלה לא כוללים. ₪ מיליון 6,943  - המסתכם בכ2020ר לשנת בנוסף לאמור בטבלה קיים צבר הזמנות מהחברות המאוחדות מעב  2

  .השוכרים בהוצאות
  .  ₪ מיליון 83 - ל כ המסתכם בסך כולל ש2020קיים צבר הזמנות מהחברות הכלולות מעבר לשנת   3
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 RoadChefעסקת    .ג

  העסקה

 ממניות חברה זרה המחזיקה בעצמה ובאמצעות 75% הושלמה על ידי בלרון רכישת 30.3.2007ביום 

: להלן (Motorway Service Area, תחנות שירות לצידי כבישים מהירים באנגליה29 -חברות בנות שלה ב

"MSA(" )וקמות התחנות משני צידי הדרך כך  מהם ממ9 - אתרים כאשר ב20 -התחנות ממוקמות ב

הזרה פועלת דלק החברה).  אתרים הפועלים כתחנות שירות29 -הזרה בדלק  שבפועל מחזיקה החברה

תחנות השירות המופעלות על ידי "). Roadchef  "-החברה הזרה תכונה להלן  (RoadChefתחת השם 

RoadChef ודוכני קפה המופעלים הן על ידי חנויות , מסעדות,  מלונות15,  תחנות דלק25 כוללות 

Roadchefבתמורה .  דונם2,400 -ר הבנוי על כ" מ76,000 - והכל בשטח כולל של כ  והן על ידי זכיינים

ט בדרך של החזר הלוואות " מליון ליש145, ט" מליון ליש158 - שולם למוכרים סך של כMSAלרכישת 

 מליון פאונד 5 -למו הוצאות נוספות בסך של ככמו כן שו, בעלים והיתרה כבונוסים להנהלה הקיימת

  . לאחר הרכישה

לאחר ניכוי ,ט" מליון ליש148(ט " מליון ליש150בסך של ' למימון הרכישה נלקחה הלוואה ממריל לינץ

. 1.76+%  חודשים בריבית של ליבור18ההלוואה נלקחה לתקופה של ). הוצאות מימון עלות גיוס אשראי

יצוין כי רכישת . לום אחד בסיום ההלוואה והריבית משולמת בכל רבעוןקרן ההלוואה נפרעת בתש

 .ט" מליון ליש217 -החברה הזרה  כוללת לקיחת חוב הקיים בתוך החברה הזרה הנרכשת בסך של כ

   . בתנאים זהיםן"דלק נדל מהמניות בחברה הזרה נרכשו על ידי חברת אחות של 25%יתרת 

 15, ת כוללת הפעלה במתחמי תחנות השירות של  תחנות דלקפעילות רודשף במסגרת תחנות השירו

חנויות ודוכני קפה המופעלים על ידי רודשף בעצמה , מסעדות, ) חדרים600 -הכוללים כ(מלונות 

חנויות נוחות ומתחמי בילוי , )בורגר קינג, Costa coffee ,Pizza Hut ,Wimpey: כגון(ובאמצעות זכיינים 

  . דונם2,400 - ר הבנוי על כ" מ60,000 -ולל של כהכל בשטח בנוי כ, ושעשוע

 86- משוק תחנות השירות באנגליה הכולל כ23%-הינו כ,  על פי דיווחי הנהלתה, נתח השוק של רודשף

  . מפעילים אלה3- רודשף הינה אחת מ.  מפעילים עיקריים3הפעלה של /תחנות הנמצאות בבעלות

ת רבות הנוגעות בעיקרן למגבלות הנוגעות להקמת על הפעלת תחנות השירות חלות מגבלות חקיקתיו

וכן מגבלות )  מייל בין תחנה לתחנה30המגבלה המרכזית הינה הצורך במרחק של (תחנות שירות 

העיקריות הינן אפשרות למכירה (הנוגעות לסוגי המוצרים והשירותים שניתן למכור בתחנות השירות 

  ).וב בהפעלת שירותים מסויימים ללא כל הפסקהרק של מוצרים הנדרשים לנוסעים בדרכים וכן חי

  .המגבלות האמורות גורמות לכך כי הסיכוי שיצטרף גורם  שלישי משמעותי לשוק הינו קטן
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  : לרודשףיםהמתייחסח "בדוהנתונים עיקרי ריכוז להלן 

100%-מתייחס ל    

 2,152,237  הכנסות מהפעלת תחנות שירות

  2,019,669 )פחתכולל  (עלות הפעלת תחנות שירות

  44,313  הוצאות הנהלה וכלליות

 106,987  בניכוי הכנסות מס-נטו, הוצאות מימון

 )18,732(  הפסד

  

 92,114  פחת חשבונאי

 73,382 רווח נקי ללא פחת

  

 Roadchefהמחזיקה במניות חברת ,  חתמה חברת בת זרה2007במהלך אפריל  ן"דלק נדל -  הסכם ניהול 1.12.10

כולל (את האחריות המוחלטת ") חברת הניהול: "להלן בסעיף זה('  לפיו העבירה לצד ג על הסכם ניהול

 - במסגרת ההסכם התחייבה חברת הניהול ל.  השנים הבאות5 - לRoadchefלניהול חברת  ) כל הסיכונים

EBITDA ט כאשר במידה ולא תעמוד בדרישה האמורה" מיליון ליש28.5 שנתי מינימלי של לפחות ,

- לכיסוי הוצאותיה מקבלת חברת הניהול סך שנתי של כ.  ההפרש מכיסה מיד בתום כל שנהתשלים את

 מעליית השווי של 7.5%במסגרת ההסכם קיבלה חברת הניהול התחייבות לקבלת . ט" אלף ליש400

על , ן"דלק נדל ידי –ובניכוי השקעות שיבוצעו על , ן"דלק נדל ידי –רודשף יחסית לשווי שבו נרכשה על 

הזכות כאמור תחול בעקרון עם סיום תקופת ההסכם או הפסקתו על ידי . מנגנונים שנקבעו בהסכםפי 

לכיסוי .  תמכור את אחזקותיה ברודשף ברמה האסטרטגיתן"דלק נדל או במקרה שן"דלק נדל

במסגרת ההסכם קיבלה חברת . ט" אלף ליש400 -הוצאותיה מקבלת חברת הניהול סך שנתי של כ

דלק  יחסית לשווי שבו נרכשה על ידי  Roadchef  מעליית השווי של 7.5%ת לקבלת הניהול התחייבו

הזכות כאמור תחול . על פי מנגנונים שנקבעו בהסכם, ן"דלק נדלובניכוי השקעות שיבוצעו על ידי , ן"נדל

 תמכור את ן"דלק נדל או במקרה שן"דלק נדלבעקרון עם סיום תקופת ההסכם או הפסקתו על ידי 

 5 - הנהלת חברת הבת הזרה מאמינה שמהלך נכון ל, ברמה האסטרטגית.  Roadchef- יה באחזקות

לאחר תאריך המאזן מנהלת חברת הבת , בימים אלו . ן ולחברת התפעול"השנים ייצור ערך נפרד לנדל

רטרואקטיבית לתחילת שנת (מ מתקדם לשינוי הסכם הניהול ולחתימה על הסכם ניהול חדש "הזרה מו

כאשר (המשתנה כל שנה   שנתי מינימלי EBITDA -סגרת ההסכם התחייבה חברת הניהול לבמ): 2008

במידה ולא תעמוד חברת , על פי ההסכם. )ט" מיליון ליש30 -הממוצע השנתי עבור חמשת השנים הינו כ

הניהול בדרישה האמורה תשלם חברת הניהול לחברת הבת הזרה מכיסה מיד בתום כל שנה את ההפרש 

עוד נקבע בהסכם .  התחייבה בגין אותה השנהו השנתי אליEBITDA - בפועל לבין הEBITDA -שבין ה

 אליו התחייבה חברת הניהול בגין EBITDA - בפועל על הEBITDA - כי אם וככל שבשנה מסוימת עלה ה

חברת הניהול תהא . תהא זכאית חברת הניהול לקבל את ההפרש בהתאם להוראות ההסכם, אותה שנה
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ן עד אז יבטיחו הכספים להן תהא שכ,  אך ורק בתום תקופת הניהול כאמור םשוך הפרשיזכאית למ

  . על פי הסכם הניהולהזכאית את התחייבויותי

  המקרקעין עליהם ממוקמות תחנות השירות

חלקן בחכירה לטווח )  נכסים7(ן בהם מופעלות תחנות השירות הינם בחלקן בבעלות מלאה "נכסי הנדל

נכס אחד מבין ).  שנה70 –מתחת ל (ויתרתן בחכירה לטווח בינוני )  נכסים5( שנה 70ארוך העולה על 

ללא אופציית הארכה ) 2029עד ( שנה 25הנכסים הנמצאים בחכירה לטווח בינוני נמצא בחכירה של 

כל הנכסים . ונמצא בבעלות של אחד מהבעלים של אחת מרשתות תחנות השירות המתחרות בחברה

   נכסים בסקוטלנד2מעט נמצאים באנגליה ל

  מוצרים ושירותים

שירותי ; קמעונאות;  מכירת דלק:  סוגי פעילויות עיקרים5-הכנסות תחנות השירות ניזונות בעיקר מ

 .בילוי ושעשועים, מלונאות ושירותי לינה; הסעדה

ת  מתוך התחנות מופעלו2רק .  תחנות תדלוק בתחנות השירות שלה25  רודשף מפעילה -  דלקמכירת 

בדרך כלל . על ידי צד שלישי כאשר לגבי יתרת התחנות קשורה רודשף בהסכמי הפעלה מסוגים שונים

תחנות הדלק מרוחקות מאזור המסעדות והקמעונאות וקיימות בהן חנויות המציעות הצע הדומה 

ההכנסות ממכירת דלקים וחנויות הנוחות הצמודות .  למוצרים המוצעים בתחנות דלק מקומיות

ט " מליון ליש192.9-בכ, ט" מליון ליש189.9 - בכ2007 - ו2006 , 2005 הדלק הסתכמו בשנים לתחנות

 13.2 -הרווח הגולמי מהמכירות הסתכם באותם שנים בסך של כ. 1ט בהתאמה" מיליון ליש204.5-ובכ

 י חוק  בעבר ניתן היה על פ-  קמעונאות.ט בהתאמה"מיליון ליש 14- ט ובכ" מליון ליש13.3 ,ט"מליון ליש

" מוצרים נדרשים"עם הזמן הורחבה ההגדרה לגבי . להציע רק מוצרים הנדרשים לנוסעים בכבישים

, עיתונים ומגזינים) ב"חטיפים שונים כריכים וכיו(וכיום מוצע מגוון רחב של מוצרים הכוללים אוכל 

 -  בכ2007 - ו2006 , 2005הסתכמו בשנים הכנסות מקמעונאות . מתנות ומוצרי עזר לרכבים, מוצרי טבק

הרווח הגולמי מהפעילות . 78ט בהתאמה"מיליון ליש 38.5 -ט ובכ" מליון ליש36.2 - כ, ט" מליון ליש36.2

ט "מיליון ליש 12.4-ט  ו" מליון ליש11, ט" מליון ליש12.2 –האמורה באותם שנים הסתכם בסך של כ

 .בהתאמה

גים  השייכים לרודשף וכוללות  קיימות באתרים השונים מסעדות הפועלות תחת מות– מסעדות

סלטים , ארוחות חמות וקרות, מסעדות בשירות עצמי המציעות מגוון רחב של מאכלים קרים וחמים

קיימת מגמה  להוסיף לאתרים השונים גם מסעדות המופעלות תחת מותגים . כריכים וקינוחים שונים

המוכרת בברטניה ומפעילה ,  Costa Coffeeרודשף מפעילה לפי הסכם זכיינות בלעדי את רשת . ידועים

 מפעילה רודשף תחת הסכם זכיינות 2001כמו כן מאז שנת .  בתי קפה ברחבי ברטניה300-למעלה מ

כמו כן קשורה רודשף בהסכם .  שהינה רשת המספקת מזון מהיר Wimpyבלעדי מסעדות של רשת 

.   כים וסנדוויצים ברחבי ברטניה המוכרת כריO'Briens  ועם רשת Pizza Hut Expressזכיינות עם רשת 

 מליון 57.8 - בכ, ט"מליון ליש 55.6- בכ2007 -  ו2006, 2005הכנסות משירותי הסעדה הסתכמו בשנים 

                                                      
  .הנתונים הינם כפי שנמסרו לחברה מההנהלה הקודמת ולא נתונים מבוקרים   1
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הרווח הגולמי מהפעילות האמורה באותם שנים הסתכם . 78ט בהתאמה"מיליון ליש 62.5 - ט ובכ"ליש

 .ט בהתאמה"מיליון ליש 32.7-ט ו" מליון ליש29.4, ט" מליון ליש28.9 –בסך של כ

בתי המלון מופעלים תחת המותג .  חדרים629 בתי מלון המכילים 15 רודשף מפעילה –מלונאות 

Premier Travel Inn brand התפעול השוטף היומיומי השוטף נעשה  על ( שהינה רשת מובילה באנגליה

אותה ומספקים שירותים שונים חדרי המלון מצוידים ברמה נ). Premierידי רודשף ואילו הנהול על ידי 

 אחוז התפוסה הממוצע של בתי . אם כי כמה מהשירותים של בתי המלון המסורתיים אינם נכללים

  ברוב האתרים קיים מגוון של מכונות משחקים ומכונות מזל כאשר בסך הכל -   בילוי ושעשועים

 . מכונות500 -מוצבות כ

מכונות צילום תמונות , כספומטים, יית לילה של משאיותהכנסות נוספות מגיעות מחנ - הכנסות נוספות

  .פספורט וטלפונים ציבוריים

המחזיקה (יצויין כי לחברה אחות של החברה .  2007 הוחלפה במהלך שנת Roadchef  הנהלת -עובדים  

 עובדים 2,100 - רודשף  מעסיקה כ. סיון בהפעלת תחנות דלקיקיים נ) Roadchef  ממניות25% -ב

.  מהעובדים מועסקים על בסיס משרה חלקית30% -כ.  יתם בתחנות השירות המופעלות על ידהמרב

 כאשר GMB UNION- עובדים חברים ב264. בנוסף קיימם מספר עובדים המועסקים כעובדים זמניים

  .חופשות ופנסיה, דמי מחלה, לאיגוד ניתנת הזכות לייצגם בכל הנודע לנשאים שונים הכוללים  משכורת

 עלייה במחירי הדלקים שעלולה להביא לירידה במספר -רמי סיכון הקשורים בפעילות רודשף גו

ביטול מגבלות חקיקה הנוגעות ; הנוסעים בדרכים המהירות וכתוצאה מכך לקיטון בהכנסות רודשף

דבר היכול להביא להקמת תחנות נוספות שיפגעו בהכנסות , למרחקים הנדרשים בין תחנות השירות

אי מתן הקלות במסגרת החקיקה הקיימת שמשמעותה קשיים בהצבת ; קיימות של רודשףהתחנות ה

אי השגת הסכמי זכיינות ; דבר שעלול לפגוע בתחזיות לגידול ההכנסות, שילוט ובמכירת מוצרים

חוסר יכולת למצוא אתרים נוספים בהם ; חדשים וכן אי הארכת הסכמי הזכיינות עם מותגים קיימים

עלייה בשכר המינימום בבריטניה היכול לגרום לגידול בהוצאות רודשף  ; רות נוספותיקומו תחנות שי

 .ולקיטון ברווחים

   בלונדוןAIMהנפקה בבורסת   .א

 Delek–מ " הושלמה הנפקת חברת בת זרה שבבעלות מלאה של דלק בלרון בינלאומי בע2.4.2007ביום 

Global Real Estate  )  או "דלק גלובל "-להלן "DGRE" (בורסה הב- AIMכחלק מההנפקה ,  בלונדון

כי בכפוף לכל ן "ודלק נדל ן"דלק נדל התחייבו כמו כן, ל בדלק גלובל"רוכזו כל הנכסים המניבים בחו

  : למעט, ל במערב אירופה ובקנדה יבוצעו באמצעות דלק גלובל"כל ההשקעות בנכסים מניבים בחו, דין

ן בתחום "השקעות בנדל: כגון, עיקרית של העסקהני אינו הפעילות ה"עסקאות בהן המרכיב הנדל .1

  .  ן כאמור"נכסי נדל, בין היתר, או שירותי דרך או השקעות בחברות ביטוח שבבעלותן/הדלק ו

  .עסקאות להן ניתן אישור של רב הדירקטורים הבלתי תלויים של דלק גלובל .2

או / תחזיק במישרין ון"דלדלק נמוגבלות לכך שן "ושל דלק נדל ן"דלק נדלל של " הנההתחייבויות

  .או ההון בדלק גלובל/ או יותר מזכויות ההצבעה ו30%בעקיפין 
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 ן"דלק נדל מיליון מניות רגילות של 50דלק גלובל הקצתה למשקיעים המוסדיים שהשתתפו בהנפקה 

 מההון המוקצה של דלק 19.2%-המניות החדשות שהוקצו כאמור מייצגות כ.  פאונד למניה2במחיר של 

לפני מימוש האופציה לביצוע (סך כל ההון המוקצה של דלק גלובל . כפי שזה לאחר ההנפקה, בלגלו

  .  מיליון מניות259.8הינו ) כמפורט להלן', הנפקה נוספת שניתנה למריל לינץ

 פאונד 2(אופציה לביצוע הנפקה נוספת של מניות במחיר ההנפקה ' דלק גלובל העניקה למריל לינץ

  ). לאחר מימוש האופציה( מהון המניות 2.3% בשיעור של) למניה

, דלק גלובל והחתמים, דלק בלרון בינלאומי, כחלק מהליך ההנפקה נחתם הסכם חיתום בין חברת בת

 270חברת הבת תימנע ממכירת מניות דלק גלובל שבבעלותה לציבור במשך , לפיו בכפוף לתנאי ההסכם

  .יום מיום ההנפקה

  כ "סה.  מיליון מניות של חברת דלק גלובל6.25, דלק בלרון בינלאומי, תבמסגרת ההנפקה רכשה חברת ב

מימשו את זכותם לביצוע הקצאה נוספת של מניות דלק '  הודיעה דלק גלובל כי מריל לינץ2.5.07ביום 

התמורה בגין ההקצאה הסתכמה .  מניות נוספות של דלק גלובל5,294,555גלובל וכי הוקצו לציבור עוד 

  ).לפני הוצאות(ט " מיליוני ליש10.6 -לסך של כ

על מימוש אופציה שניתנה לה ,  לבלרון .Blenheim Properties Group Ltd  הודיעה13.7.07ביום 

.  פאונד למניה1.95 מניות נוספות של דלק גלובל במחיר של 12,731,210רכשה דלק בלרון וכתוצאה מכך 

 בבעלות 68.38%מתוכם , 81.5% –דלק גלובל ל לאחר רכישת המניות עלו אחזקותיה של דלק בלרון ב

בנאמנות עבור חברות בנות שלה שבשליטתה המלאה ,  ידה– המוחזקים על 13.12% - דלק בלרון עצמה ו

 - ן להחזיק ב"החלה דלק נדל, ן עם חברת טאו"בעקבות עסקה של  דלק נדל, לעילכאמור ). 100%(

 את אחזקתה ן"דלק נדלולאחר תאריך המאזן הגדילה ) 2.86%( מניות רגילות של דלק גלובל 7,600,000

   . 3.53% -ל

  הצטרפות לקרן השקעות למיזמי מלונאות  .ב

 הצטרפה בלרון לשותפות בקרן למיזמי מלונאות באירופה אשר הוקמה בשיתוף עם מר 18.3.2007ביום 

 3-5 של הקרן תרכוש מלונות ברמה. חברת דוראה וגורמים מוסדיים בשוק ההון בישראל, דוד פתאל

סך ההון העצמי . המלונות ינוהלו על ידי רשת מלונות פתאל אירופה. כוכבים בערים שונות באירופה

יתרת המימון לרכישת המלונות תהא בהלוואה .  מליון אירו100שיושקע בקרן על ידי השותפים הינו 

 10- ל7היה בין אורך חיי הקרן י. קצב ההשקעה יותאם לקצב רכישת המלונות. Non Recourseבנקאית 

 21.33 והשקעתה תסתכם בסך של 21.33 %חלקה של דלק בלרון בשותפות בקרן יהיה בשיעור של . שנים

  .מליון אירו

  השקעות בתחום המלונאות  1.12.11

 עסקת הילטון   .א

 16") הקרן: "להלן)  (קרן נאמנות (Unit Trust נרכשו על ידי 2005 במהלך חודש דצמבר - רכישת הזכויות  .ב

 חדרים שנרכשו על תכולתם 3,124בתי המלון כוללים . ליה המנוהלים על ידי רשת הילטוןבתי מלון באנג

כי הפניקס , יצוין.  מהזכויות בקרן17% -ן מחזיקה בעקיפין ב" חברת הבת הזרה של דלק נדל.המלאה

 מליון 417.8 -התמורה ששולמה על ידי הקרן בגין בתי המלון הינה כ.  מהזכויות בקרן10% - מחזיקה כ
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למימון הרכישה . ט" מליון ליש71 - ן הסתכם בסך של כ"חלקה של דלק נדל. ט כולל הוצאות"ליש

 מליון 331.3 -  מתאגיד בנקאי זר בסך של כNon Recourseקיבלה הקרן הלוואה לזמן ארוך מסוג 

 ן"דלק נדלההון העצמי שהועמד על ידי חברת הבת הזרה של .  לשנה5.83%ט בריבית קבועה של "ליש

הסתכמו , ן בחברות המחזיקות במלונות הילטון"השקעות דלק נדל. ט"ש מליון לי14.7 -ו בסך של כהינ

 בגין םן כללה הכנסות מדיבידנדי"דלק נדלחברה מאוחדת של . ח" אלפי ש188,976  - בכ31.12.07ליום 

 - הילטוןחברות הנכס בוחנות בימים אלה אפשרת הרחבת מלון  .ח" אלפי ש9,536 -השקעה זו בסך של כ

מובהר כי מדובר במידע צופה פני עתיד וכי כל החלטה להמשיך .  חדרים נוספים100-200  - גטוויק ב

בהרחבה כאמור כפופה ליכולת להשלים את ההליכים הפרוצדורלים הנדרשים כמו שינוי תוכניות בנין 

  . ושיתוף פעולה עם הרשת, עיר

חברת ":  זהא להלן בסעיף ( ניהול של רשת הילטון  בין הקרן לבין חברת-הסכם הניהול עם רשת הילטון

, לחברת הניהול ניתנו שתי אופציות להארכת ההסכם.  שנה30נחתם הסכם ניהול לתקופה של ) "הניהול

 של הקרן לגבי מספר נושאים שנקבעו בהסכם הניהול נדרש אישורה.  שנים10כל אופציה לתקופה של 

בהתקשרויות מעבר לסכומים , מדובר במחיקת חובות, בין היתר. לפני התקשרות חברת הניהול

רכישת פריטים הנושאים את השם המסחרי , השכרות משנה, מסוימים או תקופות מסוימות שנקבעו

ונושאים נוספים החורגים מפעילות , כאשר קיים קושי להסירו בסיום תקופת ההתקשרות" הילטון"

העסקת העובדים תיעשה בעיקרון על ידי הקרן למעט מספר עובדים בתפקידים שונים . ניהול הרגילהה

לקרן ניתנה זכות וטו פעמיים לגבי . אשר חברת הניהול תוכל באם תרצה בכך להעסיקם בעצמה

ת  התחייבויותיה זכאיבתמורה למילוי. מועמדים שיוצעו על ידי הילטון לכהונת מנהל כללי של המלונות

"  תמריץ"חברת הניהול לתשלום עמלת בסיס הנגזרת מההכנסות שיתקבלו בגין המלונות ועמלת  

חלק קבוע מהכנסות המלון יועבר מדי חודש . בשיעור שנקבע שנגזרת מהרווח התפעולי של המלונות

ב חברת הניהול תוכל לחיי. ולצורך תשלומי ביטוח, להתקנת ציוד בטיחות שיידרש, לצורך חידוש ציוד

את הקרן לבצע השקעות נוספות בשיפוץ המלונות לצורך התאמתם לסטנדרט מלונות הילטון כפי 

 הקיים במועד הקרן מתחייבת לשמור על מבנה וציוד המלונות באותו סטנדרט. שיהיה מפעם לפעם

  . לכל התשלומים הנדרשים לביצוע שיפוצים שידרשו לפי החוקשהקרן תידר. לחתימת הסכם הניהו

  עסקת מריוט .1

 - להלן( הושלמה עסקה לפיה רכשה קבוצת חברות זרות 2007 בסוף חודש מרץ -רכישת הזכויות

את הון המניות של ") הבנק "- זה1 להלן בסעיף  (Royal Bank of Scotland - מ") הקבוצה הרוכשת"

 3 -  בסקוטלנד ו5, ) בלונדון5מהם ( באנגליה 39(ן ברחבי בריטניה  בתי מלו47 - חברות זרות המחזיקות ב

המלונות "). מריוט "- להלן(המנוהלים על ידי רשת מריוט ") המלונות "- זה1 להלן בסעיף ) (בוולס

מלונות : שלושה סוגיםהמלונות נחלקים ל.  חדרים והם נרכשו על תכולתם המלאה8,456כוללים 

ן מחזיקה באמצעות חברות זרות בשליטתה "דלק נדל. מלונות גולף ומלונות תיירות, תיירות עסקית

העלות הכוללת בגין המלונות מוערכת בסך של .  מהזכויות בקבוצה הרוכשת17% -בשרשור סופי ב

ושיפור מלונות המוערכות לסכום זה יש להוסיף הוצאות השקעה . ט לא כולל הוצאות" מיליון ליש1,013

 -ן מוערך בסך של כ"חלקה של דלק נדל. ט שיתפרשו על פני השנים הקרובות" מיליון ליש54 - בסך של כ
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 -  בסך של כNon Recourseלצורך מימון הרכישה אושרה לקבוצה הרוכשת הלוואה . ט" מיליון ליש180

התחייב הבנק לממן לקבוצה , בנוסף. עהלזמן ארוך ובריבית קבו) ₪ מיליון 6,998- כ(ט " מליון ליש856

 מיליון 508-כ(ט " מיליון ליש62.2הרוכשת השקעות נוספות שיידרשו בשנים הקרובות בסכום של עד 

- ההכנסה הנקייה הממוצעת בניכוי כל ההוצאות ל, על פי תחזית שבוצעה על ידי מומחים חיצוניים). ₪

יש להדגיש כי ההערכה האמורה הינה בגדר תחזית . ט לשנה" מיליון ליש78הינה ,  השנים הקרובות10

בתחשיב הרווחים לא .  מהרווחים ממכירת הנכסים בעתיד20%- הבנק המממן יהיה זכאי ל.  בלבד

 לשנה בגין 2.5%יילקחו בחשבון תקבולים שוטפים וכן לא יילקח בחשבון סכום המשקף עליית ערך של 

עבור הרכישה כולל כל ) 100%(צה הרוכשת סך ההון העצמי הנדרש מהקבו. כל שנה עד המכירה

ועמד לצורך הרכישה על ידי חברות זרות הההון העצמי ש. ט" מיליון ליש207הינו , העלויות הנלוות

הסכום כולל הפרשי עיתוי בין קבלת ההכנסות . ט" מליון ליש35 - ן הינו בסך של כ"בשליטת דלק נדל

התוצאות הכספיות של העסקה . ונים של השנהלתשלום הריבית בגין שלושת חודשי הפעילות הראש

  .1.1.2007יחושבו מיום 

תה יהינם בתי מלון אשר במסגרת הרכישה מריוט לא הי,  בתי המלון שבעסקה47מתוך , בתי מלון

 מיליון 36 -שווי הערכתם במועד הרכישה היה כ. non coreואשר הוגדרו כמלונות , אמורה להפעילם

הביאו בחשבון מכירה עתידית של בתי , נק והסכם הניהול עם מריוטהסכם ההלוואה עם הב. ט"ליש

מכספי . ט" מיליון ליש69 בתי מלון תמורת סך של 5נחתם הסכם מכירה של , 21.10.07ביום  .מלון אלו

  .ט להבטחת התחייבויות שונות בעסקה" מיליון ליש5.75ופקדו ההמכירה 

בהתאם למסמך ההסכמות נשכרה חברת . הבין השותפים בקרן נחתם מסמך הסכמות בקשר להשקע

Vision להלן( המתמחה בפיקוח על חברות ניהול של בתי מלון :"Vision" .( פעילותVision תפוקח על 

ן אין זכות "לדלק נדל. ידי גוף מנהל הכולל שלושה חברים ומעליו ימונה גוף מייעץ הכולל שבעה חברים

  .מינוי חברים בגוף המייעץ

 - זה1 להלן בסעיף (בין הקבוצה הרוכשת לבין חברת ניהול של מריוט  -  שת מריוטהסכם הניהול עם ר

לחברת הניהול ניתנה אופציה להארכת .  שנה30נחתם הסכם ניהול  לתקופה של ") חברת הניהול"

א ביצעה הפרה המאפשרת את  שנים נוספות בכפוף לכך שחברת הניהול ל10ההסכם לתקופה של 

הפסקת ההסכם והרווח התפעולי בשנתיים מתוך שלוש השנים שלפני סיום ההסכם עלה על הרווח 

סייג לתקופת ההסכם קיים לגבי מלון אחד שתקופת החכירה . שלגביו יש עדיפות לקבוצה הרוכשת

שרות מכירה שלא לגביו מסתיימת לפני תום תקופת ההסכם וחמישה מלונות אשר לגביהם קיימת אפ

לגבי מספר נושאים שנקבעו בהסכם הניהול נדרש אישורה של הקבוצה הרוכשת  .בכפוף להסכם הניהול

בעניינים כגון השכרות משנה העולות על תקרה , בין היתר, מדובר. לפני התקשרות חברת הניהול

ובדים תעשה על העסקת הע. שנקבעה בהסכם לגבי שטח וסכום ועניינים שאינם במהלך העסקים הרגיל

חברת הניהול . יפוטרו ויועברו ממקום למקום בהתאם לשיקול דעתה, ידי חברת הניהול והם ישכרו

תתייעץ עם נציגי הקבוצה הרוכשת בקשר למומחיות ולרקע של מנהלים כלליים של בתי מלון ולקבוצה 

ול כי אי עמידה נקבע בהסכם הניה. הרוכשת תהא זכות וטו לגבי שתי הצעות לכל משרת מנהל כללי

במשך שנתיים מתוך שלוש שנים , במבחן ביצוע המחושב לפי יעדי הכנסה ורווח שנקבעו בהסכם
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תהווה עילה להפסקת ההסכם על ידי הקבוצה , מסיבה שהינה בשליטתה של חברת הניהול, עוקבות

. ספיהרוכשת כאשר לצידה ניתנה לחברת הניהול אפשרות לתקן את מבחן הביצוע על ידי תשלום כ

התמורה תשולם .  מההכנסות3% התחייבויותיה חברת הניהול זכאית לתשלום בגובה בתמורה למילוי

 10% נוסף מההכנסות בתוספת 1%בנוסף זכאית חברת הניהול לתימרוץ בגובה . על בסיס חודשי

ום למעט בחודשים בהם הרווח התפעולי אינו מגיע לסכ, התימרוץ יינתן על בסיס חודשי. מהרווח הנקי

מעבר לסכומים כאמור . שלגביו ניתנה לקבוצת הרוכשים עדיפות ובמקרה זה תשלום התימרוץ יידחה

.  בגין דמי שיווק עבור לקוחות שיגיעו דרכה1.5% - ל1%תקבל חברת מריוט העולמית סך של בין 

קבוצת הרוכשים התחייבה לספק הון במידה וההכנסות והרווחים לא יספיקו לתשלום הוצאות 

להתקנת , חלק קבוע מהכנסות המלון יועבר מדי חודש לצורך חידוש ציוד. נות והוצאות הניהולהמלו

חברת הניהול תוכל לחייב את קבוצת , החל מהשנה החמישית לעסקה. 'ציוד בטיחות שיידרש וכו

קבוצת הרוכשים . הרוכשים לבצע השקעות נוספות במלונות לצורך התאמתם לסטנדרטים המקובלים

ור את המלונות לצדדים שלישיים בכפוף להסכם הניהול ובלבד שהתקשרות עם הצד רשאית למכ

שהצד השלישי אינו מתחרה בקבוצת מריוט וכי הצד השלישי , השלישי לא תביא להפרת הסכם הניהול

 יום לאשר התקשרות 30לחברת הניהול תינתן הודעה מוקדמת של . אינו עבריין או בעל אופי מפוקפק

חברת הניהול התחייבה כי לא תתחרה באמצעות מלונות אחרים בעסקי .  כאמורלמכירת המלונות

  . המלונות בתקופות ובמרחקים מהמלונות שנקבעו בהסכם ומשתנים ממלון למלון

 ל"יעדים ואסטרטגיה עסקית לגבי הפעילות בחו 1.12.12

ות איתנות ל הינה השקעה במדינות בעל"ן מניבים בחו"בקשר עם השקעה בנכסי נדלן "דלק נדלמדיניות   .א

המושכרים לשוכרים בעלי , בחברות המחזיקות בנכסים מניבים בעלי תשואה גבוהה, פיננסית גבוהה

 בהתאם ן"דלק נדלההשקעות העתידיות של . איתנות פיננסית במקומות אסטרטגיים ולאורך זמן

, ת חדשות תוך כדי בדיקת מדינון"דלק נדלרכישת נכסים במדינות בהם עובדת , למדיניות האמורה קרי

מקומות מרכזיים וחוזים ארוכים וקבלת הלוואות לזמן ארוך בתנאי נון ריקורס , נכסים איכותיים

  . תשמור ואף תגדיל את רמת המינוף) 95% -70%(בריבית קבועה וברמת מינוף גבוהה 

ב או בקנדה המחזיקות " באירופה בארהREITבכוונת החברה לנסות לרכוש בעתיד חברות או קרנות 

  . סים אשר בהם היא תחזיק בהיקף משמעותי מהון המניות המוצעבנכ

 להמשיך להתמקד ביעדים אשר בהם ניתן לקבל מימון בנקאי גבוה בהלוואות מסוג ן"דלק נדלבכוונת 

Non- Recourse .  

 עוקבת בתכיפות אחרי תיק הנכסים שלה בכדי לוודא שההון מפוזר באופן יעיל וההשקעה ן"דלק נדל

בהתאם לקריטריונים להשקעה שנקבעו , בזמן ההשקעה או זמן קצר לאחריה, ה הכנסהבנכסים מניב

 לביצוע מימון מחדש או מימוש של ן"דלק נדלתפעל , היה ונכס לא מניב הכנסה כאמור. על ידה

ההשקעה כאשר תתעורר הזדמנות לכך וזאת במטרה להחזיר הון או להשתמש בו בצורה אפקטיבית 

  .  יותר בנכסים אחרים



  

208 - א   

, ב"ארה, קנדה, המשך בדיקת ורכישת נכסים מניבים באירופה ובצפון אמריקה בשים דגש על אנגליה  .ב

תבדוק , כמו כן. פי העקרונות המנחים שלה- פינלנד ושוויץ באמצעות חברות זרות על, גרמניה, שבדיה

  . אפשרות כניסה למדינות חדשות בעלות כלכלה יציבהן"דלק נדל

מתוך , בעיקר נכסים בחברה הזרה המחזיקה בחניונים באנגליה, ת זרותפיתוח נכסים שבבעלות חברו  .ג

. כוונה להשביחם בדרך של מימוש הפוטנציאל המלא הגלום בקרקעות המוחזקות על ידי החברה הזרה

מימוש הפוטנציאל נעשה בדרך של ניצול זכויות בניה נוספות או שינוי יעוד הקרקעות הכל תוך שמירה 

 .ימים לגבי אותם נכסיםעל חוזי השכירות הקי

 .ל או בישראל" תשקול גיוס הון נוסף בחון"דלק נדל  .ד

הנפקה של מלונות  מריוט והילטון / תשקול מכירה) עם יתר מחזיקי המניות באותן חברות (ן"דלק נדל  .ה

 .NCP- של החניונים בREITוכן הנפקתן כקרן 

  .REITקתה כקרן או הנפ/ לינציפלד ו- בוחנת אפשרות הגדלת אחזקותיה בן"דלק נדל  .ו

והתממשות היעדים והאסטרטגיה תלויות גם בגורמים  ן"דלק נדללא כל ההערכות נמצאות בשליטת   .ז

 לממש את החברהכמו כן לגורמי הסיכון המפורטים בהמשך יכולה להיות השפעה על יכולת . חיצוניים

  .היעדים והאסטרטגיה כאמור

 ל"צפי להתפתחות בשנה הקרובה בפעילות בחו 1.12.13

,  צופהן"דלק נדל.  הצעות רבות לרכישת נכסים בארצות בהן היא פועלתן"דלק נדלל הנהלת לפתחה ש

 בוחנת ן"דלק נדל, ואולם. כי דווקא בתקופה קשה זו ניתן יהיה למצוא הזדמנויות עסקיות טובות

  .ההצעות באופן זהיר וכל התקשרות כפופה לקיומו של מימון בתנאים טובים לעיסקה

  ן בישראל"נדל 1.12.14

   תחום הפעילותמבנה  .א

בתחום היזמות למגורים בישראל פועלים גופים רבים המבצעים יזמות בניה בהיקפים שונים החל 

מפרוייקטים של מספר קטן של יחידות דיור ועד לחברות הגדולות אשר מבצעות בו זמנית מספר 

ישראל ן פועלת ב"דלק נדל. פרוייקטים של מאות יחידות דיור והינן בעלות מאגר קרקעות גדול

 בישראל מתבצעת באופן ן"דלק נדלפעילות . פיתוח ובניה של פרוייקטים למגורים, בעסקאות לתכנון

מאז שנת . עם צדדים שלישיים) שותפויות או חברות משותפות(ישיר ובאמצעות מיזמים משותפים 

 המאזן לאחר תאריך.  בתחום הבניה למגורים בישראלן"דלק נדל דנקנר הינה זרוע הפעילות של 2004

ן "ן לקרדן נדל"המגורים של דלק נדל פעילויות ה ן לפיה מוזג"ן על הסכם עם קרדן נדל"חתמה דלק נדל

  . ן " בהון המניות של קרדן נדל40%ן הוקצו "ולדלק נדל

משכירים , מקימים, מתכננים, מאתרים,  וחברות היוזמיםגופים הנכסים המניבים פועלים בתחום

בישראל קיימות חברות גדולות המחזיקות בתיקי נכסים .  שוניםשימושיםלומנהלים נכסים המושכרים 

 המניב ן"פעילות בתחום הנדלה.  ויזמים קטנים המחזיקים בנכסים בודדיםמשמעותייםמניבים 

 ומימון בהשקעה של חלק מעלויות ההקמה או הרכישה של הנכסים המניבים מהון עצמי מתאפיינת

     .היתרה באשראי ממקורות חיצוניים
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 נכסים –ן "ן את ריכוז הנכס המניבים שלה בחברה אחת דלק נדל"ח השלימה דלק נדל"במהלך שנת הדו

 מליון 260 -ח  בתמורה לכ"מ במהלך שנת הדו"בנוסף נרכשה על ידי דננ). מ"דננ"–להלן (מ "מניבים בע

מהלך שנת מ ב"כמו כן הקצתה דננ.  מ המחזיקה בנכסים מניבים"חברת סהר פיתוח והשקעות בע₪ 

. ₪ מליון 890 - ממניותיה למגדל על בסיס שווי נכסים כולל של כ20%) לאחר רכישת סהר(ח "הדו

  . כהלוואת בעלים₪  מיליון 135-של כבגין המניות  וסך  ₪  מיליון 48סך של : התמורה שולמה כדלקמן

מ " חברת ויתניה בע שנחתם עם1.10.07ן כי על בסיס ההסכם מיום " הודיעה דלק נדל17.12.07בתאריך 

שיתרתו באותה תאריך הייתה ,  לויתניהן"דלק נדלי "ח שניתן ע"הגיעו הצדדים להסכמה על המרת אג

במסגרת הסכם ההמרה סוכם .  מהון המניות המוקמה והמונפק של ויתניה50% -ח ל" ש205,000,000 -כ

ניות הנוכחיים של ויתניה בעלי המ, כי באם לא יתמלאו מספר אבני דרך במועדים כפי שנקבעו בהסכם

, כפועל יוצא מההמרה .ב" מיליון דולר ארה3.5 -ן  סכומים שונים עד לסכום של כ"ישלמו לדלק נדל

 מהדירקטורים המרכיבים את 50%, ן החל ממועד ההמרה"מינתה דלק נדל, ובהתאם להוראות ההסכם

  .ר דירקטוריון"וכן מינתה יו, דירקטוריון ויתניה

ר " אלף מ34 -אביב ובהרצליה בהיקף של כ-ן מניב בתל"קת בהקמה והחזקה של נדלחברת ויתניה עוס

לאחרונה הרחיבה . ר" מ48,000-ובכן ברשותה קרקעות נוספות עם זכויות בניה שטרם מומשו של כ

  ).מרכז ומזרח אירופה ורוסיה(ל "ויתניה  את פעילותה לחו

: להלן(מ "חברת דלק מתחמים קמעונאיים בע גם באמצעות 2004ן פועלת מאז חודש נובמבר "דלק נדל

ק עוסקת ומתמחה באיתור .מ.ד. ן ודלק ישראל"המוחזקת בחלקים שווים על ידי דלק נדל, ")ק.מ.ד"

ניים הכוללים תחנות "תקים ותפעיל מיזמים נדל, עליהן תיזום תתכנן, ורכישת תחנות תדלוק וקרקעות

  . תדלוק ומרכזים מסחריים

  ות בתחום בישראל וברווחיותושינויים בהיקף הפעיל  .ב

אשר אפיינה את ,  נמשכה מגמת הגידול בצמיחת המשק2006בשנת , פי נתוני משרד הבינוי והשיכון- על

  ).  והגידול בהוצאות הממשלה שנבע מכך2006על אף הלחימה בצפון בקיץ , זאת( האחרונות השנתיים

, יבית המשכנתאות לא באו לידי ביטויהשיפור בצמיחת המשק וירידת הריבית לטווח הקצר ור, עם זאת

נרשמה , מחד. 2005 ניכרו בו מגמות מעורבות לעומת שנת 2006ולאורך שנת , בענף הבנייה, עד כה

, מאידך. בדירות יוקרה ובפרויקטים נקודתיים במרכז הארץ, התאוששות במסגרת הבנייה העצמית

יה ובקרב אוכלוסיות חלשות בפריפר, טרם נרשמה התאוששות במרבית היישובים במרכז הארץ

בשל ההתאוששות במשק ובשל היווצרות תנאים נוחים לרכישת דירה לעומת , למרות זאת. ובינוניות

ניתן לומר , למרות אמירה כללית זו .לפחות במרכז הארץ, בענף הבנייהייתכן ויגבר הביקוש גם  העבר

נת קצב המכירות והן מבחינת עליית הן מבחי, 2005 לעומת שנת 2006בוודאות כי חל שיפור רב בשנת 

 יוזמת פרויקטים ן"דלק נדל לפיה ן "דלק נדלדבר זה נובע מהאסטרטגיה של . המחירים בפרויקטים

 ניכרת עליה גבוהה 2007במחצית הראשונה של שנת . באזורי הביקוש העיקריים, במרכז הארץ בלבד

  .נוספת

בעיקר במשרדים ( חריפה במחירי השכירות  מירידה2005ן המניב בישראל סבל עד שנת "ענף הנדל

עלייה בשיעורי הריבית על , ירידה בתשואות על ההון העצמי המושקע, ירידת תפוסה, )באזור המרכז
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הסיבות . קטים וצמצום המקורות הבנקאיים לזמן ארוךלוואות הנלקחות לצורך מימון פרויה

טק והמצב המשבר בהיי ,  המשקן המניב נובעות מהמיתון בכלל"העיקריות למיתון בענף הנדל

במהלך השנתיים האחרונות ניכרת התאוששות משמעותית בענף בין היתר עקב השיפור . הביטחוני

בעקבות כניסתו , כמו כן. קצב הצמיחה המשמעותי והירידה במחירי הריבית, במצב הכללי במשק

ן "לקרן השקעות בנדלבמסגרתו נכלל פרק חדש המתייחס ,  לפקודת מס הכנסה147לתוקף של תיקון 

)REIT( , מורגשת התעניינות ברכישת נכסים מניבים על ידי חברות בעלות איתנות פיננסית אשר מביאה

  . לעלית מחירים של חלק מהנכסים המניבים

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות בישראל והשינויים החלים בהם  .ג

איתנות פיננסית המאפשרת ) 1: רים הינםגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות בייזום למגו

) 3; ביצוע פרויקטים באזורי ביקוש תוך פריסה גיאוגרפית נכונה) 2; השגת מימון לביצוע הפרויקטים

ביצוע פרויקטים ביחד עם שותפים או בעסקאות קומבינציה ועל ידי כך הקטנת הסיכון העסקי בכל 

יצירת ) 6; הפקת רווח מתכנון נכון) 5; ים בחברהניסיון נרכש וכוחות מקצועי, מוניטין) 4; פרויקט

  .ן כחברה איתנה פיננסית"ומיצוב דלק נדל)  באמצעות דנקנר(מוניטין ושם אמין לחברה בתחום הבניה 

תור קרקעות מתאימות לביצוע אי) 1: ן המניב הינם"גורמי ההצלחה הקריטיים בפעילות בתחום הנדל

ת תנאי מימון נוחים לביצוע  השקעת ההון העצמי וקבלאיתנות פיננסית שתאפשר) 2; קטיםהפרוי

למיקום הנכסים יש ) 4; השכרת נכסים לתקופת ארוכות לשוכרים בעלי איתנות פיננסית) 3; קטהפרוי

  .ניהול נכסים ברמה מקצועית גבוהה) 5; השפעה מהותית על רמת הביקוש  ועל מחירי השכירות

  ן בישראל"הנדלמחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום   .ד

) 1: ן מניב הינם"ן בישראל הן למגורים והן נדל" הכניסה העיקרים בתחום הפעילות הנדלמחסומי

רכישת /ת מימון בנקאי לביצועאיתנות פיננסית שמאפשרת השקעת ההון העצמי הנדרש וקבל

   .קטים ידע וניסיון בייזום וביצוע פרוי)2; יקטים בתנאים נוחיםהפרו

ן אינו הליך מהיר ועלול לארוך "ן נובע מכך שמימוש נכסי נדל"קרי בתחום הנדלחסום היציאה העימ

  .זמן ממושך

  ן בישראל"מבנה התחרות בתחום הנדל  .ה

  . להלן1.12.21 ראה סעיף 

 פעילות הייזום למגורים 1.12.15

למגורים ) או שלבים מוגדרים בפרויקטים(ם  ההכנסות המצטברות בגין פרויקטי31.12.2007נכון ליום   .א

העלויות המצטברות עמדו על סך של , ₪ אלפי 98,647עמדו על סך של , שביצועם הסתיים, בישראל

  .₪ אלפי 14,991הרווחים המצטברים עמדו על ₪  אלפי 83,656

שראל אשר למגורים בי) או שלבים מוגדרים בפרויקטים( פרוייקטים 6 קיימים 31.12.2007נכון ליום   .ב

 .הינם בשלבי ביצוע

ן  בגין הפרוייקטים האמורים " ההוצאות  המצטברת שנרשמה בספרי דלק נדל31.12.2007ליום   .ג

שיעור .  ₪ אלפי 271,463וההכנסות המצטברות הסתכמו בסך של ₪  אלפי 306,631הסתכמה בסך של 
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גין הפרוייקטים בסך של  בלבד הסתכמו ההכנסות ב2007בשנת . %11.5רווח גולמי המצטבר הינו של 

 .12%והרווח הגולמי בשיעור של ₪  אלפי 193,404ההוצאות בסך של ₪  אלפי 219,537

או /ע בתוקף ו"ן החזקות בשיעורים שונים בקרקעות לייזום למגורים לגביהן קיימת תב"לדלק נדל  .ד

המספר ). םואשר אינם  בשלבי ביצוע או אשר הנם בשלבי ביצוע ראשוניי(בהליכי אישור מתקדמים 

והעלות הכוללת ליום , 2,323 -הכולל של יחידות הדיור המיועדות לבניה בפרויקטים אלו הוא כ

  .₪ אלפי 364,247- מסתכמת בכ31.12.2007

ן המיועדות לייזום למגורים ואשר לגביהן לא " קיימות קרקעות בבעלות דלק נדל31.12.2007נכון ליום   .ה

 .₪ אלפי 57,897 הינה 31.12.2007ן ליום "פרי דלק נדלעלות  הקרקעות בס. ע בתוקף"קיימת תב

 ן "ההסכם עם קרדן נדל 1.12.16

ן ייזום ופיתוח "ן על שני הסכמים עם קרדן נדל"חתמה דלק נדל, 24.3.08ביום , לאחר תאריך המאזן

  : כדלקמן") קרדן ישראל "–להלן (מ "וקרדן ישראל בע")  ן"קרדן נדל("מ "בע

 הסכם מכר והשקעה  .א

 ן"דלק נדלתעביר , ")הסכם המכר("ן וקרדן ישראל "קרדן נדל, ן"דלק נדלם שנחתם בין בהתאם להסכ .1

 ממניות 40% חברה בת בבעלותה המלאה וזאת כנגד הקצאה של ,ן את כל מניותיה בדנקנר"לקרדן נדל

 40% - וב60% - בן"דלק נדלכך שלאחר ההקצאה יחזיקו קרדן ישראל ו, ן"דלק נדלן ל"קרדן נדל

 .ן תחזיק בכל הון המניות המונפק והנפרע של דנקנר"בהתאמה וקרדן נדל, ן"ן נדלממניות קרד

י הצדדים "ן מאידך יבוצעו ע"ן מחד והקצאת מניות קרדן נדל"עובר להעברת מניות דנקנר לקרדן נדל .2

) 2 ;ן למגורים"דנקנר תעביר לחברה מספר נכסים ופעילויות שאינן בתחום הנדל) 1 :הפעולות הבאות

ן תחלק את כל "קרדן נדל)3; ן למגורים בישראל"תעביר לדנקנר שני פרויקטים בתחום הנדלן "דלק נדל

 .  כדיבידנד בעין, שבבעלותה לבעלי מניותיה, ")GTC Real Estate N.V.") GTCהמניות של 

קבלת אישור הממונה על , ובהם בין היתר, הסכם המכר מותנה בהתקיימות תנאים מתלים שונים .3

לפקודת מס ' כ103אישור רשות המיסים לביצוע עסקת המכר בהתאם להוראות סעיף , יםהגבלים עסקי

 לפקודת מס 104 בהתאם להוראות סעיף GTCקבלת אישור ביצוע החלוקה בעין של מניות , הכנסה

שהסכמתם נדרשת וקבלת , קבלת הסכמת בנקים וצדדים שלישיים הקשורים עם הצדדים, הכנסה

מ להחלפת השעבוד הקיים לטובתה על מניות דנקנר השקעות "וח בעאישור הפניקס חברה לביט

") מועד הסגירה ("Closing -קרי ה,  השלמת העסקה.ן"בשעבוד המניות שתוקצינה לחברה בקרדן נדל

 יום 90 -צפויה להתקיים בתוך תקופה של שישה חודשים ממועד החתימה עם אפשרות הארכה ב

 .נוספים

 הסכם בעלי המניות  .ב

, ")הסכם בעלי המניות": להלן בסעיף זה( וקרדן ישראל  ן "דלק נדלאשר נחתם בין , יההסכם השנ .1

 .לאחר השלמת עסקת המכר, ן"כבעלי מניות בקרדן נדל, מסדיר את היחסים בין הצדדים לו

מסגרת הסכם בעלי המניות נקבעו בין הצדדים הסדרים המקובלים בהסכמים מסוג זה לרבות זכות  .2

הסדרים למינוי דירקטורים בהתאם ליחס החזקות , )Tag Along(הצטרפות זכות , סירוב ראשון

 . ן ודילול"ן והסדרים בקשר עם מימון פעילות קרדן נדל"הצדדים במניות קרדן נדל
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ן לציבור " התחייבו הצדדים לעשות כמיטב יכולתם הסבירה ולפעול להנפקת מניות קרדן נדל,כמו כן .3

 . שנים ממועד הסגירהורישומן בבורסה בתוך תקופה של חמש

במקרה בו לא יונפקו , לפיה") Put - אופציית ה ("Put אופציית ן "דלק נדלהקנתה קרדן ישראל  ל, בנוסף .4

 רשאית לחייב את קרדן ישראל לרכוש את ן "דלק נדלתהיה , ן לציבור"ניירות הערך של קרדן נדל

,  יום90במשך תקופה של ,  נתןככל שתי,  צריכה להינתןן"דלק נדלהודעת . ן"מניותיה בקרדן נדל

כמו כן נקבעו (ן " שנים ממועד הסגירה  או ממועד השלמת הערכת שווי של קרדן נדל4שתחילתה בתום 

ן על דחיית תקופת מימוש " נדללקרדן להודיע ן"דלק נדלשבהתקיימם רשאית , תנאים מסוימים

 ). בשנה אחת נוספתPut -אופציית ה

אך בכל מקרה לא פחות , ן"על בסיס הערכות שווי שיערכו לקרדן נדל תיקבע Put -תמורת אופציית ה .5

כי קרדן ישראל תהא רשאית להודיע לדלק , עוד נקבע בהסכם בעלי המניות.  מליון דולר67.5מסך של 

במניות של קרדן ישראל אשר יוקצו לחברה , כולה או חלקה,  תשולםPut -ן כי תמורת אופציית ה"נדל

 .  ההקצאהשקרדן ישראל תהא חברה ציבורית במועדובלבד , בהקצאה פרטית
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  ן המניב בישראל"פעילות הנדל 1.12.17

 :ן להשכרה המצויים בבעלותה בהתאם למפורט להלן"ן שטחי נדל" לדלק נדל31.12.2006נכון ליום   .א
  

עלות לנכס   חלק החברה בהכנסות שכירות מהנכס
בספרי החברה 

 31ליום 
  2007בדצמבר 

  לשנת
2005(*)  

  לשנת
2006  

  לשנת
2007  

  )אלפי שקלים חדשים(

חלקה של 
החברה 
  בנכס

   יאור הנכסת

193,500 5,963  7,651 10,684  70.245%  
  

, ר" מ52,400מקרקעין בשטח של  
ר מתוכם " מ95,742 -עליהם בנויים כ

שטחי מסחר ושירותים להשכרה 
ר בכניסה " מ29,000 -בשטח של כ

.הדרומית לחיפה
1

  

  קניון חיפה
  

51,2672 3,040  4,860 5,045  75%
3

  
  

 4,100 -מרכז מסחרי בשטח כולל של כ
בסמוך קיימת תחנת דלק אשר . ר"מ

.  בה51%לחברת קניון דרורים 
קיימות זכויות בניה לקומה נוספת 

  . ר" מ2,700 -בשטח של כ

  קניון דרורים

 מקומות 23+ ר משרדים" מ1,800 -כ  100%  706 719  749 14,000
  חניה

  

 בבית שטחים
  א"גיבור ת

ראה הערת    4,216  5,037 64,545

שוליים
4

  

 תחנות דלק המושכרות לחברה 7
  .אחות

  

תחנות דלק
5

  

                                                      
לב בשלב זה מצויים הצדדים בש.  או מגורים/דנקנר ובעלי הזכויות האחרים במקרקעין בוחנים אפשרות להגדיל את זכויות הבניה במקרקעין באופן שניתן יהיה להקים לצד הקניון מבנה משרדים ו  1

 נכללות על פי אחוז 2007ההכנסות לשנת . על ידי חברה בת) 20%-כ( נרכשו זכויות נוספות בנכס 2007בחודש דצמבר  . של הכנת תוכנית ואולם התוכנית טרם הופקדה בועדות התכנון המתאימות
  .50.225%ההחזקה במהלך השנה 

 )ללא חלק המיעוט(כפי שמוצג בספרי החברה ,  מהנכס100%מיצג    2
  . בפרוייקט לביצוע כל פעולה ביחס לחלקם במקרקעין והמחאת כל זכויותיהם לחברה13% הינם בגין יפויי כח שנתקבלו מהבעלים של 13%מתוכם    3
  .באיחוד יחסי בתקינה הישראלית כולל חלקנו בהכנסות מתחנות בחברות שאוחדו .חלק ממתחמי התחנות כוללים גם זכויות בניה שטרם נוצלו 100% –הטורים , הכח  4
  .. ₪ אלפי 22,946. 30.9.07.וליום ₪  אלפי 17,200 הינה 31.12.06אשר עלותו המופחתת בספרים ביום , כולל את מתחם תחנת הדלק הטורים  5
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עלות לנכס   חלק החברה בהכנסות שכירות מהנכס
בספרי החברה 

 31ליום 
  2007בדצמבר 

  לשנת
2005(*)  

  לשנת
2006  

  לשנת
2007  

  )אלפי שקלים חדשים(

חלקה של 
החברה 
  בנכס

   יאור הנכסת

 563+ ר " מ4,000 -חניון בשטח של כ  100%  529 474  452 8,000
  .ר שטח מסחרי"מ

כיכר פריז 

חיפה
1

  

ר " מ3,300 -סככה למוסך ומבנה של כ  100%  986 1,078  768 23,700
 על מגרש בשטח כולל של ושטח חניה

  .ר במערב ראשון לציון" מ10,596

  מתקן ראשון

 -ר בבניין משרדים ועוד כ" מ5,000 -כ  100%  2,606  1,770  419  76,000
הבניין הנו חלק .  חניות285

מקומפלקס בבעלות החברה אשר 
ר לבנייני " מ11,500עתיד לכלול עוד 

משרדים
2

.  

  כפר נטר

 -בניין משרדים ומסחר בשטח של כ  70%  7,805  7,392  2,616  83,725

. חניות433 -ר ועוד כ" מ17,130
3

  

  בית אדר

ר כן " מ19,000 -שטחי משרדים של כ  50%  10,532  9,929  2,348  122,060
 2,900 חניות שטחי אחסנה של 353
 בשטחים מסחריים בשטח 50%-ר ו"מ

  .ר בקומת הקרקע" מ2,800 -של כ

  מגדלי זיו
ראול ' ברח

ת ולנברג ברמ
  החייל

 13,100  -מרכז מסחרי בשטח של כ  75%  4,888  4,094  -  43,370
  ר"מ

מרכז למסחר 
 4ומשרדים  בעכו

                                                      
  . להלן6.10.3במסגרת הפרוייקט קיימות קרקעות אשר לגביהן אין תוכנית בניין עיר בתוקף והן נכללו באמור בסעיף   1
  .החברה פועלת לקבלת ההיתרים הדרושים לצורך פתיחת חניון נוסף. אשר הכשירה את שני המרתפים שנבנו ללא היתרע "אושרה תב   2
  .ר מתוך הבנין מושכר לחברות המצויות בבעלות בעל השליטה בחברה" מ3,360 -שטח של כ   3
,  מיליון דולר1.4ר המיועד כיום למגורים בתמורה ל " מ7,881ה החברה אופציה לרכישת שטח מקרקעין של כמו כן רכש. הכנסות משכירות הינם החל מתאריך זה. 2006הנכס נרכש בחודש פברואר   4

  .למסחר, על ידי הבעלים, החברה תממש את האופציה במידה וישונה ייעוד הקרקע
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עלות לנכס   חלק החברה בהכנסות שכירות מהנכס
בספרי החברה 

 31ליום 
  2007בדצמבר 

  לשנת
2005(*)  

  לשנת
2006  

  לשנת
2007  

  )אלפי שקלים חדשים(

חלקה של 
החברה 
  בנכס

   יאור הנכסת

52,055  -  845
1

 14,750 -מרכז מסחרי בשטח של כ  50%  5,397  
ר וכן תחנת תדלוק צמודה "מ

בנוסף . המושכרת לחברה אחות
קיימת קרקע צמודה לפיתוח בשטח 

  . דונם8.5 -של כ

  ודקניון רמלה ל

ר כולל " מ6,300מרכז מסחרי בשטח   100%  6,301  -  -  71,440
  מסחר ומשרדים

קניון סנטר 
  2הגליל

ר " מ6,300-מרכז מסחרי בשטח של כ  100%  1,2233  -  -  49,430
  כולל מסחר ושירותים

מיי סנטר 
  כרמיאל

שטחי משרדים ומסחר בשטח כולל   100%  3,6884  -  -  112,220
' חהממוקם בר, ר" מ8,000-של כ

  א"רוטשילד בת

  בית ציון

24,300  -  -  7025  
  

 3,000-בניין משרדים בשטח של כ  100%
  א"בן יהודה בת' הממוקם ברח, ר"מ

  בית סהר

49,300  -  -  2,3446  
  

 10,000-בניין משרדים בשטח של  כ  100%
  א"הרצל בת' ר הממוקם ברח"מ

  בית הרצל

-ל כבניין משרדים בשטח כולל ש  100%   1,6867  -  -  58,050
יהודה ' הממוקם ברח, ר" מ6,000

  א"הלוי בת

  מגדל סהר

                                                      
  .הכנסות מהשכרה כלולות החל מתאריך  זה. 2006הנכס נרכש בנובמבר    1
  .י הבעלים הקודמים ללא היתר והם אטומים ואינם בשימוש" מרתפי חניה שנבנו ע2המרכז כולל .  ות מהשכרה כלולות החל מתאריך זההכנס. 2007הנכס נרכש ינואר    2
 .2007הנכס נרכש ופועל החל מסוף הרבעון השלישי לשנת    3
 .2007חלקנו בהכנסות הינו מרבעון שלישי לשנת . הנכס נרכש במסגרת עסקת סהר   4
 .2007חלקנו בהכנסות הינו מרבעון שלישי לשנת . מסגרת עסקת סהרהנכס נרכש ב   5
 .2007חלקנו בהכנסות הינו מרבעון שלישי לשנת . הנכס נרכש במסגרת עסקת סהר  6
 .2007חלקנו בהכנסות הינו מרבעון שלישי לשנת . הנכס נרכש במסגרת עסקת סהר   7
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עלות לנכס   חלק החברה בהכנסות שכירות מהנכס
בספרי החברה 

 31ליום 
  2007בדצמבר 

  לשנת
2005(*)  

  לשנת
2006  

  לשנת
2007  

  )אלפי שקלים חדשים(

חלקה של 
החברה 
  בנכס

   יאור הנכסת

ר " מ600-שטחי משרדים בשטח של כ  100%  1081  -  -  3,530
  א"בת

  לב תל אביב

קומת קרקע וקומה נוספת בבניין   100%  2-  -  -  4,060
 1,040-בשטח כולל של כ, משרדים

  ר"מ

  מגדל המגינים

, פולג. ת.באר " מ8,000-מגרש של כ  100%   5053  -  -  12,050
  נתניה

  נתניה

                                                      
 .2007עון שלישי לשנת חלקנו בהכנסות הינו מרב. הנכס נרכש במסגרת עסקת סהר   1
 .2007חלקנו בהכנסות הינו מרבעון שלישי לשנת . הנכס נרכש במסגרת עסקת סהר   2
 .2007חלקנו בהכנסות הינו מרבעון שלישי לשנת . הנכס נרכש במסגרת עסקת סהר   3
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ן עתודות קרקע אשר לגביהן קיימות תכניות בנין עיר תקפות " בבעלות דלק נדל31.12.2007נכון ליום   .ב

מספר מתחמי ן " כמו כן בבעלות דלק נדל.ר שטחי מסחר ומשרדים" מ112,640 - המאפשרות הקמת כ

ת בנין עיר מאושרות ואשר לגביהם  דונם אשר לגביהם טרם קיימות תוכניו10 - קרקע בשטח כולל של כ

  .ן לתכנון ואישור תוכניות שיאפשרו בניית שטחים למשרדים ולמסחר"פועלת דלק נדל

 דונם לגביהם טרם 240  -בשטח של כ) מרביתן כרגע ביעוד חקלאי(בנוסף קיימות לחברה עתודות קרקע   .ג

  .הוחל בתכנון כלשהו

  לקוחות בישראל 1.12.18

ן הקשורות לתחום הבנייה למגורים נובעות ממספר רב של רוכשי "ל הכנסות דלק נד-בתחום המגורים 

  . דירות

תחנות דלק . ן משכירה את נכסיה בישראל למגוון רחב של גורמים עיסקיים" נדלק דל-ן מניב"נדל

השטחים המסחריים מושכרים בדרך כלל .  שנה25מושכרות כולן לחברה בת בדרך כלל לתקופה של 

  . נים ש5 -לתקופות שבין שנה ל

  שיווק והפצה בישראל 1.12.19

ועמם מתקשרת , יחידות הדיור נמכרות על ידי סוכנים חיצוניים להם משולמות עמלות כמקובל בענף

ל ניתנים להחלפה בכל עת "משרדי המשווקים הנ. ן בהסכמי בלעדיות לשיווק הפרוייקטים" נדלקדל

  .ללא עלות מהותית

כמו כן נעשה פרסום באמצעי התקשורת .  המכירותכ משרדי"ן ממוקמים בד" נדלקבאתרי הבניה של דל

  .הארציים והמקומיים

ן משווקת את השטחים המיועדים להשכרה שבבעלותה באמצעות מחלקת השיווק שלה "דלק נדל

למתווכים משולמת עמלת תיווך על בסיס הצלחה וניתן . ובאמצעות מתווכים שלא על בסיס בלעדיות

  .ן"א ייגרם נזק מהותי לדלק נדללהחליף אותם באופן מיידי באופן של

  צבר הזמנות בישראל 1.12.20

  בסך של 31.12.2007יתרת ההכנסות ממכירת דירות שטרם נזקפו לדוח רווח והפסד מסתכמות ליום 

  .₪ מליון 466

 הינן כדלקמן 2020– 2008ן הצפויות מדמי שכירות על פי חוזים חתומים לשנים "הכנסות דלק נדל

ן בדמי השכירות מתוך הסך הכולל של דמי "לים רק את חלק דלק נדלהנתונים המובאים להלן כול(

  :1)השכירות המתקבלים מהנכסים והשייכים לשותפים בפרויקטים

2008  2009  2010  2011  2012  2013 2014  2015 2016 2017 2018 
85,621  65,844  44,421  25,121  20,177  13,881 13,627  12,962 11,761 10,393 9,806 

  

2019 2020  2021  2022  2023  2024  2025 2026 2027 2028 2029  
9,763 8,667  6,744  6,744  6,744  3,343  1,826 760 719 180 0  

                                                      
 כוללים הכנסות שכירות הנתונים אינם. ₪ אלפי 26,500 בהיקף כולל של  2027 עד לשנת 2020קיים צבר הזמנות מעבר לשנת    1

הדיירים ייצאו בהזדמנות ) 2; לא יחתמו חוזי שכירות חדשים) 1: הנתונים הינם בכפוף להנחות הבאות. מחברות כלולות
לא נלקחה בחשבון אפשרות של ) 3; )קנס היציאה לא נלקח בחשבון(הראשונה שניתנה לפי החוזה גם בתשלום קנס יציאה 

  . ישאר ללא שינוי31.12.07שער המטבע נכון ליום ) 4;  חדשיםמכירת נכסים או רכישת נכסים
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  תחרות בישראל 1.12.21

, בתחום הבניה פועלות מספר מצומצם של חברות גדולות. ן בישראל מאופיין בביזור רב"תחום הנדל

ן פרויקטים יש מספר רב " נדלקהם מבצעת דלב, בנוסף. שיכון עובדים ואזורים, אפריקה ישראל, ביניהן

ן "נהנית דלק נדל, על אף התחרות הגדולה בשוק. קבלנים ויזמים מסוגים שונים, של חברות בינוניות

התחרות בתחום היזמות למגורים מתמקדת הן בשלב . ממוניטין הנובע מאיתנות פיננסית וניסיון נצבר

ויקט בו חשוף היזם והן במהלך השיווק של הפראיתור הקרקעות המתאימות לביצוע הפרויקטים 

התחרות הינה מצד החברות . קטינה גיאוגרפית לאזור ביצוע הפרויקטים הסמוכים מבחלתחרות מפרוי

כמו כן קיימת תחרות במקרים . וכן מצד יזמים קטנים יותר המבצעים פרוייקט באותו איזורהגדולות 

  .מסוימים אל מול היצע של דירות יד שניה

 בשנים. בשוק האמור פועלות מספר גדול של חברות. ן המניב בישראל מתאפיין בתחרות רבה" הנדלשוק

  .האחרונות קיימים עודפי היצע שגרמו לירידת מחירים

  חומרי גלם וספקים 1.12.22

ן את "ן מבצעת את הפרוייקטים לבניה באמצעות קבלני משנה המבצעים עבור דלק נדל"דלק נדל

דהיינו קבלן המשנה מתחייב לבנות את הדירות עד לשלב , Turn-Key Projectsהפרוייקט על בסיס 

ן לבין הקבלן "התמורה המשתלמת נקבעת במשא ומתן בין דלק נדל. האיכלוס הסופי על ידי הדיירים

ן "לדלק נדל. ובדרך כלל נקבעים שלבי תשלום בהתאם לקצב התקדמות העבודות על ידי קבלן המשנה

  .כישת חומרי גלם או החזקת מלאי חומרי גלםאין פעילות ישירה הכוללת ר

  מימון 1.12.23

ן בהסכמי ליווי בנקאיים לצורך "ן מתקשרת דלק נדל"קטים למגורים המבוצעים על ידי דלק נדלבפרוי

הסכמי הליווי הינם בשיטת . םמימון רכישת הקרקע ומימון הבניה והוצאת ערבויות חוק מכר לדיירי

יקט הספציפי אשר בגינו ניתן האשראי ואשר אליו מיוחד לפרוחשבון בנק הלפיו נפתח " יקט סגורפרו"

ן להוצאות הקמת "ים לדלק נדלוהכספים ממנו משוחרר, מועברים כל התקבולים מרוכשי דירות

י לצורך רכישת הקרקע ן מסגרת אשרא"במסגרת הסכם הליווי מעמיד הבנק לטובת דלק נדל. יקטהפרו

  . יקטוביצוע הפרו

מכירת , ן לבין הבנק נקבעות דרישות לעמידה ביעדים שונים לרבות"ן דלק נדלבמסגרת ההתקשרויות בי

והוצאת היתר בניה עד למועד , קצב התקדמות הבניה, קצב המכירות, דירות במחירים שנקבעו מראש

קט עד כדי ת לבנק עילה להתערב בניהול הפרויכאשר במקרה של אי עמידה ביעדים אלה קיימ, שנקבע

ן "ח לא  הייתה כל פנייה לדלק נדל"עד לתאריך הדו. רעון מיידייו העמדת האשראי לפא/תפיסתו בפועל ו

  . ביעדים השונים שנקבעו בהסכמי הליווין"דלק נדלמבנק מלווה הנוגעת לאי עמידת 

בהסכמי ליווי , קט בנפרדנוהגת לרוב להתקשר בקשר לכל פרוין "ן המניב דלק נדל"בתחום הנדל

 משעבדת את זכויותיה במקרקעין וכן את ן"דלק נדל.  בענף הבניהפיננסיים בנקאיים כמקובל

  .יקטשכירות לפיהם מושכרים שטחים בפרוהתקבולים על פי הסכמי ה
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  ן"חקיקה ותקינה על תחום הנדל, מגבלות 1.12.24

  חוק התכנון והבניה  .א

 בנייה אוסר על, בין היתר, קובע הוראות שונות לעניין ביצוע בניה 1965- ה"התשכ, חוק התכנון והבניה

  .ללא קבלת היתר בנייה מהרשויות

  חוק מכר דירות  .ב

מכוחו  1973-ג"תשל, )דירות(בתחום הבנייה למגורים כפופה כל מכירה של דירה להוראות חוק המכר 

משך תקופת האחריות והבדק , נקבעו הוראות שונות הן לגבי המפרטים שצריך לצרף לחוזה הרכישה

והבטחת כספי המוכר עד למועד מסירת החזקה ורישום , וכראשר במהלכן חלה חובת התיקונים על המ

  .זכויות המוכר

  חוק רישום קבלנים  .ג

כפי שקובע חוק רישום , ידי קבלן מורשה- ביצוע הבנייה בפרוייקטים למגורים צריך להתבצע על

ידי רשם -  הינו קבלן אשר נרשם בפנקס הקבלנים על,פי חוק רישום קבלנים-קבלן מורשה על. קבלנים

נקבעו , בנוסף. חוק רישום קבלנים קובע מה הם התנאים לצורך רישום אדם כקבלן מורשה. ניםהקבל

  .פי ענפים והיקף עבודות-בתקנות מכוח חוק רישום קבלנים סיווגים שונים על

  דרישות מכון התקנים  .ד

סטנדרט הבניה והחומרים המשמשים לבניה אמורים לעמוד בתקנים המתפרסמים מעת לעת על ידי 

  .התקנים הישראלימכון 

  מיסוי מקרקעין  .ה

ן בעסקאות לרכישה או מכירה של מקרקעין ולפיכך עשויה לשאת "במסגרת עיסוקה מתקשרת דלק נדל

 והתקנות 1963 -ג"התשכ, )שבח מכירה ורכישה(בחבויות שונות העולות מהוראות חוק מיסוי מקרקעין 

  .שהוצאו מכוחו

 יעדים ואסטרטגיה עסקית בישראל 1.12.25

תמה על הסכם לפיו מכרה לקרדן ישראל  את פעילות המגורים שלה על דרך של מיזוג עם ן ח"דלק נדל

 להמשיך ן"דלק נדלעד להשלמת המיזוג כאמור בכוונת . חברה בת של קרדן ישראל, מ"ן בע"קרדן נדל

 ,צמרת דנקנר, דנקנר על הים, לב הסביונים, דנקנר בשרון, בבניה ובשיווק של הפרויקטים נס ציונה ואלי

דנקנר בירושלים ושבי צפון בכפוף למצב השוק ויכולת לשיווק מוקדם של חלק , דנקנר באזור

  . לקדם תכנון הפרויקטים שוק בצלאל ובבלין"דלק נדלבכוונת , כמו כן. מהיחידות

  בנכסיםהשקעה הינה רכישת נכסים מניבים בארץ וביצוע ן"דלק נדלן המניב מדיניות "בתחום הנדל

כל הנכסים המניבים  ריכזה את ן"דלק נדל. מסחר ומשרדים, תחומי הליבה שלהמוקדם המצויים ב

ה בבורסה ת הנפקאשר תשקולמ "תחת חברת דננ) ק"למעט תחנות הדלק שבמסגרת דמ(בישראל  

הכל בכפוף , ח" או גיוס מזומנים באמצעות הנפקת אג האמורהן"דלק נדלאביב של -לניירות ערך בתל

   . כאמור אכן תתבצעח"או  גיוס אג/ ואין כל וודאות כי ההנפקה, מובהר כי. למצב שוק ההון

 בניית מבני משרדים ומרכזים מסחריים שלגביהם קיימות ן"דלק נדלן המניב תשלים "בתחום הנדל

דלק בוחנת , בנוסף.  מוקדםלשיווקאו נמצאים כבר בהליכי בנייה בכפוף /בבעלותה קרקעות כיום ו
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, ם בישראל ורכישה או מיזוג עם חברות המחזיקות נכסים מניבים רכישת פרויקטים מניבין"נדל

 אפשרות להשתלב בקרנות השקעה ן"דלק נדלבוחנת , כמו כן. המשרדים והלוגיסטיקה, בתחום המסחר

  ). REIT(במקרקעין 

  השקעות שונות בישראל 1.12.26

  מ "מבני תעשייה בע  .א

 ממניות מבני תעשיה 13.04% - כרכישה בעסקה מחוץ לבורסה שלן "דלק נדל השלימה 26.1.2006ביום 

 כי שיעור ן "דלק נדלהודיעה , 2007בחודש אפריל . ב" מליון דולר ארה54.6 - בתמורה לסך של כ

  . 15%-אחזקותיה במניות מבני תעשייה עלה  מעל ל 

בעלת השליטה במבני (מ " הכלכלית לירושלים בען"דלק נדל בין 2005בהתאם להסכם מחודש דצמבר 

בעד ,  הכלכלית להצביע באסיפה הכללית של מבני תעשיהן"דלק נדלמחויבת , ן"דלק נדללבין ) תעשיה

  . לדירקטוריון מבני תעשיהן "דלק נדלמינויים של שני מועמדים שיוצעו על ידי 

 ההשקעה מוצגת 2007החל מהרבעון השני של שנת , ן" דלק נדלכתוצאה מהגידול בשיעור ההחזקות של

 בהכנסות על בסיס חלקה ברווחי  מכירהן"דלק נדלועות בחברות כלולות במבני תעשיה כחלק מההשק

  .מבני תעשיה ולא על בסיס חלוקת דיבידנד כבעבר

 דירקטורים מטעמה 2הוחלט באסיפה הכללית של חברת מבני תעשיה על מינוי , 2007 לאוגוסט 12ביום 

הדירקטור הנוסף . נסקי'ק רוזאילי, ן"דלק נדלל "אחד הדירקטורים שמונה הינו מנכ. ן" דלק נדלשל

  .אינו בעל תפקיד בחברה

 פרוייקט חוף הכרמל   .ב

ן את רכישת אחזקותיהם של כל בעלי "השלימה דלק נדל, לאחר תאריך המאזן, 31.01.2008ביום 

ל תקראנה "שתי החברות הנ(מ " בע88מ וחוף הכרמל " בע89המניות בחברות חוף הכרמל נופש ותיירות 

 ממניות חברות 100% - ן תחזיק ב"כך שלאחר הרכישה דלק נדל, ")ת חוף הכרמלחברו: " להלן ביחד 

  ).  ממניות חברות חוף הכרמל17.34% -  בן"דלק נדלקודם לכן החזיקה (חוף הכרמל 

  .₪ מיליון 32 -ן סכום כולל של כ"שילמה דלק נדל, בתמורה לרכישת המניות כאמור

" ) הבנק: "להלן(מ "ם עם בנק לאומי לישראל בען על הסכ"חתמה דלק נדל, במסגרת רכישת המניות

 תרכוש מבנק לאומי ן"דלק נדל: שעיקריו כמפורט להלן, ועם חברות חוף הכרמל מצד שני, מצד אחד

 מיליון 397 - ובנק לאומי ימכור וימחה לחברה יתרות חוב של חברות חוף הכרמל לבנק בסך כולל של כ

) 1:  לבנק תמורה כדלקמן ן"דלק נדלתשלם , )א(ק "בסבתמורה למכירה והמחאת החוב כאמור . ב. ₪

" שבח" מה25%) 2. שישולם במועד חתימת ההסכם עם הבנק₪  מליון 302 - תשלום במזומן בסך של כ

 מהשבח ככל שהמועד הקובע יהיה תוך 50%או ,  במקרקעי חברות חוף הכרמל עד למועד הקובערשייווצ

  .  שבח כאמוררייווצוהכל אם וככל ש, שנה ממועד חתימת ההסכם

 בגין ההלוואה שתועמד לה כמפורט ן"דלק נדל המועד שבו ייפרע מלוא חובה של –" המועד הקובע"

  .  או כל מועד אחר לאחר מכן לפי בחירת הבנק 31.01.2018או יום , להלן
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עד ערבות , ובכלל זה, ן לחובות חברות חוף הכרמל לבנק"בוטלו כל ערבויות דלק נדל, במסגרת ההסכם

יעמיד הבנק לחברה הלוואה בסכום התמורה במזומן אשר , בהתאם להסכם.  מליון דולר30לסך של 

  . לעיל בגין מכירת החוב' ק א"ישמש לצורך תשלום לבנק של התמורה המגיעה לו לפי ס

  : חברות חוף הכרמל הינן הבעלים של המקרקעין בחיפה כשעיקר אחזקותיהן נכון להיום הינו 

 –על פני שטח של כ ) נטו(ר " מ64,000מקרקעין עם זכויות בנייה בשטח עיקרי של ; חיפהמלון מרידיאן

ר " מ41,000 – יחידות דיור בגדלים שונים בשטח עיקרי של כ 474שני בניינים המכילים ; דונם30

 330נמכרו , מתוך הדירות שנבנו . ושטחים מסחריים כולל אולמות אירועים ומרכזי ספורט וטיפולים

  . ותדיר

  ל"עניינים משותפים לישראל ולחו

  הון אנושי 1.12.27

משנה , ל"מנכ:  בעלי תפקידים כדלקמן60  -ן חברות הבת שלה כ"נכון למועד המאזן מעסיקות  דלק נדל

ארבעה , מהנדס חברה, מזכירת חברה ויועצת משפטית, לים"מרכזי פעילות בתפקיד סמנכ, ל"למנכ

מועסקים עובדים , כמו כן. אית כוח אדם ולוגיסטיקהל ואחר"עוזרת מנכ, מנהלים בתחומים שונים

עובדי דלק . חברה משכנת ומזכירות, מחלקה כלכלית, מחלקה משפטית, פיקוח ובדק, במחלקת כספים

חתנו של (החברה מקבלת שירותי יעוץ בהיקף חלקי ממר רמי נאור . ן חתומים על הסכמים אישיים"נדל

  . דלק בלרון ל"שכיהן בעבר כמנכ) בעל השליטה בקבוצה

 אופציות לא 7,317,474ן  הקצאת " אישרה דלק נדל2006 בחודש ינואר -הנפקת אופציות לעובדים

 מניות רגילות של החברה לעובדים בכירים בחברה 7,317,474 –רשומות למסחר הניתנות למימוש ל

) 2)(ב(102עיף בהתאם להוראות ס) ר דירקטוריון החברה "ל  קבוצת דלק אשר הינו גם יו"לרבות מנכ(

  .1961 –א "התשכ, )נוסח חדש(לפקודת מס הכנסה 

  : להלן פרטים בדבר תכנית אופציות לעובדים ונושאי משרה בחברה

הוצאות שהוכרו 
    2007בשנת 

  )₪באלפי (

הוצאות שהוכרו 
   2006בשנת 

 )₪באלפי (

שווי ההטבה של 
אופציות 

שהוענקו מכוח 
  התכנית 

 )₪באלפי (

מספר המניות 
ש מכוח למימו

בדילול (התכנית 
 )מלא

 תמצית תנאי התכנית

הענקת אופציות  6,391,212 67,548 31,747   20,180
לעובדים ודירקטורים 

ניתנים למימוש 
 בחמש מנות שוות

  -משקף סך של כ  23,878  12,214  2,620
 2,500,915  

+  רמי נאור –פאנטום 
  1עובד נוסף

  

 בכל שנה למעט 20%(ימוש האופציות תתגבש בחמש מנות   והדירקטורים למן "דלק נדלזכאות עובדי 

 בשנה הרביעית 25% – בשנה השלישית ו 20%,  בשנה הראשונה והשנייה15%ל החברה המקבל "מנכ

הערך הכלכלי של כל האופציות המוענקות על פי , על פי הערכת שווי שקיבלה החברה). והחמישית

                                                      
  . ל נכון למועד הדוחות הכספיים נוצלה המסגרת לעובד אחד בלבד,בפוע.  עובדים2- ל) לבד ממר נאור(במקור ניתן המענק    1
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לכל  ₪ 10.17 - כ, לכל אופציה מהמנה הראשונה ₪ 9.77 - התוכנית במועד החלטת הדירקטוריון  הינו כ

לכל אופציה מהמנה  ₪ 10.87 -כ, לכל אופציה מהמנה השלישית ₪ 10.55 -כ, אופציה מהמנה השנייה

כך שהערך הכלכלי הכולל של האופציות שהוענקו , לכל אופציה מהמנה החמישית ₪ 11.22 - הרביעית וכ

   .₪ מליון 77.5 - לעובדים ולדירקטורים מגיע לסך של כ

 הון חוזר 1.12.28

 בגירעון 31.3.2007וליום ₪  מליון 328 -  בסכום של כ31.12.2006לחברה גירעון בהון החוזר נכון ליום 

 הגרעון בהון  נובע בעיקר מחלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך שנלקחו .₪ מליון 930 -של  כ

, ן"דלק נדללהערכת הנהלת . חל בשנה הקרובהלצורך מימון השקעות ארוכות טווח אשר מועד פירעונן 

ביכולתה לקבל הלוואות נוספות לזמן ארוך או קצר לצורך המשך מימון השקעותיה ופירעון 

  . התחייבויותיה ולפיכך אינה מבצעת פעולות מיוחדות להקטנת הגירעון

. למים מראש בדרך כלל לא קיים אשראי לקוחות הואיל ודמי השכירות משו-בתחום הנכסים המניבים

  . במקרים בהם לא משולמים דמי השכירות מראש מדובר בסכומים לא מהותיים

 התמורה בגין מכירת יחידות הדיור משתלמת בדרך כלל בהתאם לקצב -בתחום הבניה למגורים

) בעיקר קבלני הביצוע( מקבלת אשראי מספקיה ן"דלק נדל –אשראי ספקים . התקדמות הבניה

  .  ימים60 היה 2007ממוצע האשראי במהלך שנת .  ימים90 - ל  30לתקופות הנעות בין 

 מימון 1.12.29

  שיעורי ריבית  .א

שהיו , להלן שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות ממקורות בנקאיים וממקורות אשראי לא בנקאיים .1

   :ן"דלק נדל  שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי 2007שנת  במהלךבתוקף 

   שיעור ריבית ממוצעת
  הלוואות לזמן ארוך  לזמן קצרהלוואות 

  מקורות בנקאיים
  

   שיקלי6.15%
 ח " מט- 6.9%

   שקלי5.6%
   צמוד מדד 5.7%

 ח " מט6.34%
מקורות לא 
  בנקאיים

   צמוד 4.5%
  שיקלי4.925%

  צמוד בלבד5.83%

  

  מגבלות אשראי   .ב

דלק   התחייבה2004לגופים מוסדיים בחודש ינואר  ן"דלק נדלח שביצעה "במסגרת הנפקת האג

 כלפי מחזיקי אגרות החוב לעמוד באמות המידה פיננסיות המתייחסות ליחס בין ן"דלק נדלן"נדל

 וכן בנוגע ליחס שבין התזרים Recourse לבין החוב הפיננסי מסוג ן"דלק נדלהמקורות העצמיים של 

 .Recourseלבין החוב הפיננסי מסוג  ן"דלק נדלהתפעולי של 

כלפי תאגיד בנקאי לקיים אמות מידה פיננסיות ן "דלק נדל התחייבה בגין הלוואות מתאגיד בנקאי

  . מסוימות בקשר לסכום ההון העצמי שלה ולייחס ההון מסך המאזן המאוחד שלה

דלק  דורגו אגרות החוב של 2005 לציבור בחודש יוני ן"לק נדלדבמסגרת הנפקת אגרות חוב שביצעה 

בהתאם .  על אמות מידה פיננסיות שנקבעו בדוח מעלותהדירוג הותנה בשמירה.  על ידי מעלותן"נדל
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 לעמוד במגבלה נוספת הנוגעת לחוב המתואם שלה ן"דלק נדל התחייבה 2006לדוח מעלות מחודש יולי 

  . 2007והיא התחייבה לעמוד במגבלה החל מדוחותיה הכספיים לחודש מרץ 

  . 27.2.2008סדיים ביום מגבלות אשראי נוספות נקבעו במסגרת הנפקה שבוצעה למשקיעים מו

  :להלן  פירוט  של  אמות המידה הפיננסיות

 כלפי ן"דלק נדל התחייבה 2004 מגופים מוסדיים בחודש ינואר ן"דלק נדלבמסגרת גיוס הון שביצעה 

  : כדלקמן, בין היתר,  אגרות החובמחזיקי

" recourseנסי מסוג החוב הפינ" לבין ן"דלק נדלשל ) כהגדרתם להלן(היחס בין המקורות העצמיים   )א(

 לא יחשב כהפרה 20%יחס של , על אף האמור לעיל. 25% -  לא יפחת מן"דלק נדלשל ) כהגדרתו להלן(

בדיקת היחס כאמור לעיל תתבצע אחת לחציון על פי הדוחות הכספיים המאוחדים של . של סעיף זה

  .ן"דלק נדל

 שאינם ן"דלק נדלים נזילים של  משווי נכס100%) 1: כוללים כל אחד מאלה" מקורות עצמיים "

 50%) 3; )בהתאם להערכת שמאי מוכר( משווי נכס מניב הכנסות 100%) 2; משועבדים בשעבוד ספציפי

י שני הבנקים "בהתאם להערכת שמאי המוכר ע(משווי נכס לא משועבד אשר אינו מניב הכנסות 

חת פירעונם לא שועבדו נכסים  ממסגרות אשראי בנקאי בלתי מנוצלות ואשר להבט100%) 4; הגדולים

  .כל נכס אחר שיאושר בכתב על ידי חברה מדרגת ככלול במקורות העצמיים) 5; בשעבוד ספציפי

או דלק / ון"דלק נדלכולל את ההתחייבויות הבאות למעט התחייבויות ש" recourseחוב פיננסי מסוג "

חובות לבעלי אגרות חוב ) 2;    קיםחובות זמן קצר וזמן ארוך לבנ) 1: בלרון אינן ערבות לפירעונן

 היה היחס 31.12.2007נכון ליום . חובות זמן ארוך בגין הלוואות נושאות ריבית ) 3; שהונפקו בסדרות

   .62%.האמור בשיעור של

דלק  של recourse לבין החוב הפיננסי מסוג ן"דלק נדלשל ) כהגדרתו להלן(היחס בין התזרים התפעולי   )ב(

 –" תזרים תפעולי".  לא יחשב כהפרה של סעיף זה1:9.5יחס של , על אף האמור.  1:9 - לא יפחת מן"נדל

. ל"ן המניב בחו"ן מניב בישראל והתזרים החופשי מפעילות נכסי הנדל" מפעילות נדלEbitdaתזרים 

 ן"דלק נדלל על ידי " מנכסים שנרכשו בחוEbitda - " ל"ן המניב בחו"תזרים חופשי מפעילות נכסי הנדל"

 ששימש למימון רכישתם )non recourse(חברות בנות בניכוי תשלומי קרן וריבית בגין החוב הבכיר או 

  .11.2 היה היחס האמור   31.12.2007נכון ליום . )capex(ובניכוי הוצאות מס והוצאות הון 

ם נזילים בניכוי נכסי( נטו recourse התזרים התפעולי לבין החוב הפיננסי מסוג ן היחס בי- או לחילופין 

  . לא יחשב כהפרה של סעיף זה1:8.5יחס של , על אף האמור. 1:8-לא יפחת מ) ן"דלק נדלשל 

בדיקת היחס הפיננסי כאמור לעיל תעשה אחת לשנה בהתבסס על הדוחות הכספיים המבוקרים 

  . ן"דלק נדלהמאוחדים של 

לעיל בניכוי החובות ' ק א"תהא המשמעות כאמור בס" recourseחוב פיננסי מסוג "לעניין זה למונח 

בבלי , אזור, פרויקט דנקנר בשרון,חוב פיננסי בגין פרויקט המגורים כפר אהרון) א: המפורטים להלן

ן "או נדל/יתרת החוב בגין פרויקטים בהקמה במגזר היזמות למגורים ו) ב; ופרויקט לב הסביונים 

  .מסחרי אשר יאושרו על ידי חברה מדרגת

  . 8.44  היה היחס האמור 31.12.2007נכון ליום  
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 מנוכה תיק נזיל ברמת המקורות העצמאיים CAP - תשמור על יחס חוב מנוכה תיק נזיל לן"דלק נדל  )ג(

:  מנוכהCap) 1: (הגדרות. 70%על פי ערכים מאזניים שלא יעלה  על , )Non Recourseבנטרול חוב מסוג (

, ן"דלק נדלסך החוב של : חוב פיננסי) 2(; הון עצמי וזכויות מיעוט מנוכה תיק נזיל+ חוב פיננסי 

: תיק נזיל) 3(; ל" אשר ניתן על ידי בנקים זרים לביצוע השקעות בחוNon Recourseבנטרול חוב מסוג 

 Nonאשר העניקו לחברה חוב מסוג (שאינם משועבדים לטובת בנקים זרים , ע"פיקדונות ותיק ני, מזומן

Recourse .( 

  .55%היחס האמור   היה 31.12.2007ליום   

מנוכה בשיעור של פחות ) IFRSלפי ( כלכלי CAP - ברמת חוב מותאם מנוכה ל2007עמידה החל ממרץ   )ד(

 CAP -ברמת חוב מותאם מנוכה ל, לאורך זמן,  לעמודן"דלק נדלבכוונת , 2008החל מיוני . 85% - מ

  .80%מנוכה בשיעור של ) IFRS -לפי ה(כלכלי 

  .82%ס האמור   היה היח31.12.2007ליום   

 לא תעמוד ביחסים ן"דלק נדליצוין כי בהתאם לתנאי אגרות החוב לפיהם בוצע הגיוס האמור אם 

הפיננסים להם התחייבה ולא תתקן את החריגה עד מועד פרסום הדוחות הכספיים  עבור הרבעון 

 ןלפירעוהראשון שלאחר הדוחות השנתיים בהם חלה החריגה יהווה הדבר עילה להעמדת אגרות החוב 

  . מיידי

    .25% במאזן מתואם לא יעלה על ן"דלק נדלהיקף הנכסים היזמיים בספרים לעומת סך הנכסים של   )ה(

, לחברה אמות מידה פיננסיות נוספות שלקחה על עצמה במסגרת נטילת הלוואות בנקאיות, בנוסף

  :כדלקמן

דלק של המוחשי  ההון העצמי  כלפי תאגיד בנקאי כין"דלק נדל הלוואות מתאגיד בנקאי התחייבה בגין  )ו(

צמוד ₪   מליון 1,000 כמפורט בדוחות הכספיים לסוף כל שנה קלנדרית לא יפחת מסך של ן"נדל

דלק  .₪ליון י מ2,719 -  מסתכם ההון העצמי  בסך של כ31.12.2007נכון ליום  ). ₪ מיליון 1,024מתואם (

דלק  והלוואות כי בכל מקרה שדירוג  התחייבה כלפי מוסד פיננסי שאמור לתת לחברה אשראיםן"נדל

רעון מיידי של כל ייהיה התאגיד הבנקאי רשאי לדרוש פ" A" על פי דרוג מעלות ירד מקבוצת דרוג ן"נדל

 ההתחייבויות בגין אשראי נוסף כלפי מוסד בנקאי הון עצמי . כלפי הבנקן"דלק נדלחובות והתחייבויות 

נכון ליום . Non Recourseבניכוי חוב    מסך הנכסים 7.5% -מאו לא יפחת /ח ו" מיליון ש400 - לא יפחת מ

  .17.8% עומד יחס זה על 31.12.07

)  המסגרת טרם נוצלההמאזןנכון למועד ( קיבלה ממוסד פיננסי ן"דלק נדלבגין מסגרת אשראי ש  )ז(

 מסך כל הנכסים 7.515% שההון העצמי בכל זמן שהוא לא יפחת משיעור של ן"דלק נדלהתחייבה 

 . 17.8% היה היחס האמור 31.12.07נכון ליום . Non Recourse בניכוי הלוואות מסוג ן"דלק נדלשל ) זןהמא(
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  עומדת נכון למועד הדוח באמות המידה הפיננסיות כמפורט לעיל ולא הייתה בהפרה של ן"דלק נדל  )ח(

חות העסקה  הודיעה מעלות כי תמשיך לעקוב אחרי התפת1.8.2007ביום . אמות המידה האמורות בעבר

 .  ן"דלק נדלאת השפעתה על דירוג , אם וכאשר תתבצע העסקה, ותבחן

ח מעלות ואין לראות באמור "מובהר בזאת כי האמור לגבי המדיניות הינו בהתאם לאמור בדו

דלק או התחייבות כלפי בעלי ניירות הערך של /או כוחו ו/ זה וח " דו  על פי ן"דלק נדלהתחייבות של 

 .ן"נדל

   ותנאיהןן"דלק נדלת אשראי של מסגרו  .ג

ל "מתוך המסגרות הנ. ₪ מיליוני 3,814  -  כ31.12.07מסגרות אשראי שהסתכמו נכון ליום  ן "דלק נדלל

    .31.12.2007נכון ליום ₪   מיליוני 2,510 -כ  ו-  כן"דלק נדלניצלה 

  דירוג אשראי  .ד

' לסדרה א) AA-(של דירוג עלות  למשקיעים מוסדיים ניתן על ידי מן"דלק נדללאגרות חוב שהנפיקה   )א(

  .שאינן מגובות בנכסים' ה-ו' ד' , ג', לסדרות ב) A(+וכן דירוג ) Secured Debt(המגובה בנכסים 

) 'סדרה כה(ח חדשה "י חברת מעלות לסדרת אג" עA +stable דירוג ן"דלק נדל קיבלה 3.1.2008ביום   )ב(

 לשמירה על אמות ן"דלק נדלהתחייבות  הדירוג מתבסס בין היתר על . ח" מיליון ש800בהיקף של 

   .  למעלות כמפורט לעילן"דלק נדלמידה כפי שסוכמו בין 

  ן" נדלקהשעבודים המוטלים על נכסי דל 1.12.30

התמורה ממכירת הנכסים בעתיד ובפוליסות , לרבות דמי השכירות, ל"כל זכויות בלרון בנכסים בחו  .א

לו ההלוואות למימון רכישתם לשם הבטחת משועבדות לטובת המוסדות הפיננסיים מהם ניט, הביטוח

את זכויותיה בנכסי , בין היתר, בלרון שיעבדה. זכויותיהם של המוסדות הפיננסיים האמורים

  .המקרקעין

התחייבה דלק בלרון כלפי תאגיד בנקאי , ן ודלק בלרון"במסגרת הסכם הלוואה עליו חתמו דלק נדל  .ב

וכן לא ליצור שיעבוד ) Negative Pledge(על נכסיה או משכון כלשהו /בישראל לא ליצור כל שעבוד ו

ולמעט שיעבוד המניות של החברות ) 'סדרה א(בדרגה שנייה למעט לגבי הביטחונות לאגרות החוב 

האיסור האמור לא יחול על שעבודים לפרוייקטים , על אף האמור. פילד'המחזיקות במניות לינצ

  .ק את ההלוואה שניתנהאו נכסים ספציפיים שיבטיחו אך ור/ספציפיים ו

ן את הפרוייקטים "ן בישראל משעבדת לדלק נדל"לצורך מימון הפרוייקטים אותם מבצעת דלק נדל  .ג

  .האמורים וכן את כל התקבולים הצפויים בגינם

 26 - ו25ן ראו באורים "שניתנו להתחייבויות דלק נדל' לעניין שעבודים נוספים ולעניין ערבויות צד ג  .ד

  . לדוחות הכספיים

  מיסוי  1.12.31

מופנית תשומת הלב ן בישראל ראו " לעניין דיני המס החלים על פעילות דלק נדל-מיסוי בישראל  .א

רווח ממכירת , לפקודת מס הכנסה' א8י הוראות סעיף "עפ, לעניין מיסוי קבלנים. לדוחות הכספיים

ת מס לפקוד' א8דירות מוכר לצורכי מס במועד השלמת הבניה ובהתקיים התנאים הקבועים בסעיף 
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הוצאות הנהלה וכלליות , הוצאות מימון, לפקודת מס הכנסה' ד18י הוראות סעיף "עפ. הכנסה

מועמסות על עלות פרויקטים במהלך תקופת הבניה ומוכרות בניכוי לצורכי מס כחלק מעלות הפרויקט 

הפסדים ממכירת דירות מוכרים על בסיס המימוש בפועל ובהתקיים . עם ההכרה ברווח לצורכי מס

 מס סופיות או הנחשבות שומותן הוצאו "לדלק נדל. לפקודת מס הכנסה' א8התנאים המפורטים בסעיף 

ן בישראל הוצאו שומות עד "לבלרון ולחברות הבנות של דלק נדל, 2001כסופיות עד וכולל שנת המס 

 במסגרת עיסוקה מתקשרת. 2001לדנקנר הוצאו שומות מס סופיות עד לשנת המס , 2002לשנת המס 

 ולפיכך עשויה לשאת בחבויות שונות העולות מקרקעיןן בעסקאות לרכישה או מכירה של "דלק נדל

 4ביום .  והתקנות שהוצאו מכוחו1963 -ג"התשכ, )שבח מכירה ורכישה(מהוראות חוק מיסוי מקרקעין 

") וןהתיק "–להלן  (2002 -ג "התשס) 132' מס( התקבל חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 2002, באוגוסט

 ההכנסות של חברות מדיבידנד וריבית מחברות מוחזקות תחוייבנה במס 2003לפיו נקבע כי החל משנת 

כמו כן נקבע כי בהתקיים תנאים . בישראל גם אם הכנסות אלה לא יתקבלו לראשונה בישראל

תושב ישראל שהוא בעל שליטה בחברה תושבת חוץ שמרבית הכנסותיה הינן הכנסות , מסויימים

על הכנסות אלה כאילו ) 25%בשיעור של (יחויב במס ) לפקודת מס הכנסה' א2כמוגדר בסעיף  (תיופסיב

חולקו כדיבידנד בישראל תוך מתן זיכוי בגין המס שחל בחוץ לארץ על אותה הכנסה אילו שילמה בפועל 

יל  ל כמפורט לע" דיבידנד שיתקבל בישראל מהחברות המוחזקות בחו").חברה נשלטת זרה "–להלן (

במקרים מסוימים המקיימים את התנאים ,  תוך מתן זיכוי25%יחוייב במס בישראל בשיעור של 

  .ל על אותה הכנסה"בגין המס ששולם בחו, שנקבעו בפקודת מס הכנסה

ן באנגליה הינם בבעלות חברות בנות זרות אשר הינן תושבות "כסי הנדל נ-ן באנגליה"מיסוי נכסי  הנדל  .ב

על חברות אלה חלה חובת תשלום מס הכנסה באנגליה בשיעור של . זי ולוקסמבורגר'ג, גרסני, גיברלטר

, החבות במס הכנסה באנגליה הינה בגין דמי השכירות שהתקבלו.  על הכנסותיהן מדמי שכירות22%

לרבות הוצאות ריבית המשולמת בגין הלוואות , בניכוי הוצאות אשר הוצאו בקשר ישיר על הנכסים

הוצאות אחזקה וכן פחת שמותר בניכוי על חלק , לויות גיוס אשראי לרכישת נכסיםע, לרכישת הנכסים

ן בבעלות "לענין מס רווח הון על מכירת נכסי הנדל). בשיעור משתנה מנכס לנכס(מעלות הנכסים 

ן נרכש על ידן בעסקת השקעה "ובתנאי שהנדל, החברות אשר הינן תושבות חוץ באנגליה וככאלה

על הכנסות אלו יחולו . ורות מתשלום מס על רווחי הון בגין מכירתן באנגליההן פט, ארוכת טווח

 ). לעילא ראה סעיף ( חברה נשלטת זרה ןבישראל הוראות פקודת מס הכנסה בעניי

   -ן בקנדה"מיסוי נכסי הנדל  .ג

לרבות הוצאות , כוי הוצאותהרווח מהכנסות דמי שכירות בני: עקרונות המיסוי החלים בקנדה הינם

או / בהתאם למיקומו הפיזי של הנכס ו46%- ל39%ריבית ופחת מחויב במס בקנדה בשיעור שבין 

הוצאות המשולמות על ידי "). הנאמנות: "להלן(מיקום רישום הנאמנות המחזיקה בחברת הנכס 

ן בקנדה מחויב "ס הנדלרווח הון במכירת נכ. הנאמנות לתושבי קנדה אינן מחויבות בניכוי מס בקנדה

 בהתאם למיקומו של 23%- ל22%במס רווח בשיעור אפקטיבי על חלק הנכס שלא הופחת בשיעור של 

הנאמנות הקנדיות מתחייבות במס בקנדה בשיעורים המתוארים בסעיף לעיל ולכן רווחיה של . הנכס

ת מס הכנסה בעניין לא יתחייבו במס בישראל וזאת בהתאם להוראות פקוד, הנהנית שהיא חברה זרה
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בחלוקת רווחי הנאמנות מהנהנה שאינו תושב ישראל כדיבידנד ).  לעילא ראה סעיף (חברה נשלטת זרה 

 או לחילופין מס חברות ישראלי על מלוא ההכנסה בניכוי מס 25%לחברה בישראל יחול מס בשיעור של 

  .נדה בישראל וזיכוי מס שנוכה במקור במדינה זרההחברות או מס רווחי ההון ששולם בק

על הכנסות השכירות של החברות הכלולות בגרמניה חל מס הכנסה  -ן בגרמניה"מיסוי נכסי הנדל  .ד

חבות המס חלה על הכנסות השכירות בניכוי הוצאות אשר הוצאו בקשר ישיר עם . 26% - בשיעור של כ

י החברות הכלולות "ן ע"רווח הון במכירת הנדללעניין מס . הנכסים לרבות הוצאות פחת וריבית

, במידה וימכרו את מניות חברות הנכסים. 26%- יוטל מס רווח הון בגרמניה בשיעור של כ, הגרמניות

  .לא יוטל מס רווח הון בגרמניה, ובהתקיים תנאים מסוימים

ס הכנסה של על הכנסות השכירות של החברות הכלולות בשבדיה חל מ -ן בשבדיה"מיסוי נכסי הנדל  .ה

חבות המס חלה על הכנסות השכירות בניכוי הוצאות ישירות אשר הוצאו בקשר ישיר עם הנכסים . 28%

י החברות הכלולות "ן המוחזק ע"במכירת הנדל, לעניין מס רווח הון. לרבות הוצאות פחת וריבית

ן " חברות הנדלבמידה וימכרו את המניות של. 28%יוטל מס רווח הון בשבדיה בשיעור של , השבדיות

  .לא יוטל מס רווח הון בשבדיה, השבדיות ובהתקיים תנאים מסוימים

, )8.5%( על הכנסות השכירות של החברות הכלולות בשוויץ חל מס פדרלי -ן בשוויץ"מיסוי נכסי הנדל  .ו

חבות המס חלה על . 27.5% - לבין כ18.5% -ומס הון בשיעור כולל של בין כ) בהתאם לקנטון(מס קנטון 

נסות השכירות בניכוי הוצאות ישירות בקשר עם הנכסים לרבות הוצאות פחת וריבית במגבלות הכ

ן על ידי החברות השוויצריות בסוף תקופת ההחזקה בנכס יוטל מס רווח הון "במכירת הנדל. מסוימות

  .במימוש מניות החברות השווצריות ובהתקיים תנאים מסוימים לא יוטל מס רווח הון בשוויץ. בשוויץ

 הפעילות העיקרית של החברות -  הבדלים מהותיים בין שיעורי מס סטטוטוריים לאפקטיביים  .ז

ל הינה השכרת נכסים באנגליה ובקנדה ולפיכך שיעורי המס העיקריים החלים על "בחו המאוחדות

 ג  -  וב  במאוחד הינם שיעורי המס הסטטוטוריים באנגליה ובקנדה כמתואר בסעיפים ן"דלק נדלפעילות 

  . לעיל

  הליכים משפטיים 1.12.32

  תביעת ילמולי     .א

mpario Holdings GmbHE) המוחזקת על ידי הינה חברה שוויצרית") החברה השוויצרית "-להלן 

 –להלן ( Blenhaim Properties Ltd  וחברת DGRE, המוחזקות בעקיפין על ידי דלק בלרוןחברות זרות 

  ").בלנהיים"

- DGRE:  בהון המניות של החברה השוויצרית הינן כלהלןDGREאחזקותיהן העקיפות של דלק בלרון ו

מוחזקים בעקיפין על , 50%קרי , יתרת הון המניות של החברה השוויצרית. 16.7% – ודלק בלרון 33.3%

  . ידי בלנהיים

לרכישת מניותיהן של חברות ") ההסכם "-להלן(סכם חתמה החברה שוויצרית על ה, 31/7/07ביום 

 –להלן  ( Jelmoli Holdings AGן של חברת "שונות אשר הינן הבעלים של פורטפוליו נכסי הנדל

  ").ילמולי"
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 מיליון 3,365התחייבה החברה השוויצרית לשלם בתמורה לרכישת המניות סך של , בהתאם להסכם

  . שנקבעו בהסכםבכפוף להתאמות מחיר שונות כפי, ש"פר

לאור שינויים , לא תושלם") העסקה "-להלן( הודיעה החברה כי העסקה נשוא ההסכם 25/10/07ביום 

במועד מתן , ואולם, יובהר כי היו סיבות נוספות לאי השלמת העסקה.  ושינויים אחריםםמקרו כלכליי

ה מלגלות פרטים נוספים והינה מנוע, הייתה מנועה מלגלות פרטים נוספיםן "דלק נדלההודעה דלעיל 

לאור מחויבות לשמירה על סודיות הנכללת בהסכם ונוכח , בין היתר, וזאת, ח זה"גם במועד מתן דו

  .מגבלות על פי דין הקיימות עקב קיומה של הבוררות שפרטיה להלן

 Zurich Chamber of–החברה השוויצרית קיבלה הודעה מה , 2008במחצית הראשונה של ינואר 

Commerce , הודעת  "-להלן(לפיה ילמולי פתחה בהליכי בוררות באמצעות הגשת הודעה על בוררות

. דלק בלרון ובלנהיים, DGRE –כנגד החברה השוויצרית וכנגד בעלי מניותיה בעקיפין ") הבוררות

אכיפה , יחד ולחוד, מהודעת הבוררות נחזה להיות כי ילמולי מבקשת מהבוררים לאכוף על כל הנתבעים

את הסעד המבוקש על ידה , בכל עת, ובו בעת מבקשת ילמולי כי תשמר לה הזכות להחליף, סכםשל הה

 275- לא יפחת מ, לדבריה, לתשלום פיצויים בסכום אשר, יחד ולחוד, בבוררות ולתבוע את כל הנתבעים

ל של "החברה מנועה מלתת את עמדתה המפורטת ביחס לבקשותיה הנ, כמפורט לעיל(ש "מיליון פר

לאור הוראות הדין , בין היתר, וזאת, לי כפי שעשתה בתגובה להודעת הבוררות שהוגשה על ידהילמו

  ).נוכח קיומה של הבוררות ולאור קיומה של התחייבות לשמירה על סודיות הקיימת בהסכם

דלק בלרון , DGREכן עשו גם .  הגישה החברה השוויצרית את תגובתה להודעת הבוררות13/2/08ביום 

  .ובלנהיים

כי , כטענה מקדמית, בין היתר, טענו, דלק בלרון ובלנהיים, DGRE, בתגובתם להודעת הבוררות

 Non "- לצרפם לבוררות כ, ואין כל בסיס משפטי. לטריבונל הבוררות אין סמכות לדון בעניינם

Signitory Parties) "החברה שוויצרית , בתגובתה להודעת הבוררות). צדדים שלא חתמו על ההסכם

 10ה את הטענות שהועלו נגדה ואף ביקשה להגיש תביעה נגדית כנגד ילמולי לקבלת המקדמה בסך דחת

  .ש ששולמה על ידה לילמולי בהתאם להוראות ההסכם"מיליון פר

 5החברה כללה הפרשה בגובה של , 31/12/07בדוחותיה הכספיים של החברה לתקופה המסתיימת ביום 

 ודלק בלרון בהלוואות DGREל משקף את חלקן של "סכום הנה). ח"מיליון ש 17-כ(ש "מיליון פר

הבעלים שניתנו לחברה שוויצרית ואשר החברה השוויצרית עשתה בהן שימוש לצורך תשלום המקדמה 

 סך של 31/12/07החברה מחקה בדוחותיה הכספיים לתקופה המסתיימת ביום , בנוסף.  כמפורט לעיל

  . ודלק בלרוןDGREוויצרית כהלוואות בעלים על ידי ח אשר הועמדו לחברה הש"מיליון ש 12 -כ

החברה מעריכה , ד מובילים בשוויץ" ודלק בלרון קיבלו מעוDGREבהתבסס על חוות דעת משפטיות ש

 .כי בשלב זה אין כל צורך בביצוע הפרשות נוספות מעבר לאלו המפורטות לעיל

 בבית 16.3.2005רת עסקת טיעון ביום ן הורשעה במסג" דלק נדל-הרשעה פלילית בתחום התכנון והבניה  .ב

ר " מ10,000-משפט השלום בנתניה בגין עבירות על חוק התכנון והבניה שעיקרן בניית חניון בשטח של כ
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ן חויבה לשלם קנס בסך של "דלק נדל. נטר הסמוך למושב כפר נטר בשרון-ללא היתר בפרוייקט גרנד

  .1 חודשים12 - אולם ביצוע הצו נדחה לכמו כן הוצא צו לאטימת החניון ו. ₪מיליון וחצי 

ראש המועצה האזורית חוף , ה בבת ים" נחקרו במשרדי יאח2006 במהלך חודש פברואר - חקירה  .ג

ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ומעורבים נוספים בחשד לקבלת שוחד בפרוייקט בנייה "יו, השרון

הביעה את אמונה כי ן "דלק נדל.  רהן תחת אזה"ל דלק נדל"בהקשר זה נחקר מנכ. במתחם גרנד נטר

 .ל אין ממש" ונגד המנכן"דלק נדל יתברר כי בחשדות נגד העובדותלאחר ליבון 

 גורמי סיכון  1.12.33

  :ל חושפת אותה לגורמי הסיכון הבאים"ן המניב בחו"פעילות החברה בתחום הנדל

  תחרות בחיפוש אחר נכסים  .א

היתר ביכולתן של החברות זרות למצוא ולרכוש בין , לייצר תשואות נאותות תלויהן "דלק נדליכולת 

 ן "דלק נדלנכסים במחירים מתאימים המושכרים לשוכרים שעומדים בקריטריונים שהציבה לעצמה 

החברה עשויה להיות חשופה . כאשר הנכסים מושכרים בדמי שכירות שיניבו לחברה תשואות הולמות

 . ן" דלק נדל מיכולות כלכליות עודפות עלבחיפוש הנכסים לתחרות קשה מצד גופים מתחרים הנהנים

  ירידה בביקושים  .ב

, ירידה במחירי השכירות, ירידה בביקושים לשטחים להשכרה:  חשופה לסיכונים הכולליםן"דלק נדל

כמו כן חשופה  לשינויים בעלויות ההפעלה .  איתנותם של השוכרים העיקריים, עליה בעלות גיוס ההון

 .  עליה בעלויות יכולה להביא לירידה ברווחים.בהם היא נושאת בקשר לנכסיה

  מינוף גבוה  .ג

המשך . מממנת חלק ניכר מפעילותה באמצעות מימון בנקאי ועתידה להמשיך ולעשות כןן "דלק נדל

בנכונות גופים פיננסיים לממן עסקאות , בין היתר, להישען על מינוף גבוה תלויהן "דלק נדליכולתה של 

וים לעניין יציבות תזרים המזומנים של החברה מנכסיה שעלול להיות ן ובהערכת הגופים המלו"נדל

לשמור על ן " דלק נדלכמו כן יכולתה של . בין היתר משינויי ריבית  ושינויים בשווי הנכסים, מושפע

דלק עוד יצוין כי  .יחסים תקינים עם הגופים המלווים עלול גם הוא להשפיע על יכולתה לגיוס אשראי

הכוללות בין , של המפקח על הבנקים בישראל" הוראות ניהול בנקאי תקין"מושפעות מ, והחברה ן "נדל

ולששת הלווים הגדולים " לווה בודד"היתר מגבלות על היקף ההלוואות שיכול בנק בישראל להעניק ל

 החברה ). כהגדרת מונחים אלה בהוראות האמורות(של התאגיד הבנקאי ") קבוצת לווים "- להלן(

ל חל רק על אשראים שנלקחים בבנקים "הנ. אחת" קבוצת לווים"נחשבות , זקות על ידםחברות המוח

ל בשלב זה מגבלה זו אינה "הואיל ועיקר האשראי בתחום פעילות זה הינו מבנקים זרים בחו. ישראלים

  . ן"דלק נדלמהווה איום משמעותי לגבי פעילות 

                                                      
  . חניוןן פועלת לקבלת ההיתרים הנדרשים להפעלת ה"דלק נדל. ע אשר הכשירה את החניון"בינתיים אושרה תב   1
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  סיכוני מחיר   .ד
. שוויץ ופינלנד, גרמניה, שבדיה, קנדה, ן המניב באנגליה"חשופה לתנודות במחירי הנדלן "דלק נדל

 במדיניות של רכישת נכסים המושכרים בהסכמים ארוכי טווח ן "דלק נדללצמצום חשיפה זאת נוקטת 

  . 1לשוכרים איכותיים

 מדיניות של שוכרים חזקים לתקופות ארוכות ואחזקות בנכסים באזורי ביקוש ן "לדעת דלק נדללדעת 

  .את הסיכוןמקטינים 

ן המניב אשר נרכש באמצעות חברות "החברה חשופה בצורה מהותית ביותר לתנודות במחיר הנדל

וזאת בהתאם לתקן (כלולות וזאת מאחר שהחברות הכלולות מציגות אותן על פי השווי ההוגן שלהן 

 הסתכם 2007בשנת . ח רווח והפסד"שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדו). 40' חשבונאות בינלאומי מס

ובחברות מאוחדות ₪  מליון 65 - בעליית ערך הנכסים נטו בחברות הכלולות בסך של כן"דלק נדלחלק 

מגורמים שאינם , בין היתר, ן יכולים לנבוע"תנודות במחירי הנדל. ח" מיליון ש759 -בסך כולל של כ

מצבם ,  המצב הפוליטי,שינויים בחוק,  במדינות בהם היא פועלת כמו המצב הכלכלין"דלק נדלבשליטת 

בין , שינוי בשווי הנכסים עלול למנוע. שיעורי הריבית והאינפלציה, הכלכלי של  השוכרים בנכסים

 ביצוע מימון מחדש לנכסים הנרכשים על ידה או למצב בו תידרש החברה לפרוע ן"דלק נדלמ, היתר

ת הזרות הינן מטבען לא בנוסף הערכות שווי שעל בסיסן נערכו שערוכים לחברו. הלוואות קיימות

אין בטחון שהערכות . ודאיות באופן מוחלט והן נעשות על בסיס הנחות שעלולות להימצא כמוטעות

  . השמאיות שיקפו בפועל את מחירי המכירה של הנכסים

כמו משרדים הנוגעת להתיישנות ולהתבלות הרכוש ן "דלק נדלבנוסף קיימת חשיפה בקשר לנכסי 

  .מו על מנת שיעמוד בסטנדרטים של מבני משרדים חדשיםולצורך לחדשו ולהתאי

 אופן ניהול נכסי החברה   על ידי חברות ניהול  .ה

לאופן שבו מנהלות חברות הניהול המנהלות מטעם החברות הזרות את הנכסים וכן היחסים עם 

 .השוכרים בנכסים יכולה גם כן להיות השפעה על מחירי הנכסים והשכירות בגין אותם נכסים

 ויות צולבותערב  .ו

לגבי חלק מהנכסים קיימת ערבות צולבת בין מספר נכסים כלפי הגופים המלווים כך שאי , יצוין כי

עמידה בתנאי ההלוואה שנקבעו לגבי אחד מהנכסים עלול להשפיע גם הנכסים האחרים עד כדי 

  .מימושם על ידי הבנק המלווה

 מ"י השלמת עסקאות שנמצאות במוא  .ז

אים ומתנים בהיקף גדול של עסקאות קיימת אפשרות שחלק מהותי הואיל ולחברה מספר מש

 . מ לא יסתיימו בסופו של דבר ברכישת הנכסים על ידי החברה"מהעסקאות לגביהן נמצאת החברה במו

  סיכוני מטבע  .ח

החברות המוחזקות בחוץ לארץ מימנו את רכישות הנכסים וכן את ההשקעות בחברות כלולות במימון 

כנגד שעבוד (ל "הן מתאגידים בנקאיים בחו, רוך שניתן להן במטבעות המקומייםלזמן קצר ולזמן א

                                                      
מוכחת המוכנים להתקשר בהסכמי ) או גב פיננסי(כ שוכרים בעלי מוניטין ובעלי  איתנות פיננסית "שוכרים איכותיים הינם בד   1

  .ב"חברות ביטוח וכיוצ, מוסדות פיננסים, כ גופים ממשלתיים"שוכרים כאמור הינם בד. שכירות ארוכי טווח
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ל  ואחרים " מהלוואות מתאגידים בנקאיים בחו47% -נכון לתאריך המאזן כ. והן מבעלי עניין) הנכסים

: הכנסות מהשכרת נכסים.  הנן באירו33% - ש וכ" בפר11% - הינן בדולר קנדי כ9% - כ, ט"הינן בליש

ההכנסות של החברות .  בכתר שוודי0.6% - ש ו" בפר7.1%,  ביורו28%,  בדולר קנדי15%, ט"ש לי49.3%

הינן במטבע , האמורות לממן את החזרי הקרן ותשלומי הריבית, המוחזקות מהנכסים המניבים

שער לשינויים ב, באופן משמעותי, ולכן בלרון אינה חשופה כלכלית, כן גם כל נכסיהן האחרים, המקומי

לאור העובדה כי חלק ממקורות המימון לפעילותה של בלרון , ין כייצו. פין של מטבעות החוץהחלי

  . קיימת רגישות לשינויים בשער החליפין של מטבעות החוץ, מקורו בגיוס הון בשוק ההון הישראלי

  סיכוני ריבית  .ט

מזומנים חשופה לשינויים בתזרימי ן " דלק נדל, בגין חלק מהנכסים שרכשה וההשקעות שביצעה

, לשם הקטנת החשיפה כאמור. כתוצאה משינויים בשיעורי ריבית בשווקים הלאומיים בהם היא פועלת

מקום .  קבעה מדיניות של לקיחת הלוואות בחברות הנכס לזמן ארוך בריבית קבועהן"דלק נדלהנהלת 

תה בו נלקחות הלוואות בריבית משתנה החברה מבצעת עסקאות הגנה על מנת לצמצם את חשיפ

  .לשינויים בשערי הריבית

לשינויים בשערי , ן מניב על פי שוויו ההוגן"בחברות הכלולות אשר מציגות את ההשקעה שלהן בנדל

  .הריבית השפעה על שווי הנכסים

  איתנות פיננסית של השוכרים   .י

קיים חשש שאם שוכר יפשוט רגל ויפסיק את תשלומי ,  מהמקומות המדובר בשוכר מהותי בנכסבחלק

  . תהיה במצב של דיפולטן "דלק נדל הדירה ואז שכר

  שוכרים יחידים בנכסים מהותיים  .יא

הכנסות . מושכרים כל החניונים בהסכם שכירות ארוך טווח לשוכר יחיד, )פילד'לינצ(בחברה מאוחדת 

  .₪ אלפי 456,650-  לסך של כ2007השכירות מאותו שוכר הסתכמו בשנת 

הרי שסעיף ההכנסות מהשכרה זו בדוח רווח , מרבעון שניפילד אוחדה החל 'לאור העובדה כי לינצ

  ₪   אלפי 341,500 -והפסד כולל סך של כ

  חשיפות חשבונאיות   .יב

שינויים בשערי . הפרשי תרגום בגין השקעות בחברות מאוחדות וכלולות נזקפים ישירות לסעיף הוני

 להשקעה ושל סעיפי ן"חליפין יכולים להשפיע על ההון העצמי לשינויים בשווי הוגן של הנדל

ואשר עשויים אף הם להשפיע באופן מהותי על תוצאות , ההתחייבות אשר מוצגים אף הם בשווי הוגן

  .הפעילות ועל ההון העצמי

 אנשי מפתח  .יג

או אי מציאת מחליפים מתאימים /הפסקת העסקתם של אנשים השייכים להנהלה הבכירה בחברה ו

שהתנהלה לפני , ל החברה"צוין חקירה כנגד מנכבהקשר זה ת. עלולה להשפיע לרעה על  חברה

  . כשנתיים
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  שינויים בחוקי המס  .יד

עלול להשפיע חשבונאית ותזרימית על תוצאות החברה והחברות  ,במדינות בהן פועלת החברה שינויים

   .הזרות

   החברה תלויה בחברות בנות זרות בה יש לה שותפים  .טו

לויה בחברות בנות זרות אשר בחלק מהן השליטה  לייצר רווחים ותשואות תן"דלק נדליכולתה של 

דלק העובדה ש.  שותפה עם אחרים בנכסים או בחברות הנכסן"דלק נדל, כמו כן. ן"דלק נדלאינה בידי 

 לנהל את ן"דלק נדל תלויה בהסכמת השותפים לגבי  עניינים שנקבעו יכולה להגביל את  יכולת ן"נדל

 תלויה בטיפול ם של החברות הזרות לשלם לחברה דיבידנדייכולתם, כמו כן.  ענייניה באופן חופשי

שינויים בחוקי המס , בנוסף. החשבונאי שינתן במסגרת אותן חברות לשווי הנכסים אותן הן מחזיקות

החלים על החברות הזרות המחזיקות בנכסים עלול להשפיע על הרווחים שאותן חברות תוכלנה להעביר 

 .לחברה

סיכונים ענפיים וסיכוני מיוחדים , סיכוני מקרו( שתוארו לעיל על פי טיבם סיכום גורמי הסיכוןלהלן 

 -  ן"דלק נדלעל פי תנאי השפעתם על עסקי , ן"דלק נדלבהתאם להערכת הנהלת , אשר דורגו, )לחברה

  : בינונית וקטנה, השפעה גדולה

  
  

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה

  שפעה גדולהה השפעה בינונית השפעה קטנה

שינויים בסביבה •  
הכלכלית במדינות בהן 

 מתקיימת הפעילות
  שינויים בשערי חליפין•

  סיכוני מקרו   שינויים בשערי ריבית•

חוסר יכולת לאתר • 
 נכסים מתאימים 

 

ן "שינויים במחירי הנדל•
 בשוק

שינויים בגורמים •
המשפיעים על דמי 

 השכירות
 סיכוני מחיר•

סיכונים 
  ענפיים

עלת החברה פו•
בחברות הנכס עם 

 שותפים
מגבלות בנק •

 ישראל
אופן ניהול •

הנכסים על ידי 
 חברות הניהול

אי השלמת •
עסקאות שנמצאות 

  מ"במו
 

 חשיפות חשבונאיות•
 אנשי מפתח•
 ערבויות צולבות•
 שינוי בתושבות•
שוכר מהותי בחברה •

בעסקת  ) NCP (מאוחדת
החניונים  ושוכר מהותי 

בל (בחברה מאוחדת 
 )קנדה

 גבוהמינוף •
 

סיכונים 
מיוחדים 
  לחברה
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  :פעילות החברה בתחום ייזום למגורים בישראל חושפת אותה לסיכונים כדלקמן 1.12.34

מהיקף הפעילות במשק המושפע בין היתר מן המצב הביטחוני , בין היתר, ביקוש לדירות מגורים מושפע  .א

  . בארץ

לרבות היקף , לה בנושא הבניהתחום הבניה למגורים יכול להיות מושפע באופן מהותי ממדיניות הממש  .ב

מדיניות שיווק הקרקעות שבבעלות מינהל מקרקעי , הבניה הציבורית והפרטית המיועדת למגורים

וכן משינויים במדיניות הממשלה ביחס למענקים , קצב הליכי תכנון ורישוי של פרוייקטים, ישראל

  .וסובסידיות לרוכשי דירות באזורים שונים ברחבי המדינה

בית המשכנתאות לרוכשי דירות ושינוי בעמדת הבנקים לגבי גובה ההון העצמי והביטחונות לגובה רי  .ג

 . שידרשו על ידי הבנקים מרוכשי דירות יכולה להיות השפעה על הביקוש לדירות מגורים

לא ניתן להבטיח קבלת . מממנת חלק מהותי מפעילות המגורים שלה באמצעות מימון בנקאין "דלק נדל  .ד

  .או קבלת מימון בתנאים שיהיו נוחים לחברהמימון כאמור 

הוראות המפקח על הבנקים בישראל כוללות מגבלות המשפיעות על יכולתם של תאגידים בנקאיים   .ה

ובכלל זה הגבלות המתייחסות לסך החבות של , בישראל להעמיד אשראי מעבר להיקפים מסוימים

בעלי , החברה.  של התאגיד הבנקאיקבוצת לווים אחת ולסך כל החבויות של ששת הלווים הגדולים

כחלק מקבוצת , החברה. לעניין זה" לקבוצת לווים"השליטה בה וחברות בשליטתה נחשבים כשייכים 

. בקבלת אשראי מתאגידים בנקאיים בשל ההוראות האמורות, מפעם לפעם, עלולה להיות מוגבלת, דלק

ין מגבלות על חבות של לווה בודד ושל  פרסם המפקח על הבנקים תיקון להוראותיו בעני2003באוגוסט 

ובין השאר נכללת בה גם תלות " קבוצת לווים"בתיקון זה הורחבה משמעותית הגדרת . קבוצת לווים

להוראות האמורות עלולה להיות השפעה על . ביציבות הפיננסית בין לווים בקבוצה ללווים אחרים

ישראל וכן על יכולתן לבצע השקעות להן יכולת הקבוצה ללוות סכומים נוספים מהמערכת הבנקאית ב

  . נדרש אשראי בנקאי או השקעות בחברות שנטלו אשראי בהיקף גדול מבנקים מסוימים בישראל

סיכונים ענפיים וסיכוני מיוחדים , סיכוני מקרו(להלן סיכום גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם 

 - על פי תנאי השפעתם על עסקי החברה , ן"דלק נדלבהתאם להערכת הנהלת , אשר דורגו, )לחברה

  : בינונית וקטנה, השפעה גדולה

   מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה
   השפעה גדולה  השפעה בינונית  השפעה קטנה

מדיניות • 
ממשלתית בנושא 

 הבניה

  סיכוני מקרו 

  שינויים בריביות למשכנתאות•
מצב ביטחוני ומדיניות •

  ם זריםממשלתית בקשר לעובדי
  

האטה כלכלית •
  במשק

שינויים בריביות •
  הבנקאיות בארץ

שינויים במדד •
  תשומות הבנייה

  סיכונים ענפיים 

מימון בנקאי • 
חשש לעמידה (

בתנאי מגבלת 
  קבוצת לווים

סיכונים מיוחדים  
  לחברה
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  ן המניב בישראל"גורמי סיכון בתחום הנדל 1.12.35

  :סיכונים כדלקמןפעילות החברה בתחום הייזום למסחר חושפת אותה ל  .א

חשופים , ן המניב המושכרים"תזרימי המזומנים העתידיים של החברה מדמי שכירות לגבי שטחי הנדל  .ב

לשינויים בשערי החליפין של הדולר מול השקל לגבי הסכמי שכירות שדמי השכירות בגינם צמודים 

ות בגינם צמודים לשער הדולר ולשינויים במדד המחירים לצרכן לגבי הסכמי שכירות שדמי השכיר

  . למדד המחירים לצרכן

חשיפה לשינויי הריבית במשק ולשינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ מול השקל העשויים להשפיע   .ג

י מוסדות בנקאיים ועשויים להשפיע על עודפי המזומנים של החברה "על הלוואות שניתנו לחברה ע

  .ח"המופקדים בפקדונות שקליים וצמודים למט

אשר עלולה , "טק-היי"ובפרט חברות מתחום ה, במשק והשפעתה על חוסנן של החברות במשק האטה  .ד

  .להשפיע על רמת דמי השכירות ואחוזי התפוסה של שטחי המסחר והמשרדים

  

לחברה סיכונים ענפיים וסיכוני מיוחדים , סיכוני מקרו(להלן סיכום גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם 

 השפעה - ן"דלק נדלעל פי תנאי השפעתם על עסקי , בהתאם להערכת הנהלת החברה, ר דורגואש, )ן"לדלק נדל

 :  בינונית וקטנה, גדולה
  

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה
  השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

עלייה בשכר *   
 מינימום

 סיכוני מקרו

עליה במחירי *  
  הדלק

 

ת ביטול מגבלו* 
 חקיקה

 סיכונים ענפיים

סיכונים מיוחדים   הסכמי זכיינות*  
 לחברה
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  1תחום האנרגיה 1.13

  מידע כללי על תחום הפעילות 1.13.1

חברה ציבורית שמניותיה , מ"תחת דלק מערכות אנרגיה בעתחום האנרגיה של דלק אנרגיה מרוכז   .א

  ").דלק אנרגיה: "להלן (1982רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל משנת 

פושי נפט וגז והפקתם בישראל בתחום חי, באמצעות שותפויות וחברות בנות, דלק אנרגיה עוסקת  .ב

, בים התיכון מול חופי ישראל, הפקה של גז מתבצעת בפרוייקט ים תטיס. ובמספר מדינות בעולם

,  ב"ארה, בוייטנאם, חיפושי נפט וגז מתבצעים בנכסים בישראל. ב"והפקת נפט וגז מתבצעת בדרום ארה

ברוסיה ") Matra: "להלן (Matra Petroleum Plcוכן באמצעות חברת , בים הצפוני בגיניאה ביסאו

 Viking Oil and Gas ממניות 24.2% -  בדלק אנרגיהמחזיקה  2007 כמו כן החל מיולי .ובהונגריה

International Ltd) להלן" :VOGIL (" העוסקת בעיקר בתחום של הסבת מיכליות למתקנים ימיים

הפרוייקט , נכון למועד הדוח. ןבהחכרתן ובהפעלת) FPSO(צפים להפקה איחסון ופריקה של נפט 

 .הוא פרוייקט ים תטיס, המניב את עיקר הכנסותיה, המרכזי של דלק אנרגיה

רכישות והשקעות , באמצעות חברות בשליטתה,  ועד לתאריך דוח זה ביצעה דלק אנרגיה2007מתחילת   .ג

  : עיקר הרכישות הן כדלקמן. בנכסי נפט ובחברות

 ).להלן א1.13.8 ראו סעיף  (2007ון השני של  ברבעMatra ממניות 29.87%רכישת  .1

 ). להלן1.13.9 ראו סעיף  (2007ברבעון השלישי של  VOGIL ממניות 24.2%רכישת  .2

ראו  (2008ברבעון הראשון של ") Elk: "ןלהל (Elk Resources LLCרכישת מלוא הון המניות של חברת  .3

 ).  להלןא1.13.5 סעיף 

  מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  .ד

ת יושותפו אחזקותיה בבישראל מבוצעת על ידי דלק אנרגיה באמצעות הפעילות: הפעילות בישראל .1

 ")אבנרשותפות : "להלן(פושי נפט יואבנר ח") פות דלק קידוחיםשות: "להלן(ת דלק קידוחים והמוגבל

השותפויות "או " השותפויות: " זה10שותפות דלק קידוחים ושותפות אבנר להלן ביחד בפרק (

  ").המוגבלות

והשותף הכללי , הינו חברת בבעלות מלאה של דלק אנרגיה דלק קידוחיםהשותף הכללי בשותפות 

   .שר דלק אנרגיה מחזיקה במחצית ממניותיהבשותפות אבנר הינה חברה א

ידי השותפים המוגבלים -מלבד ניהול השותפויות מחזיקה דלק אנרגיה ביחידות השתתפות שהונפקו על

  :בשותפויות כדלקמן

מיחידות ההשתתפות שהונפקו על ידי השותף המוגבל  62.32% - כשל במישרין ובעקיפין החזקה  •

השותף המוגבל והנאמן בשותפות זו הוא דלק . ")דות דלקיחי: "להלן (בשותפות דלק קידוחים

החזקות אלו בשותף המוגבל .  ממניותיו100%שדלק אנרגיה מחזיקה , מ"נאמנויות קידוחים בע

  .אינן מקנות לדלק אנרגיה זכויות ניהול או זכויות לקבלת רווחים

                                                      
  .להגדרות מורחבות של חלק מהמונחים המקצועיים הכלולים בפרק זה ראה נספח הגדרות בסוף הפרק   1
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השותף המוגבל די מיחידות ההשתתפות שהונפקו על י 39.02% - כשל   ובעקיפין במישריןהחזקה •

אבנר השותף המוגבל והנאמן בשותפות הזו הוא . ")יחידות אבנר: "להלן(בשותפות אבנר 

החזקות אלו בשותף המוגבל אינן מקנות .  ממניותיו50%שדלק אנרגיה מחזיקה , מ"נאמנויות בע

  . לדלק אנרגיה זכויות ניהול או זכויות לקבלת רווחים

 12.59% - מיחידות שותפות דלק קידוחים ובכ6.53% -ישרין בכמחזיקה במ, יצוין כי דלק השקעות

  .מיחידות שותפות אבנר

נועה (אשר במסגרתו כלולות שתי חזקות נפט " פרוייקט ים תטיס"עיקר פעילותן של השותפויות הוא 

במסגרת הפרויקט . בהן נמצאו מאגרי גז טבעי מוכחים, מול חופי ישראל, בים התיכון) ואשקלון

 החלו השותפויות למכור גז טבעי המופק 2004בשנת . קת גז טבעי וכן חיפושים נוספיםמתבצעת הפ

שותפות . וכתוצאה מכך החלה דלק אנרגיה לרשום הכנסות משמעותיות, ממאגר מרי שבחזקת אשקלון

בפרוייקט ים , בהתאמה, 4.441%- ו23%, 25.5%שותפות אבנר ודלק השקעות מחזיקות , דלק קידוחים

, כמו כן. שהיא בעלת רשיון הקמה והפעלה של צינור הולכת גז, מ"חברת ים תטיס בעתטיס וכן ב

, בהתאמה, 8.39%- ו43.44%, 48.17%שותפות אבנר ודלק השקעות , מחזיקות שותפות דלק קידוחים

שהוקמה על ידי השותפים הישראליים בפרוייקט ים תטיס לצורך , מ" ים תטיס בע–בחברת דלק ואבנר 

לפרטים נוספים אודות פרויקט ים תטיס ראו סעיף . ב" חוב למשקיעים מוסדיים בארההנפקת אגרות

מקיימות השותפויות המוגבלות פעילויות חיפושי נפט נוספות , בנוסף לפרויקט ים תטיס.  להלן1.13.2 

  . להלן1.13.3 בישראל כמפורט בסעיף 

 עם רכישת אחזקות בפרויקט חיפושי 2001ל החלה בשנת " דלק אנרגיה בחופעילות: ל" בחוהפעילות .2

ל עם רכישת זכויות לחיפוש והפקה של "בשנתיים האחרונות התרחבה הפעילות בחו. בוייטנאםהנפט 

יות בפרוייקט חיפושים בגינאה ביסאו רכישת זכו; 2006ברבעון האחרון של –ב "נפט וגז בדרום ארה

רכישת זכויות בפרוייקט חיפושים בים הצפוני ברבעון השני של ; 2007ברבעון הראשון של 

לה זכויות בפרוייקט חיפושים ברוסיה והונגריה ברבעון , מטרה פטרוליוםרכישת מניות בחברת ;,2007

מיכליות לפלטפורמות הפקה צפות  המתמחה בהסבת Vogil ממניות 24.2%רכישת ; 2007השני של   

ברבעון הראשון , ב" לה זכויות נפט וגז בארהElk רכישת כל הון המניות של -ו   2007ברבעון השלישי של 

  : החברות הבאותעותל מבוצעת באמצ" הפעילות בחו.2008של 

: להלן(ב "חברה בת בבעלות מלאה של דלק אנרגיה הרשומה בארה, Delek Energy (Vietnam) LLC  )א(

 .מחזיקה בזכויות השתתפות בפרוייקט חיפושי נפט וגז ימיים מול חופי וייטנאם, ")דלק וייטנאם"

 דלק: "להלן(חברת בת בבעלות מלאה של דלק אנרגיה הרשומה בישראל , מ"דלק אנרגיה בינלאומית בע  )ב(

  : ל החזקות בחברות ובפרוייקטים הבאים"לדלק בינ"). ל"בינ

לה זכויות בפרוייקט חיפושים , חברה ציבורית הרשומה באנגליה, ם ממניות מטרה פטרוליו29.87% .1

 . והפקה בהונגריה וברוסיה

  . FPSO - ההפועלת בעיקר בתחום , באיי הבתולהחברה פרטית הרשומה , Vogil ממניות 24.2% .2

3. Delek Energy Systems US Inc ,דלק : "להלן(ב "ל הרשומה בארה"חברה בבעלות מלאה של דלק בינ

 AriesOne בשותפות המוגבלת 83.49%בזכויות השותף המוגבל בשיעור ) i: (המחזיקה, ")ב"ארה
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Limited Partnership) להלן" :Aries One ("ב ”אשר בבעלותה נכסי נפט הממוקמים בדרום ארה

 מזכויות חיפוש והפקה של גז טבעי 50% - ב) ii(;והכוללים נכסים מפיקים ושטחי אקספלורציה 

 Delek Energy Systems (Rockies) LLCבמלוא הון המניות של , וכן) iii(; בטקססWiseבפרוייקט בנפת 

 בעלת זכויות הפקה וחיפושים של נפט וגז במדינות יוטה וניו Elkהמחזיקה במלוא הון המניות של 

  .ב"מקסיקו בארה

4. Delek Energy Systems (Gibraltar) Limited ,בגיברלטר ל הרשומה "חברה בבעלות מלאה של דלק בינ

 .בים הצפוניבפרוייקט חיפושים לה זכויות , ")דלק גיברלטר: "להלן(

 ימיים בגיניאה ביסאו שבמערב אפריקה אשר חיפושיםל היו זכויות בשני זכיונות "לדלק בינ,  כןכמו .5

 Svenska Petroleumחברת . אפריל-פקעו לאחר כשלון הקידוחים שנערכו בהם במהלך החודשים מרץ

Exploration AB) להלן" :Svenska (" לקבל  בבקשה2007בחודש נובמבר בגינאה ביסאו פנתה לרשויות 

צפויה דלק אנרגיה , במקרה ויוענקו זכיונות חדשים כאמור. זכיונות חדשים לחיפושים באותם שטחים

  . בזכיונות אלה15%לקבל לידיה זכויות בהיקף של 

  1השקעות דלק אנרגיה בפעילותה  .ה

של דלק אנרגיה בפרוייקטים לחיפושים ) מעל מיליון דולר לשנה( העיקריות להלן פילוג ההשקעות
  :לרבות סכומים שנזקפו לרווח והפסד, )ח"באלפי ש (2005-2007והפקה של נפט וגז בשנים 

 2005 2006 2007   הפעילות
AriesOne ,34,504 4,988 2ב"ארה --- 

 --- 5,418 1,195 ב"ארה, wiseזכויות לחיפושי גז בנפת 
 816 82,312 65,975 וייטנאם

  ---  ---  59,336  גיניאה ביסאו

בקידוח מרי ובתחנת ,  השקעות בפלטפורמה–ים תטיס 
 הקבלה

43,301 29,816 4,913 

 862 377 5,159  השקעות אחרות –ים תטיס 
 6,703 --- ---- 3מד אשדוד
 1,053 1,071 2,825 אחרים

  14,347  153,498  182,779  כ"סה

                                                      
 - וא1.13.8 ם  ראו בהתאמה סעיפיVOGIL - וMatraלנתונים אודות . הטבלה מתייחסת לחלק היחסי של דלק אנרגיה בהשקעה    1

   . להלן1.13.9 
  . ₪ מיליון 74.3-הסכום אינו כולל התחייבויות בגין עסקת ההגנה ששוויין ההוגן למועד הרכישה הסתכם לסך של כ   2
  . להלןה1.13.3 להרחבה בעניין זה ראו סעיף . 2 וכן פעילות ברשיון מד אשדוד, כולל את הפעילות בחזקת מד אשדוד       3
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  : 1תרשים המתאר את מבנה ההחזקות של החברות העיקריות בתחום פעילות זהלהלן   .ו

  

   .שיעורי ההחזקות בשותפויות המוגבלות הם של יחידות השתתפות בשותף המוגבל* 

  

                                                      
  .Matra או Elk ,VOGILמ ואבנר נאמנויות וכן אינו כולל חברות בנות של "התרשים אינו כולל את דלק נאמנויות קידוחים בע    1
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 :נכון למועד הדוח מחזיקות השותפויות המוגבלות זכויות בנכסי הנפט הבאים בישראל  .ז

מספר  
  זיהוי

שטח   סוג הזכות  ה ש ם 
 ר"בקמ

/ נכס ימי
  יבשתי

חלקה של 
שותפות דלק 
  קידוחים

חלקה של 
 שותפות אבנר

הזכות בתוקף 

עד ליום
1

  

  מפעיל  מחזיקים נוספים למעט השותפויות

7/I  נועה  

 
  נובל  2השותפים בפרוייקט ים תטיס  31.1.2030  23.00%  25.50%  ימי  250 -כ  חזקה

10/I  אשקלון  

  

  נובל  השותפים בפרוייקט ים תטיס  10.6.2032  23.00%  25.50%  ימי  250 -כ  חזקה

   עמוקאשקלון  313

  

  נובל  השותפים בפרוייקט ים תטיס  30.4.2008  23.00%  25.50%  ימי  134 -כ  רשיון

; שותפות מוגבלת, גרניט סונול נפט וגז  13.2.2011  ---  22.00%  ימי  400 -כ  רשיון  2מד אשדוד   344
 –ל "חנ; שותפות מוגבלת, 2ישראמקו נגב 
, ל ים המלח"חנ; לישראלחברת הנפט 
  3שותפות מוגבלת

  .ישראמקו אינק

; שותפות מוגבלת, 2ישראמקו נגב ; נובל  31.12.2008  15.125%  15.125%  ימי  393 -כ  רשיון מיכל  308
STX) 2000 (דור חיפושי ; שותפות מוגבלת
  4שותפות מוגבלת, גז

  נובל

; שותפות מוגבלת, 2ישראמקו נגב ; נובל  31.12.2008  15.125%  15.125%  ימי  318  -כ  רשיון מתן  309
STX) 2000 (דור חיפושי ; שותפות מוגבלת
  שותפות מוגבלת, גז

  נובל

מובלעת (זרח   321
  4)צוק תמרור

  

לפידות חברת מחפשי ; זרח חיפושי נפט וגז  31.12.2008  25%  25%  יבשתי  16.5-כ  רשיון
  5מ"נפט לישראל בע

אבנר נפט וגז 
  מ"בע

                                                      
  .טאו שנקבעו בתנאי זכות הנפ/בכפוף לתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות הנפט ו    1
  . להלן1.ד1.13.1 ראה סעיף   2
  . להלןב1.13.3 ראה סעיף , 3מ הינן רק לקידוח צוק תמרור "זכויות לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע  3

  
  ).   להלןב1.13.3 ראה סעיף . ( כל אחת22.386% זכויות השותפויות הינן 3בקידוח צוק תמרור . בשטח הרישיוןשהינה מובלעת " צוק תמרור"הזכויות האמורות הינן זכויות השתתפות במובלעת   4
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מספר  
  זיהוי

שטח   סוג הזכות  ה ש ם 
 ר"בקמ

/ נכס ימי
  יבשתי

חלקה של 
שותפות דלק 
  קידוחים

חלקה של 
 שותפות אבנר

הזכות בתוקף 

עד ליום
1

  

  מפעיל  מחזיקים נוספים למעט השותפויות

מובלעת (צורים   327
 1)חלמיש

אבנר נפט וגז    שותפות מוגבלת–גינקו חיפושי נפט   18.7.2008  25%  25%  יבשתי  35.4-כ  רשיון
  מ"בע

אבנר נפט וגז   ---  14.6.2009  ---  ---  ימי  400-כ  רשיון  2אוהד  331
  מ"בע

אבנר נפט וגז   ---  9.6.2010  50%  50%  ימי  400-כ  רשיון  3אביה  337
  מ"בע

אבנר נפט וגז   ---  9.6.2010  50%  50%  ימי  400 -כ  רשיון  4קרן  338
  מ"בע

היתר   5רות  197
  מוקדם

  נובל  נובל   13.12.2008  25.106%  27.835%  ימי 3,945 -כ

היתר   6אלון  198
  מוקדם

  נובל    ---  13.12.2008  50%  50%  ימי 3,684 -כ

היתר   רציו ים  193
  מוקדם

  נובל   רציו;נובל  17.8.2008  20%  20%  ימי 2870 -כ

  

                                                      
  ). להלן3.ב1.13.3 ראה סעיף (שהינה מובלעת בשטח הרשיון  " במובלעת חלמיש"הזכויות האמורות הינן זכויות השתתפות   1
  .זכויות השותפויות ברשיון זה טרם נרשמו בספר הנפט   2
  .זכויות השותפויות ברשיון זה טרם נרשמו בספר הנפט    3
  .זכויות השותפויות בהיתר זה טרם נרשמו בספר הנפט   4

  .זכויות השותפויות בהיתר זה טרם נרשמו בספר הנפט   5 
  .  ספר הנפטזכויות השותפויות בהיתר זה טרם נרשמו ב    6



  

   
241 - א 

 .  להלן1.13.2 נתונים לגבי הפקת גז טבעי בפרוייקט ים תטיס ראו סעיף לפירוט   .ח

נכון למועד הדוח מחזיקות חברות המוחזקות על ידי דלק אנרגיה זכויות בנכסי הנפט הבאים מחוץ   .ט

  1:לישראל

שטח   השם
 ר"בקמ

יבשתי 
  ימי/ 

שם דלק 
אנרגיה 
 המחזיקה

חלק 
 בנכס

  מפעיל  ספיםשותפים נו

  בלוק
 12Wוייטנאם  

 Premier Oil Vietnam 25%3 דלק וייטנאם  ימי 3,5002-כ
Offshore B.V ;Santos 
International 
Operations PTY Ltd. 

Premier Oil 
Vietnam 
Offshore B.V 

שותפות 
AriesOne 

40 - כ
4

 ,Aries Resources 83.49%5 ב"דלק ארה  יבשתי  
LLC 

Aries 
Operating 
Resources 
LLC6 

"Alvord "– 
שטחים במחוז 

Wise ,טקסס 

 Jay Petroleum LLC Jay 50% ב"דלק ארה  יבשתי 11-כ
Management 

Company  
LLC  

הים הצפוני 
Block 21/20f7  

דלק אנרגיה   ימי  22-כ
  גיברלטר

25%  Noble Energy (Oilex) 
 Limited; Dana 
Petroleum 

Noble Energy 
(Oilex) 
Limited 

Elk 240 -כ 
ר "קמ

  )נטו(

 - Elk  32.5%  יבשתי
100%10  

 8Elk 9משתנה מנכס לנכס

  

הכרוכה בעלויות משמעותיות , פעילות חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי היא פעילות מורכבת ודינאמית  .י

הימצאות נפט או גז טבעי , לוחות הזמנים שלהם, ובחוסר ודאות גדולים ביותר לגבי עלויות החיפושים

לעתים , חרף ההשקעות הניכרות, כתוצאה מכך. להפיקם תוך שמירה על כדאיות כלכליתוהיכולת 

או מביאים לאובדן , קרובות הקידוחים אינם משיגים תוצאות חיוביות ואינם מביאים להכנסות כלשהן

פעולות חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי מבוצעות בדרך כלל במסגרת של . רוב ההשקעה או כולה

  על פיו מתמנה אחד , )JOA(תפות בין מספר שותפים החותמים על הסכם תפעול משותף עסקאות משו

                                                      
   ). להלן1.13.9  - ו א1.13.8 פים  סעיהרא (VOGIL -   ובMatra -  בחברה מניותל, בנוסף לאמור לעיל   1
  . להלןו1.13.4 ראה סעיף   2
במקרה של .  מהזכויות בנכס15%, במקרה של הכרזה על תגלית מסחרית, ציה לרכושלחברת הנפט הלאומית של וייטנאם אופ   3

  ). להלןו1.13.4 ראו סעיף ( מהזכויות 21.25%-חלקה של דלק וייטנאם יפחת ל, מימוש האופציה
  .שאינם רציפים, יצויין כי מדובר במספר רב של שטחים קטנים   4
  ). להלןב1.13.5 ראה סעיף  (100%- ברוב השטחים הינה פחות מAriesOneחלקה של שותפות   5
6  Jayביתרת הנכסים ישנם מפעילים אחרים;  משמשת כמפעילה ברוב הנכסים.  
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ראו לדוגמא הסכם תפעול ים , לתיאור הסכם תפעול משותף(השותפים כמפעיל העסקה המשותפת 

עשוי , נפט וגז טבעי בזכיון כלשהותהליך החיפוש וההפקה של ).  להלןו1.13.2 תטיס המתואר בסעיף 

  :לכלול בין היתר את השלבים הבאים

ניתוח ראשוני של נתונים גיאולוגיים וגיאופיזיים קיימים לבחירת אזורים בהם יש פוטנציאל לחיפושי  .1

 .נפט וגז

 .(Lead)גיבוש רעיון ראשוני לקידוח  .2

נפט (ויים להכיל הידרוקרבונים המסייעים לאיתור מבנים גיאולוגיים העש, ביצוע סקרים סייסמיים .3

 .ועיבוד ופענוח של הנתונים) או גז/ו

 . 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

 .ח האקספלורציה כולל ביצוע לוגים ובדיקות נוספותביצוע קידו .7

 ). במקרים מסוימים(ביצוע מבחני הפקה  .8

על בסיס הערכה ראשונית של מאפייני המאגר , ובמקרה של תגלית, ניתוח סופי של תוצאות הקידוח .9

נים ונתו) כולל הערכת שוק(מבוצע ניתוח של נתונים כלכליים , או הגז הטבעי/ושל כמות רזרבות הנפט ו

יתכן ויבוצעו לפי הצורך סקרים . פיסקליים ומבוצעת הערכה ראשונית של מתכונת ועלות הפיתוח

וזאת לצורך גיבוש , )appraisal wells( וקידוחי הערכה )confirmation(קידוחי אימות , סייסמים נוספים

 . או הגז הטבעי/הערכה טובה יותר של מאפייני המאגרים ושל כמות רזרבות הנפט ו

 .יבוש תכנית פיתוח וכן הכנת תכנית כלכלית מפורטת לפרוייקטג .10

 . ניתוח סופי של הנתונים וקבלת החלטה האם התגלית היא מסחרית .11

 .ביצוע עבודות הפיתוח וההפקה של התגלית המסחרית .12

 .הפקת התגלית המסחרית .13

, קט מסויםאינם ממצים את כל השלבים של תהליך החיפוש וההפקה בפרויי, השלבים המפורטים לעיל

או שלבים בסדר /או שלבים נוספים ו/ל ו"אשר בשל טיבו ומהותו עשוי לכלול רק חלק מהשלבים הנ

, בהקשר זה. או גז מורכבת ותלויה בגורמים רבים ושונים/יצויין כי מסחריותן של תגליות נפט ו.אחר

וכן בין תגליות , יבשהלבין תגלית ב, קיים הבדל מהותי בין תגלית בים המחייבת עלויות פיתוח אדירות

וזאת בשל העובדה , נפט לתגליות גז אשר כלכליותן תלויה ביכולת למכור את הגז לשוק יעד אטרקטיבי

יצוין כי , כמו כן.  הנמכר במחירים דומים בכל העולם)Commodity(אינו סחורה , להבדיל מהנפט, כי הגז

אשר אינה ,  תגלית–כך לדוגמא , מסחריותה של תגלית נפט מושפעת מאוד ממחירי הנפט בעולם

 -  דולר עשויה להפוך למסחרית כאשר מחיר חבית הנפט עולה ל20מסחרית כאשר מחיר חבית נפט הינו 

אשר אינן מסחריות בתנאי שוק מסויימים יכולות , או גז/מובן כי תגליות נפט ו, ל"לאור הנ.  דולר80

  .וכן להיפך, סחריותלתגליות מ, בקרות שינויים מהותיים בתנאי השוק, להפוך

נמשכות פעולות , ובמיוחד במקרה של תגלית מסחרית, במקביל לפעולות המתוארות לעיל

לעיתים לא נמצאים מבנים הראויים לקדיחה כך שאין כל כדאיות . האקספלורציה בשטחים סמוכים
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ו גז טבעי א/לעיתים תגלית נפט ו, כמו כן. ולפיכך התהליך נעצר קודם לכך, להכין פרוספקט לקדיחה

פרקי הזמן לביצוע כל , בנוסף. כן אינה ראויה לפיתוח ולהפקה-מתבררת כתגלית שאינה מסחרית ועל

פיתוח והפקה בו , משתנים על פי אופי הפרוייקט וקשה להצביע על פרוייקט חיפוש, אחד מהשלבים

. ם בלתי צפוייםמתבצעים כל השלבים האמורים באופן רציף בסדר המתואר לעיל וללא שינויים ואירועי

תהליכי חיפוש והפקת נפט וגז ביבשה ובים דומים ביסודם כאשר ההבדל העיקרי הוא בטכנולוגיה 

  .כאשר בים הן בדרך כלל יקרות באופן ניכר יותר מאשר ביבשה, בלוחות הזמנים ובעלויות הביצוע

לרגולציה ענפה של  חיפושים והפקה של נפט וגז כפופים -  תקינה ואילוצים מיוחדים, מגבלות חקיקה  .יא

לפרטים בדבר הרגולציה החלה על פעילות דלק אנרגיה ראו . המדינות בשטחיהן מתבצעת הפעילות

 . להלן1.13.26 סעיף 

חלו שינויים טכנולוגיים בתחום ,  בשני העשורים האחרונים-שינויים טכנולוגיים בתחום הפעילות   .יב

שינויים אלו . הן בתחום הבדיקות והן בשיטות הקידוח וההפקה, פט וגז טבעיהחיפושים וההפקה של נ

ומאפשרים זיהוי מתקדם יותר של , שיפרו את איכות הנתונים העומדים לרשות מחפשי הנפט והגז

שינויים , כמו כן. מאגרי נפט וגז פוטנציאליים אשר עשוי גם להקטין את הסיכונים בביצוע הקידוחים

ניתן כיום לבצע פעילויות , צוע עבודות הקידוח וההפקה ולאור השיפורים הטכנולוגייםאלו ייעלו את בי

, יכולות חברות המחפשות נפט, בהתאם לאמור. בתנאים קשים יותר מבעבר ובעומקי מים גדולים מאוד

להשקיע מאמצי חיפוש בשטחים בהם בעבר לא ניתן היה לבצע קידוחים או שניתן היה לבצעם אולם 

  .גבוהות מאוד ובסיכונים גבוהים יותרבעלויות 

) רכישה או הצטרפות( איתור וקבלת זכויות לחיפושים - גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות  .יג

חבירה לגופים ; יכולת גיוס משאבים כספיים ניכרים; בשטחים בהם קיים פוטנציאל לתגלית מסחרית

, הסתייעות בידע המקצועי שברשותם, יםבינלאומיים הפועלים בתחום לצורך ביצוע קידוחים מורכב

  .הצלחת פעילות האקספלורציה; והשתתפותם בעלות ההשקעות

 מחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הם הצורך בהיתרים ורשיונות -  מחסומי כניסה ויציאה  .יד

 הכרוכות בביצוע פעילות, וכן ההשקעות הגדולות וברמת סיכון גבוהה יחסית, לביצוע חיפושי נפט

למעט הסכמי אספקת גז ארוכי , לא קיימים חסמי יציאה משמעותיים מתחום הפעילות. חיפושי נפט וגז

וכן חובת פירוק מתקני ההפקה לפני נטישת )  להלן1.13.28 ראו סעיף (טווח בהם התקשרו השותפויות 

הם הוראות הבורסה לניירות ערך ,  המוגבלותחסמי היציאה ביחס לשותפויות, כמו כן. שטחי החיפושים

המגבילים את השותפויות מביצוע פעולות , מ והסכמי השותפות המוגבלת של השותפויות"בתל אביב בע

  .שאינן חיפושי נפט וגז כמוגדר בהסכמים

 גז טבעי ונפט משמשים כחומרי בעירה ונמכרים ללקוחות -תחליפים למוצרי תחום הפעילות   .טו

השותפויות מוכרת בישראל גז טבעי בעיקר לחברת חשמל וללקוחות תעשייתיים . טייםתעשייתיים ופר

אנרגיה , ותחליפים לנפט כגון פחם, ישנם תחליפים לגז טבעי כגון הסולר והמזוט. נוספים

, לכל אחד מהחומרים האמורים יתרונות וחסרונות. פיול וכדומה-ביו, אנרגיה סולרית, הידרואלקטרית

כרוך בדרך כלל , המעבר בשימוש מסוג אנרגיה אחד לסוג אנרגיה אחר. דתיות מחיריםוהוא כפוף לתנו
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הם ניצולת גבוהה , יתרונותיו העיקריים של גז טבעי לעומת פחם ודלקים נוזליים. בהשקעות גדולות

  ).לעומת נפט ופחם(וזיהום נמוך באופן יחסי 

 . להלן1.13.16  ראו סעיף – מבנה התחרות בתחום  .טז
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  –  דלק אנרגיההשקעות בהון ועסקאות בניירות ערך של  .יז

ידי - או עסקאות מהותיות על/בשנתיים האחרונות לא בוצעו השקעות בהון ו, למיטב ידיעת דלק אנרגיה

   .בעלי ענין בדלק אנרגיה במניות דלק אנרגיה מחוץ לבורסה

  פעילות דלק אנרגיה  .יח

המתוכננות ) בסכום העולה על מליון דולר כל אחת( מרכזת להשקעות העיקריות להלן טבלה .1

 :31.12.20091 ועד 1.1.2008בפרוייקטים השונים של דלק אנרגיה לתקופה מיום 
 

הפעילות העיקרית  הנכס
 המתוכננת

יתרת עלות 
 -משוערת החל מ

עד 1.1.2008
31.12.20092 

חלק החברה 
בעלות 
 3המשוערת

מועד התחלה 
 ערמשו

מועד סיום 
  משוער

 

 13.5-כ  מיליון דולר89-כ ביצוע קידוח תמר  רשיונות מתן ומיכל
 מיליון דולר

  2008 4רבעון  2008 3רבעון 

מיליון 1 -כ  מיליון דולר4-כ "4צוק תמרור "קידוח   4מובלעת צוק תמרור
 דולר

 טרם נקבע טרם נקבע

; היתר מוקדם רות
; היתר מוקדם אלון
  יםהיתר מוקדם רציו 

  ביצוע סקר סייסמי
   מיימדי -דו

 מיליון 2 -כ  מיליון דולר9-כ
 דולר

 2008 3רבעון  2008 2רבעון 

  טרם נקבע  טרם נקבע  טרם נקבע  טרם נקבע  "3ים "ביצוע קדוח   25רשיון מד אשדוד 

  פרוייקט וייטנאם
  

, ביצוע קידוח אימות
ושלושה קידוחי 
עבודות . אקספלורציה
תיתכן .  טרום פיתוח

, לות אופציונאליתפעי
שעשויה לכלול בשנים 

 קידוחי 2008-2010
, אקספלורציה נוספים
, קידוחי פיתוח ואימות

ועבודות פיתוח 
, בין היתר, הכוללות

הקמת פלטפורמות 
 .FPSO -וחיבור ל הפקה

 -תקציב מאושר ל
 140- של כ2008

מיליון דולר 
ותקציב 

אופציונאלי שטרם 
   של2008 -אושר ל

דולר  מיליון 222 -כ
  .נוספים

יצויין כי התקציב 
לעבודות הפיתוח 

 2008-2010לשנים 
ייקבע לאחר 

שיוחלט על אישור 
תוכנית הפיתוח 

 ראה -וביצועה
 ).ח (4.1.20סעיף 

תקציב 
 -מאושר ל

 - של כ2008
 מיליון 35

דולר ותקציב 
אופציונאלי 

שטרם אושר 
 של 2008 -ל
 מיליון 55-כ

 .דולר נוספים

 2008 בביצוע

AriesOne  
  
  

  

שני קידוחי פיתוח וכן 
עבודות שיפוץ של 
קידוחים קיימים 

ועבודות גיאולוגיות 
  .וגיאופיסיות

 

 מיליון 2.1-כ  מיליון דולר2.1 -כ
 דולר

 2008 בביצוע

                                                      
לתיאור מלא יש לקרוא את סעיפי פעילות דלק . מניםהעלות ולוח הז, יובהר כי התיאור להלן הינו תיאור כללי בלבד של הפעילות   1

השותפויות וחברות בנות בשליטת , ההשקעות המפורטות בטבלה הינן השקעות דלק אנרגיה, כמו כן. אנרגיה בהמשך פרק זה
  . Vogil -  וMatraאך אינה כוללת השקעות של של , )Ariesלרבות (דלק אנרגיה 

  .עלות כוללת לכל השותפים בפרוייקט    2
הסכומים המפורטים בפרוייקטים המבוצעים בישראל באמצעות השותפויות מדווחים בסכומים מאוחדים רק לפי חלקה של    3

  ).ולא אבנר(דלק קידוחים בלבד 
  . להלןב1.13.3 ראו עניין רשות הטבע והגנים סעיף     4
  .  להלןה1.13.3  ראו סעיף2להרחברה על רשיון מד אשדוד     5
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הפעילות העיקרית  הנכס
 המתוכננת

יתרת עלות 
 -משוערת החל מ

עד 1.1.2008
31.12.20092 

חלק החברה 
בעלות 
 3המשוערת

מועד התחלה 
 ערמשו

מועד סיום 
  משוער

 

Alvord  
 

הכנת פרוספקטים 
 2-לקדיחה של עד 

, בשלב ראשון, קידוחים
 למטרות גז

 2.75-כ  1 מיליון דולר5.5-כ
 מיליון דולר

  בביצוע
  
 

2008 

 Blockהים הצפוני 
21/20f 

ביצוע  קידוח 
  אקספלורציה

 מיליון 6.2-כ  מיליון דולר22-כ
 דולר

בוצע בינואר  2008 1רבעון 
2008  

Elk   ביצוע קידוחי פיתוח ,
 Workoverביצוע  

, לקידוחים קיימים
קידוחי אקספלורציה 
  וסקרים סייסמיים

 מיליון 60 -כ   מיליון דולר60 -כ
  דולר

  2009סוף   2008 1ן רבעו

  

 הערכת דלק אנרגיה כאמור לעיל בדבר ביצוע הפעולות לרבות – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

המידע האמור . לוחות זמנים וכדומה במסגרת הפרוייקטים השונים הינה מידע צופה פני עתיד, עלויות

ות שקיבלה דלק אנרגיה מבוסס על הערכות דלק אנרגיה בהתבסס על מגוון גורמים וביניהם הערכ

עלויות ולוחות זמנים , על נתונים משוערים של זמינות ציוד קידוח, מהמפעילים בפרוייקטים השונים

ההערכה עשויה שלא להתממש במידה וישתנו הערכות . וכן על הנחות גאולוגיות ומקצעויות שלא הוכחו

או במידה ויחולו /ם וקידוחים וישתנו התוכניות עקב תוצאות סקרי, המפעילים בפרוייקטים השונים

או /או במידה וייחתם או לא ייחתם הסכם סופי עם קבלן קידוחים ו/שינויים בתכניות שנקבעו ו

ממכלול של גורמים בלתי צפויים הקשורים בחיפושים והפקה של נפט וגז שעיקריהם מתוארים בסעיף 

 ).ן הדן בגורמי סיכון להל1.13.32 

                                                      
בהתאם לתוצאות הסקר והקידוחים ישקלו .  הקידוחים2-האמור הינו תקציב התחלתי בלבד לצורך ביצוע הסקר והתקציב    1

  . להלןג1.13.5 ראו סעיף . השותפים ביצוע של קידוחים נוספים
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 בחיפושים ובפיתוח 31.12.2007 ועד 1.1.2006 -להלן טבלה המרכזת את ההשקעות העיקריות לתקופה מ .2

 :1בנכסים השונים בהם השקיעה דלק אנרגיה סכום העולה על מיליון דולר בשנה

 
עלות כוללת  2פעולות עיקריות שבוצעו הנכס

בפועל עד 
ליום 

31.12.20073 

חלק החברה 
בעלות עד ליום 

31.12.07 

 מועד ביצוע

פרוייקט ים תטיס 
חזקת ; חזקת נעה(

 )אשקלון

קידוח פיתוח נוסף בשדה מרי 
והקמת מתקן ) B-7קידוח מרי (

 הקבלה הקבוע באשדוד

 מיליון 61-כ
 דולר

 מיליון 15.5-כ
 דולר 

2005-2007 

  פרוייקט וייטנאם
 

ביצוע ; ביצוע סקרים סייסמים
;  Blackbird4 - וDuaקדוחי  

ביצוע עבודות טרום פיתוח 
  .ב"למאגרים וכיו

 146 -כ
 מיליון דולר 

 מיליון 32 -כ
 דולר

2006-2007 

   Espinafre1קידוח  גיניאה ביסאו
  Eirozes1קידוח 

 מיליון 67 -כ
 דולר

 מיליון 14.3 -כ
 דולר 

 1רבעון 
2007 

  

 :2007-2006ים הועברו או פקעו בשנ, להלן טבלה המרכזת את נכסי הנפט שהוחזרו .3

מועד פקיעת  שם הנכס

 הזכות

 סיבת הפקיעה

ראשון /325רשיון 
 מערב

ממצאי פענוח הסקרים השונים הובילו  28.6.2006
למסקנה כי סיכויי ההצלחה של הפרוייקט 

 .קטנים ביותר
 -גיא ו/314רשיונות 

 אלי/315
 .לא גובשו פרוספקטים ראויים לקידוח 19.12.2006

או גז משטח /השותפים לא הפיקו נפט ו 25.10.2007  מד אשדודI/9חזקה 
כמו כן לא בוצעו העבודות , החזקה

הפעילות . במועדים שנקבעו בתנאי החזקה
, בשטחים שהיו מכוסים בחזקת מד אשדוד

 .2נכללים כיום ברשיון מד אשדוד 
פקעו , לאחר נטישת הקידוחים בפרוייקט  31.12.2007  גיניאה ביסאו

  .הזכיונות

  
  קט ים תטיספרויי 1.13.2

עיקר פעילותן של השותפויות המוגבלות מתבצעת במסגרת חזקות ורשיונות נפט ימיים המכונים בשם   .א

 I/10 - ו"  נועהI/7"כולל פרויקט ים תטיס בעיקר את חזקות , נכון למועד הדוח". פרויקט ים תטיס"

 פעולות חיפוש אולם בעבר נכללו בפרוייקט ים תטיס היתרים ורשיונות נוספים אשר בוצעו". אשקלון"

  ). להלן3.יח1.13.1 ראו סעיף (פעולות אלו לא הניבו תגליות 

                                                      
  . להלן1.13.8  - ו1.13.7 , 1.13.6 , ג1.13.5 , ב1.13.5 ק אנרגיה ברכישת זכויות ראו סעיפים לעניין השקעות דל   1
 מיליון 6.2 -  חלקה של החברה בהוצאות הקידוח הסתכם בכ2008 בוצע קידוח ברבעון הראשון של שנת בפרוייקט הים הצפוני    2

  .  2008שייזקף לדוח רווח והפסד לרבעון הראשון של שנת , דולר
  .עלות כוללת לכל השותפים בפרוייקט    3
 שיעשה בדוח יהיה של השמות בשפה השימוש).  לוייטנאמיתBlackbirdתרגום   (Chim Sao נקרא גם  Blackbird שדה    4

  .הוייטנאמית
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הפעילות בשטחי פרויקט ים תטיס נעשית במסגרת עסקה משותפת המנוהלת בהתאם להסכם תפעול   .ב

 -")נובל: "להלן(י מדיטריניאן לימיטד 'אשר השותפים לו הינם נובל אנרג, 24.2.1999משותף מיום 

  .4.441% - ודלק השקעות23.00% -שותפות אבנר , 25.50% - שותפות דלק קידוחים , 47.059%

 1999מאגר הגז נועה אשר התגלה בחודש יוני . בידי השותפים בפרויקט ים תטיס שני מאגרי גז מוכחים  .ג

חלו השותפים לאור הממצאים בדבר המאגרים ה. 2000ומאגר הגז מרי אשר התגלה בחודש פברואר 

 בפיתוח המאגרים ובהקמת תשתית הפקה וצנרת להולכת הגז 2001בפרויקט ים תטיס במהלך שנת 

ייצור של פלטפורמת ההפקה והתקנתה , בין היתר, אשר כלל, של מערכת ההפקה' הקמת שלב א. לחוף

ת ימית של השלמה ת, 6 - ו, B  4 ,5- ירקדיחת קידוחי ההפקה מ, )B 3 -ירקידוח מ (B-ירמעל מאגר מ

מ מפלטפורמת ההפקה " ק42 - וכן הנחת צנרת הולכה באורך של כ,  וחיבורו לפלטפורמהB 2-ירקידוח מ

 B 7-ירביצוע קידוח הפקה מ', עוד כולל שלב א. 2003עד למתקן הקבלה באשדוד הסתיימה בסוף שנת 

 .2008 אשר בנייתו הסתיימה ברבעון הראשון של, והקמה של מתקן קבלה קבוע בחוף אשדוד

 נועד 2007 וברבעון הראשון של שנת 2006 שנקדח במהלך הרבעון האחרון של שנת B 7-קידוח מרי  .ד

 100%בגין (עלות הקידוח הכוללת לפרוייקט ים תטיס . להגביר את כושר הפקת הגז משדה מרי

 100%עבור (של מערכת ההפקה ' הוצאות הקמת שלב א.  מיליון דולר36 -הסתכמה בכ) מהזכויות

לעניין ההוצאות הכלולות בפרוייקט זה בתקופה ( מליון דולר 400 - הסתכמו בסך כולל של כ) זכויותמה

אשר טרם החל , של מערכת ההפקה' שלב ב).   לעיל2.יח1.13.1 ראו סעיף , 31.12.2007 - 1.1.2006

וחיבורו " נועה" של שדה )(sub-sea completionצפוי לכלול השלמה תת ימית , בביצועו בפועל

עשויה להסתכם )  מהזכויות100%בגין (אשר עלותם הכוללת לפרויקט ים תטיס , לפלטפורמת ההפקה

השותפים .  מליון דולר ובהנחה שלא תהיה השתתפות בעלויות מצד גורמים נוספים150-200 -בכ

בקשר עם פיתוח משותף , היתרבין , BGבפרויקט ים תטיס בוחנים אפשרות לשיתוף פעולה עם קבוצת 

 הינה BGושל שדה הגז הטבעי הסמוך לו המצוי בים מול חופי רצועת עזה ואשר " נועה"של שדה 

וכן לגבי הזרמת הגז הטבעי משדות אלו דרך מערכת ההפקה וההולכה של פרויקט ים , המפעיל שלו

כת ההפקה שתחבר את שדה למער, "אור"שלב זה עשוי גם לכלול בחינת האפשרות לחיבור שדה . תטיס

יגיעו למסקנה כי ישנה הצדקה כלכלית " אור"וזאת במידה ובעלי שדה , נועה לפלטפורמת ההפקה

יצוין כי המפעיל מבצע כיום בדיקה טכנית כלכלית של הוספת מתקני דחיסה , כן-כמו. לפיתוחו

לאור הקצב , ילפרויקט ים תטיס אשר יהיה צורך להתקינם עם הירידה ברמת הלחצים במאגר מר

 .החזוי של צריכת הגז הטבעי מהמאגר

הינה ,  הערכת דלק אנרגיה כאמור לעיל לעניין עלויות ולוחות זמנים–אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

' המבוסס על הערכות ראשונות של דלק אנרגיה לגבי עלויות השלמת שלב ב, מידע צופה פני עתיד

עשויה להיות שונה ' העלות בפועל של השלמת שלב ב. מפעילבהתבסס על הערכה ראשונית שקיבלה מה

, אשר טרם בוצע' בתכנון המפורט של שלב ב, בין היתר, מהערכה לעיל והיא מותנית) גבוהה או נמוכה(

, אם בכלל, בשינויים בשוק הספקים וחומר הגלם בעולם כגון מתכות ובביצוע, בקבלת הצעות מקבלנים

 .  לעיל כאמורBGשל פיתוח משותף עם 
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במסגרת פיתוח תגליות הגז של השותפים בפרויקט ים : היתרים ורשיונות למערכות הפקה והולכה  .ה

: להלן (1952 –ב "קיבלו השותפים בפרויקט ים תטיס היתרים ורשיונות מכוח חוק הנפט התשי, תטיס

 ההפקה הדרושים לצורך הקמת והפעלת מערכת, 2002 –ב "וחוק משק הגז הטבעי התשס") חוק הנפט"

  . ומערכת ההולכה מפלטפורמת ההפקה לחוף

פעילות החיפושים וההפקה במסגרת פרויקט ים תטיס נעשית במסגרת הסכם : סכם התפעול המשותףה  .ו

 אשר הצדדים לו הינם השותפויות 24.2.1999 מיום )Joint Operating Agreement(תפעול משותף 

על פי הסכם התפעול המשותף מונתה נובל . להלןהמוגבלות ויתר השותפים בפרויקט ים תטיס כמפורט 

י אינק אשר 'של נובל אנרג) בלתי ישירה(נובל הינה חברת בת .  של פרויקט ים תטיס)Operator(כמפעיל 

הינה . י אינק'נובל אנרג. הינה חברת נפט אמריקאית הפעילה בתחום חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי

 ."NBL" תחת הסימול )NYSE(יורק -ורסה של ניוחברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בב

 :הוראות הסכם התפעול המשותף עוסקות בין היתר בנושאים הבאים  .ז

נובל תהיה המפעיל על פי הסכם התפעול המשותף ותהיה אחראית באופן בלעדי לניהול הפעולות  .1

ום הוראות ועד קי, מוטלות על נובל חובות שעניינן בין היתרבניהול הפעולות המשותפות . המשותפות

  . הסכמים רשיונות ודין, התפעול

יבחר אותם ויקבע את שעות עבודתם ואת התמורה שתשולם להם , 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 , על פיהן זכאי המפעיל לשיפוי על כל נזקתפקידיו כמפעיל 

למעט במקרים חריגים של רשלנות רבתי של עובדיו הבכירים אשר בהם השיפיו (מיליו תפקידו כמפעיל 

כמפורט בהסכם התפעול , )הוצאות או אחריות בהיקף של למעלה ממיליון דולר, יחול על נזקים

  .המשותף

ל זכאי להחזר כל ההוצאות הישירות שיוציא בקשר למילוי תפקידו כמפעיל וכן להחזר הוצאותיו המפעי .4

 מהוצאות 1%סקה המשותפת הנעים בטווח שבין ות הנגזרות משיעור ההוצאות של העהבלתי ישיר

 מהוצאות העסקה כאשר 4% מיליון דולר ועד 12העסקה כאשר הוצאות העסקה בחישוב שנתי הן מעל 

בקשר להוצאות הקשורות בפעולות הפיתוח וההפקה של .  מיליון דולר4ת בחישוב שנתי הן עד ההוצאו

 ישולם 2004 בינואר 1פרויקט ים תטיס סוכם בין הצדדים כי לגבי הוצאות פיתוח והפקה שיחולו מיום 

עבר  מליון דולר ומ20 עד להיקף הוצאות של 1%-למפעיל בגין הוצאותיו הבלתי ישירות סכום השווה ל

  . מההוצאות0.85%לסכום זה ישולם לו 

מצד הצדדים להסכם התפעול המשותף בהתאם לשיעורי השתתפותם למפעיל נקבעה חובת הגנה ושיפוי  .5

  . רשלנות רבתימים כגון מקרים בהם פעל בגת למקרים מסויאחריות המפעיל מסוי. נות ים תטיסברשיו

פונקציות , מ כמפעיל הישראלי למילוי מטלות"בעעל פי הסכם התפעול המשותף מונתה אבנר נפט וגז  .6

התמורה . וזאת בכפוף ובתאום עם נובל, ותפקידים ושירותים בישראל לתועלת הפעולות המשותפות

  .בגין שירותים אלו אינה מהותית
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במסגרת ההסכם הקימו הצדדים ועדת תפעול אשר בסמכותה ותפקידה לאשר ולפקח על : ועדת תפעול .7

.  הדרושות או נחוצות למילוי תנאי הרשיונות שהסכם התפעול המשותף חל עליהםהפעולות המשותפות

ועדת התפעול מורכבת מנציגי הצדדים כאשר לכל נציג זכות הצבעה בשיעור הזכויות של הצד אותו הוא 

אישורים ופעולות אחרות של , כל ההחלטות, אלא אם נקבע אחרת בהסכם התפעול המשותף. מייצג

יוכרעו על ידי הצבעה חיובית של שני צדדים או יותר , י כל הצעה המובאת בפניהועדת התפעול לגב

 מסך כל זכויות 51%המחזיקים יחד בעת ההצבעה לפחות ) מסונפים/שאינם צדדים קשורים(

 .ההשתתפות בשטח הרשיון לגביו נוגעת ההחלטה

    : בפרויקט ים תטיס)1Proved(רזרבות גז מוכחות   .ח

 במאגרי הגז מרי ונועה )2Proved(ז המראה את השינויים ברזרבות הגז המוכחות להלן טבלת רזרבות הג

וכן מהערכה , השינויים ברזרבות נובעים ממכירת גז לחברת חשמל ולאחרים. 2004-2007בשנים 

 .מעודכנת של רזרבות הגז המוכחות והמפותחות במאגר מרי

 BCM3 

 32 4קה טרום הפ) מאגרים מרי ונועה(רזרבות הגז המוכחות 

 )1.2( 2004מכירת גז במהלך שנת 

 )1.7( 2005מכירות גז במהלך שנת 

 )2.3 ( 2006 מכירות גז במהלך שנת 

 )2.8( 2007מכירות גז במהלך שנת 

  24.0   של רזרבות הגז המוכחות 31.12.2007יתרה ליום 

 

  : פעולות מתוכננות במסגרת פרויקט ים תטיס  .ט

 צפוי מתקן הקבלה הקבוע באשדוד להתחבר למתקן הקבלה 2008 שנתהמחצית הראשונה של במהלך  .1

וממנו למערכת , הנמצא עדיין בשלבי בנייה") ז"נתג: "להלן(מ "של חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע

  . ההולכה הארצית של הגז הטבעי

 יהיה אשר ניתן,  כי יש להקים  מיתקן גז טבעי נוזלי20.2.2008הקבינט החברתי כלכלי החליט ביום  .2

היא עד , תחילת פעילות משוערת למתקן. ק גז טבעי"להזרים בו כמות שנתית של כארבעה מיליארד מ

לפרסום מכרז , הקבינט הטיל על החשב הכללי במשרד האוצר למנות ועדת מכרזים. 2015 שנת תחילתל

,  ליבואהקמה והפעלה של מתקן גז טבעי נוזלי יבשתי או ימי וכן, מימון,  לתכנוןBOT - בשיטת ה

                                                      
קובעים כעיקרון כי רזרבות גז מוכחות , המחייבים את החברות להנדסת מאגרים) SEC-ה( כללי רשות ניירות ערך האמריקאית   1

ל לפחות סבירות ש(ההנדסי והכלכלי יהיו ניתנות להפקה ברמת וודאות גבוהה , אשר על פי המידע הגיאולוגי, הן כמויות הגז
  .מתוך המאגר הרלוונטי) 90%

ללא כמויות גז ברמת הסתברות של ( בלבד וברות הפקה Provedהנתונים הם לגבי רזרבות גז מוכחות ברמת הסתברות של   2  

Probableו  - Possible .( בגורמי הסיכוןז1.13.32 ראו בענין זה גם סעיף .  
  ).לרבות חלק שאר המשתתפים ותמלוגים( מהמאגר 100%הנתונים בסעיף זה הינם לגבי   3
שהוצא לבקשת המפעיל , 2001יתרת הרזרבות טרום הפקה הינה בהתאם לדוח הערכות רזרבות במאגרים מרי ונועה ממרץ    4

ל מאגרי נפט וגז כפי שעודכן מהמובילות בתחום ביצוע הערכת רזרבות ש, י חברה זרה בלתי תלויה"בפרויקט ים תטיס ע
 בוצעה 2004בעקבות הדוח לשנת (בארבעה דוחות הערכת רזרבות נוספים המתייחסים אך ורק למאגר המפותח בשדה הגז מרי 

 בוצעה 2006בדוח לשנת , BCM 0.2- בוצעה הפחתה נוספת של כ2005בדוח לשנת ,  מההערכה הראשוניתBCM 0.8-הפחתה של כ

ל התקבלו מחברה זרה "הדוחות המעדכנים הנ). BCM 0.1 -  בוצעה הגדלה נוספת של כ2007ובדוח לשנת  BCM 0.2- הגדלה של כ
  .אשר אף היא מהמובילות בתחום ביצוע הערכת רזרבות של מאגרי נפט וגז, בלתי תלויה אחרת
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השלב  הסופי של המכרז צפוי .  י גורם פרטי אחד"אספקה ומכירה של גז טבעי לצרכנים ע, אחסון

כלכלית של האפשרות -לערוך בדיקה טכנוהחליטה  קבוצת ים תטיס .1.7.2009 להתפרסם עד ליום

ט  לטובת הפרוייק,להסבה ולהפעלה של מתקני ההפקה וההולכה של הגז הטבעי בפרוייקט ים תטיס

יאפשרו לקבוצת ים תטיס , ל ונתונים נוספים שיאספו"תוצאות הבדיקה הנ. הנזכר בהחלטת הקבינט

  .אם וככל שיתפרסם, לגבש את עמדתה בקשר עם השתתפותה במכרז האמור

  פעולות חיפושים של השותפויות המוגבלות שלא במסגרת פרויקט ים תטיס 1.13.3

השותפויות עוסקות בחיפושי מאגרי נפט , תטיסבנוסף לפעילות ההפקה המתבצעת במסגרת פרויקט ים 

  . וגז נוספים במסגרת היתרים ורשיונות  אשר ניתנו להן מכוח חוק הנפט

ככלל פעולות החיפושים נעשות על פי תנאי החזקה או הרשיון שנקבעים על ידי הממונה על ענייני הנפט 

 הוראות בדבר לוחות זמנים ובהם") הממונה על ענייני הנפט: "להלן(במשרד התשתיות הלאומיות 

השותפים בחזקה מתקשרים . כפיפות להוראות איכות סביבה ועוד, חובת קיום ביטוח, לביצוע קידוחים

חיוב השותפים , המגדיר בין היתר נושאים כגון תחומי האחריות של המפעיל, בהסכם תפעול משותף

יות נגד צד המפר התחייבויות סנקצ, הקמת ועדת תפעול והרוב הנדרש לקבלת הכרעות בה, בהוצאות

  . השותפויות אינן משמשות כמפעילות החזקה או הרשיון. ועוד

להלן תאור תמציתי של פעילות חיפושי הנפט של השותפויות המוגבלות בשטחים נוספים שאינם חלק 

  :מפרויקט ים תטיס

  מתן/309 -מיכל ו/308רשיונות   .א

מכח ") הרשיונות: "בסעיף זה" (מתן/309"-ו" מיכל/308"בעקבות שינויים בהחזקות בזכויות הרשיונות  .1

זכויות , כל אחת, השותפויות המוגבלות מחזיקות, 2005-2007הסכמים בין השותפים ברשיונות בשנים 

  .2והיא מפעילת הרשיונות,  מהזכויות33%המחזיקה , נובל. 1 ברשיונות15.125%השתתפות בשיעור 

 על השותפים ברשיונות להתקשר בהזמנת תכנון הנדסי של 1.9.2006בהתאם לתנאי הרשיונות עד ליום  .2

   .2008 כמו כן הוארך תוקף הרשיונות עד סוף שנת .קידוח בשטח הרשיונות

על בסיס נתוני סקר , ביצעה נובל, בעקבות כניסתה של נובל כמפעילת הרשיונות: תכנית עבודה ותקציב .3

, אשר בעקבותיה, וספת בשטח הרשיונותית נסעבודה גיאולוגית וגיאופי,  בעברBGסייסמי שערכה 

המליצה נובל ליתר השותפים בפרוייקט על תכנית עבודה הכוללת ביצוע של , 2006בחודש נובמבר 

 סכום 31.12.07 מיליון דולר מתוכם הוצא עד ליום 89 -ופעולות נלוות בתקציב כולל של כ" תמר"קידוח 

 מיליון 13.5 - אבנר בתקציב האמור עומד על סך של כ חלקן של דלק קידוחים ושל . מליון דולר3.3 -של כ

  .ל אושרו על ידי כל השותפים בפרוייקט"תוכנית העבודה והתקציב הנ.  כל אחתדולר

" תמר"נובל ממשיכה כיום בביצוע עבודה גיאולוגית וגיאופיסית וכן עוסקת בתכנון מפורט של קידוח 

 הודיעה נובל לשותפים ברשיון כי נחתם 30.4.2007ביום . ובהליכי הרכש של הציוד הדרוש לקידוח

                                                      
  .העברת חלק מהזכויות מותנית באישור הממונה על ענייני הנפט, נכון למועד הדוח   1
מ מהצד השני נמכרו לשותפויות זכויות של דור כימיקלים " בין השותפויות מצד אחד לדור כימיקלים בע21.1.2007ום בהסכם מי   2

או /או הנפט ו/ מכמות הגז ו6%בשיעור של ) overriding royalty(על –מ לתמלוג"ובתמורה להן זכאית דור כימיקלים בע
לפני , בניכוי כמות הנפט ששימשה בהפקה עצמה, פק מהזכויות הנמכרותשיו") נפט: "להלן בסעיף זה(חומרים בעלי ערך אחרים 

וזאת החל ממועד ההפקה המסחרית , למעט ניכוי התמלוג המשולם למדינה לפי חוק הנפט, או תמלוגים/ניכוי כל הוצאות ו
, על פי הבאר, תמלוגלפי שווי השוק של ה, י השותפויות המוגבלות"התמלוג ישולם ע. הראשונה של הנפט מהזכויות הנמכרות

  .ויחושב באותו אופן כפי שיחושב התמלוג המשולם למדינה לפי חוק הנפט
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בין נובל לבין צדדים שלישיים אשר בעקבותיו ) Rig Slot Exchange Agreement(הסכם להחלפת מועדים 

בהתאם למה שנמסר ". 1תמר "הגעתה של אסדת קידוח לביצוע קידוח , ככל הנראה, תתאפשר

ואולם אין , 2008ברבעון השלישי של שנת , חאסדת הקידוח צפויה להגיע לאתר הקידו, לשותפים מנובל

מ מערבית לחיפה במים עמוקים " ק90 - קידוח תמר מתוכנן להקדח כ.  עדיין ודאות לגבי מועד ההגעה

כולל ( מטר 5,000- הקידוח מתוכנן בעיקר למטרות גז לעומק כולל של כ.  מטר1,650- מאוד בעומק של כ

כלכליותו של ,  במידה והקידוח יסתיים בתגלית.ולמבנה גדול של שכבות מגיל הטרציר) המים

העשויות להיות (עלויות הפיתוח , לרבות הגודל של המאגר וטיבו, הפרוייקט תהיה תלויה בגורמים רבים

במידה והקידוח יסתיים בתגלית . אופי שוק היעד ומחירי המכירה של הגז הטבעי, )גבוהות ביותר

ויה להיות לתגלית השפעה משמעותית ביותר על עש, כלומר שתסתבר כדאיות כלכלית, מסחרית

אשר מעצם ) Wildcat(מובהר בזאת כי הקידוח הינו קידוח אקספלורציה . השותפויות ועל דלק אנרגיה

או אם /או נפט ו/או אם יכיל גז ו/יימצא מבנה גיאולוגי ו, טיבו אין לדעת אם הקידוח יעמוד ביעדיו

האמצעים והטכניקות הגיאולוגיים . ו בעל ערך כלכליא/או נפט אם יהיה בר הפקה ו/ימצא גז ו

והגיאופיסיים אינם מספקים תחזית מדוייקת של כל הפרמטרים המפורטים לעיל ולפיכך ההחלטה 

ראו גורמי סיכון . (לביצוע הקידוח מבוססת במידה רבה על נתונים משוערים ועל הנחות שלא הוכחו

  ). להלן1.13.32 בסעיף 

  1 מובלעת צוק תמרור–זרח /321רשיון   .ב

. ר בשטח רשיון זרח המצוי באיזור ים המלח" קמ16.5 -מובלעת צוק תמרור הינה מובלעת בשטח של כ .1

, "4צוק תמרור "בקידוח . 25%חלקן של כל אחת מהשותפויות בזכויות במובלעת צוק תמרור הוא 

  .22.386% חלקן של כל אחת השותפויות הוא, כמפורט להלן

 ועד ליום 31.12.2007תקופת הרשיון היא עד ליום תנאי הרשיון והתיקונים שבאו אחרי הנפקתו על פי  .2

בעקבות קשיים , מועד תחילת הקידוח מתעכב"). 4צוק תמרור  ("2 יש לקדוח את קידוח זרח 15.5.2007

במקביל . כאות משפטיות לפניה לערךבכוונת השותפויות בפרוייקט להיער. שמציבה רשות הטבע והגנים

הממונה אישר . בקשה לדחות את מועד ביצוע הקידוח, לממונה על ענייני הנפט, 1.12.2007הוגשה ביום 

  .31.12.2008 עד ליום 4" צוק תמרור" את דחיית התחלת ביצוע הקידוח 27.12.2007ביום 

 מטר 2,100- עומק של כל" 4צוק תמרור "תכנית העבודה במובלעת צוק תמרור כוללת ביצוע של קידוח  .3

 . מיליון דולר4- בתקציב של כ, מ צפונית לו" ק3- כ, "3צוק תמרור "במבנה סמוך ל

   מובלעת חלמיש–צורים /327רשיון   .ג

. ר בשטח רשיון צורים המצוי באיזור ים המלח" קמ35.5- מובלעת חלמיש הינה מובלעת בשטח של כ .1

 וגינקו חיפושי נפט שותפות מוגבלת 25%הוא חלקן של כל אחת מהשותפויות בזכויות במובלעת חלמיש 

  ).50%(מחזיקה בשאר הזכויות 

טרם גובשה תוכנית עבודה . 1999 אשר ננטש בשנת 1בשטח מובלעת חלמיש בוצע בעבר קידוח חלמיש  .2

 .למובלעת חלמיש

                                                      
 חיפושי נפט וגז תשקיף גיוס הון לצורך מימון חלקה בחיפושים בשטח – פרסמה השותפות המוגבלת זרח 21.11.2006ביום   1

  . בשטח הרשיוןבדוח זה נכללו הערכות ונתונים של זרח לגבי הפעולות המתוכננות. הרשיון
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  אוהד /331רשיון   .ד

, )25% (מ"בע) 1993(שמשון לדלק ניהול קידוחים /332-אוהד ו/331 ניתנו הרשיונות 15.6.2006ביום  .1

 פנו לממונה על ההגבלים העסקיים ביום הצדדים. )50% ( ולישראמקו אינק)25% (מ"לאבנר נפט וגז בע

 לאחר שעד לאותו מועד 2.8.2007 ביום .1בזכויות ברשיון לקבלת אישורו לאחזקה המשותפת 18.1.2007

שמשון /332זקות ברשיון חהטרם נתקבל אישור הממונה הוחלט להפריד את האחזקות באופן שמלוא ה

כל אחד בשעור של ( ולאבנר אוהד יועברו לשותפות/331חזקות ברשיון היועברו לישראמקו ומלוא ה

  .אולם העברת הזכויות טרם נרשמה בספר הנפט,  השותף הכללי העביר את הזכויות לשותפות.)50%

ודות הקידוח והצגת החוזה תכנית העבודה בשטח הרשיון נגזרת מתנאי הרשיון וכוללת איתור קבלן לעב .2

עד '  מ1,700התחלת ביצוע קידוח למטרה מגיל פליוקן לעומק משוער של . 1.9.2008לממונה עד ליום 

מ משמשת "אבנר נפט וגז בע. או כפי שייקבע בהסכם הקידוח בכפוף לאישור הממונה, 1.6.2009ליום 

 .כמפעיל הרשיון

 2מד אשדוד  / 344רשיון    .ה

 בעקבות כך פנו השותפים בחזקה לקבל רשיון על , מד אשדודI/9 פקעה חזקה 2007בחודש אוקטובר  .1

מד אשדוד /"344את רשיון העניק הממונה  14.2.2008 ביום . וכן שטחים סמוכיםשטחים שנכללו בחזקה

מד "בשטח הכולל בתוכו גם  את מלוא השטח שהיה כלול בחזקת , ר" קמ400 - המשתרע על כ, "2 –

השותפות בוחנת את הצורך בפניה לממונה על  .13.2.2011רשיון הוא עד ליום תוקפו של ה". אשדוד

 מזכויות 22%דלק קידוחים מחזיקה  .הגבלים עסקיים לקבלת אישורו להשתתפותה ברשיון זה

נפט וגז שותפות , סונול- גרנית:  מהזכויות ברשיון הם5%השותפים הנוספים המחזיקים מעל . החיפוש

 חברת –ל "חנ, 21.05%שותפות מוגבלת המחזיקה , 2ישראמקו נגב , זכויות מה35%מוגבלת המחזיקה 

 . מהזכויות5.05%שותפות מוגבלת המחזיקה ,  ים המלח–ל " וחנ7.8%מ המחזיקה "הנפט לישראל בע

 עד 3-פיענוח של החומר הסייסמי הרלבנטי והגשת פרוספקט סופי לקידוח ים) 1 (–עיקר תנאי הרשיון  .2

התחלת ביצוע קידוח ) 3. (15.8.2008חתימת חוזה עם קבלן לביצוע קידוח עד ליום ) 2. (15.8.2008ליום 

 .לאחר אישור הממונה, או על פי ההסכם עם קבלן הקידוח, 15.2.2010לא יאוחר מיום 

  2007היתרים מוקדמים ורשיונות ימיים שהתקבלו בשנת  1.13.4

 3"קרן / "338שיון  ר-  ו2"יהאב / "337רשיון   .א

 3הרשיונות ניתנו לתקופה של .  קילומטרים מחופי תל אביב ואשדוד60 -נמצאים כשטחי הרשיונות  .1

השותפויות מחזיקות במלוא הזכויות ברשיונות בשיעורים שווים . ר" קמ400 -שנים ומכסים שטח של כ

 ). כל אחת50%(
. 30.9.2008עיבוד חוזר של חומר סייסמי קיים ושילובו בכלל המידע עד ליום ) א: (עיקר תנאי הרשיונות .2

חתימת הסכם עם קבלן קידוח עד ) ג. (31.12.2008הצגת פרוספקט סופי אחד לפחות לקידוח עד ליום ) ב(

דיווח על התקדמות בביצוע תכנית הקדיחה בכל חודשיים לאחר תחילת עבודות ) ד. (30.6.2009ליום 

 . הממונה עם קבלן הקידוח או לפי החוזה המאושר על ידי 1.6.2010התחלת קדיחה עד ליום ) ה. (הקבלן

                                                      
  .. להלןג1.13.27   אשר בעקבותיה פנו השותפים לממונה ראו סעיף ,לעניין החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים    1
  .אולם טרם נרשמו בספר הנפט, הזכויות ברשיון ניתנו לשותפים הכלליים והועברו לשותפויות    2
  .אולם טרם נרשמו בספר הנפט,  לשותפים הכלליים והועברו לשותפויותהזכויות ברשיון ניתנו    3
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 .תכנית העבודה נגזרת מתנאי הרשיונות כמפורט לעיל .3

 " רות / "197היתר מוקדם   .ב

 קילומטר מחופי העיר ומכסה 90 - ההיתר המוקדם מתייחס לשטחים המשתרעים מחופי חיפה ועד כ .1

 –אבנר  47.059% –נובל : זכויות השותפים בהיתר המוקדם הינן כדלקמן.  ר" קמ3,945 -שטח של כ

 .טרם נרשמו בספר הנפט מלוא הזכויות של השותפויות. 27.835% – דלק קידוחים - ו25.106%

 תוך חודשיים מהענקת – רכישת קווים סיסמיים של חברת ספקטרום )א: (עיקר תנאי ההיתר המוקדם .2

 איתור, שילוב הקווים שנרכשו עם הנתונים הסיסמיים שברשות החברות ופענוח מחדש) ב (.ההיתר

 של נפחים של Leadsתכונות הסלעים והערכת , ומיפוי ופרוספקטים פוטנציאליים כולל ניתוח סייסמי

חתימת חוזה עם קבלן לביצוע קווים ) ג (. חודשים מהענקת ההיתר10רזרבות בפרוספקטים תוך 

 – ביצוע סקר סייסמי חדש בעלות של כמיליון דולר) ד. (ר חודשים מהענקת ההית10 תוך –סייסמיים 

בהתאם לקביעת הממונה ,  מהשטח או פחות50% -החזרה של כ) ה (. חודשים מהענקת ההיתר12תוך 

אינטגרציה של תוצאות ) ו. ( חודש מהענקת ההיתר12 תוך –על פי תכנית העבודה הסייסמית שתוגש 

הגשת דוחות תלת ) ז (.ח מסכם עד תום תקופת ההיתר"הסקר החדש עם החומר הקיים והגשת דו

בשני , ח"וחודש ימים לפני תום תקופת ההיתר המוקדם הגשת דו,  לתקנות הנפט4יים לפי תקנה חודש

אשר יכלול בין , על העבודות שבוצעו בשטח ועל ממצאיהן ועל ההשקעה שהשקיעו החברות, העתקים

בדוחות הסופיים יפורטו גם כל העבודות שבוצעו ) ח (.היתר את הנתונים המפורטים בהיתר המוקדם

 .ח ההיתרבשט

 1"אלון / "198היתר מוקדם   .ג

 קילומטר צפונית מערבית 140 - קילומטר ועד לכ30 - ההיתר המוקדם מתייחס לשטחים המצויים כ .1

 השותפויות מחזיקות במלוא הזכויות ברשיונות .ר" קמ3,864 - מחופי העיר חיפה ומכסה שטח של כ

 ). כל אחת50%(בשיעורים שווים 

 .יתר מוקדם רותתנאי ההיתר המוקדם זהים לה .2

 "רציו  ים / "193היתר מוקדם   .ד

מ מערבית " ק100 - ר המצויים כ" קמ2,900 -של כ) במים עמוקים מאוד(היתר רציו ים מכסה שטח ימי  .1

; 20% -דלק קידוחים; 25% -רציו: זכויות השותפים בהיתר המוקדם הינן כדלקמן. מחופי העיר חיפה

 .35% –נובל ; 20% –אבנר 

מ קוים סייסמיים תוך חודשיים ממועד הענקת ההיתר " ק750 רכישת )א: (ר המוקדםעיקר תנאי ההית .2

 חודשים ממועד הענקת ההיתר 6אינטגרציה ראשונית ועיבוד חוזר של הקווים תוך ) ב (.המוקדם

או תגדיל את היקף '  משטח ההיתר המוקדם בתום שלב ב60%השותפות תחזיר לפחות ) ג (.המוקדם

הצגת חוזה עם קבלן ) ד (.יאום עם הממונה באם תבחר להחזיר שטח קטן יותרהעבודה הסייסמית בת

ביצוע סקר ) ה (. חודשים מהענקת ההיתר המוקדם8עד תום ) כמפורט להלן(לביצוע סקר סייסמי 

 חודשים 10 - מליון דולר ועיבוד ראשוני שיחל לא יאוחר מ1 בהשקעה של לפחות דו מימדיסייסמי 

                                                      
כיום משתתפת נובל בהוצאות ,  מהזכויות בהיתר המוקדם47.059%לנובל קיימת אופציה לרכוש עד , 30.4.2007לפי הסכם מיום     1

  .בהיתר המוקדם בשיעור זה
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ח סופי ופרוספקט "אינטגרציה של הקווים הקיימים והחדשים והצגת דו) ו (.מהענקת ההיתר המוקדם

הגשת דוחות על ) ז (. חודש מהענקת ההיתר המוקדם18לקדיחה בשטח ההיתר המוקדם עד תום 

 .התקדמות העבודות

 "  חוף / "346רשיון   .ה

שראמקו אינק יעם ) MOU( התקשרו השותפויות המוגבלות במזכר הבנות בלתי מחייב 24.9.2007ביום 

מזכויות השתתפות בהיתר המוקדם ) לכל אחת 20% (40%לפיו תעביר ישראמקו לשותפויות המוגבלות 

 ברשיון 17.2.2008חוף הוחלף ביום /189היתר מוקדם  (ובכל זכות נפט שתחליף אותו" חוף /"189

גרת ההסכם  במס31.3.2008עד ליום , מ לחתימת הסכם מחייב" הצדדים הסכימו לנהל מו).חוף/346

אישור הממונה : ההסכם יותנה בתנאים כמפורט להלן. תמונה ישראמקו כמפעילת העסקה המשותפת

, על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות להעברת הזכויות ואישור הממונה על ההגבלים העסקיים

 הדוח טרם נעשתה פנייה לממונה על ההגבלים העסקיים נכון למועד, 18.11.2007ביום . ככל שיידרש

  . נתקבל אישור הממונה

  פעולות חיפושי נפט בוייטנאם   .ו

 25% הינה בעלת זכויות השתתפות בשיעור של דלק אנרגיהחברת בת בבעלות מלאה של , וייטנאםדלק  .1

 משתרע כיום W12בלוק . ")הפרוייקט: " בסעיף זהלהלן(בוייטנאם  W12המצוי בשטח בלוק  בפרוייקט

 דרום מזרחית לחופי ילומטר ק400 -כוממוקם , Nam Con Son באגן ,ר" קמ3,500 -על שטח של כ

 . מטר100 -כוייטנאם בעומק מים של 

 אשר E12 -  וW12כלל הפרוייקט את שני הבלוקים , בעת כניסתה של דלק וייטנאם לפרוייקט, יצויין כי

תרו במסגרת הסכם ההשתתפות בהפקה המקורי וי. ר" קמ6,900 - השתרעו במקור על שטח של כ

במסגרת הסכם , השותפים בפרוייקט בשני מהלכים על חלקים משטחי הבלוקים ומיזגו אותם לאחרונה

  .2009 וכן האריכו את תקופת האקספלורציה עד לשלהי שנת 12W -לבלוק אחד, השתתפות חדש

פרופסקטים ;אשר טרם סווגו כמסחריות, תגליות בשלבי טרום פיתוח:  כולל כיום12Wשטח בלוק 

תגליות עבר לא מסחריות וקידוחי ;  המהווים פוטנציאל לאקספלורציה עתידיתLeads; ורציהלאקספל

 .עבר יבשים

עוד .  של המאה שעברה70 -בו בוצעה אקספלורציה כבר בשנות ה,  הינו איזור פרופסקטיבי12Wבלוק 

, םאשר חלקם נמצאו יבשי, בטרם שנכנסה דלק וייטנאם לפרוייקט נערכו בבלוק מספר קידוחים

את קידוחי , בין היתר, קידוחים אלה כללו. ובחלקם נתגלו תגליות אשר לא הוכרזו כמסחריות וננטשו

Dua (1X, 2X) ,Canary ,Flamingo ,Seagullו  - Quit . להלן מפת בלוקW121 , בה מופיעים בצורה

טרום ותגליות בשלבי , פרוספקטים, סכמטית לצרכי המחשה תגליות לא מסחריות וקידוחים יבשים

  ). פרוספקטים בבלוק/  לקידוחים הוחלט להשתמש בשמות וייטנאמייםיצויין כי לאחרונה. (פיתוח

                                                      
  .ידי פרמייר- שהוכנה על, המפה מבוססת על מפת הבלוק   1
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 הזכויות בפרוייקט .2

 Samedan Oil. מהזכויות23.08% -והחזיקה ב, 2001דלק וייטנאם הצטרפה לפרוייקט בשנת 

Corporation1) הצטרפות . ת הפרוייקטהחזיקה ביתרת הזכויות והיתה מפעיל") סמדן: "להלן בסעיף זה

ממשרד הניתנים ) Investment Licenses(דלק וייטנאם לפרוייקט נעשתה בהתאם לרשיונות השקעה 

ולאחר סיום , 2004 בחודש ינואר ).Ministry of Planing and Investments(התכנון וההשקעות הוייטנאמי 

פרוייקט והעבירה לדלק וייטנאם פרשה סמדן מה, )כפי שיתוארו להלן( Lark - וSwan1,2הקידוחים  

 מהזכויות 75% מכרה דלק וייטנאם 2004בחודש מאי . ללא תמורה את מלוא הזכויות בפרוייקט

.  מהזכויות בפרוייקט37.5% רכשה סנטוס מפרימייר 2006בסוף חודש אפריל . בפרוייקט לפרימייר

 .Premier Oil Vietnam Offshore B.V) 1: (שותפותיה של דלק וייטנאם בפרוייקט כיום הינן, ל"לאור הנ

חברה בריטית , Premier Oil בת של ההינה חברפרימייר . 37.5% -  המחזיקה בכ)"פרימייר: "להלן(

 London Stock-הנסחרת בבורסת לונדון ,  וגזבעלת פעילות בינלאומית לחיפושים והפקה של נפט

Exchange , תחת הסימול"PMO ."חברת)2(; ייקטפרימייר משמשת כמפעילת הפרו Santos 

International Operations PTY Ltd. )סנטוס הינה חברה בת של . 37.5% -המחזיקה בכ") סנטוס: "להלן

הנסחרת בבורסה ,  וגזבעלת פעילות בינלאומית לחיפושים והפקה של נפטחברה אוסטרלית , .Santos Ltdחברת 

  ".STO"תחת הסימול , ASXהאוסטרלית 

בזכויות לחיפוש והפקה של נפט וגז , מחזיקה דלק וייטנאם יחד עם שותפותיה, במסגרת הפרוייקט

בין דלק ") PSC-ה: "להלן) (Production Sharing Contract(וזאת מכוח הסכם השתתפות בהפקה , טבעי

                                                      
  ..Noble Energy Incרת בת של חב   1
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-פטרו: "להלן(וייטנאם ושותפותיה בפרוייקט לבין דלק אנרגיה הלאומית של ממשלת וייטנאם 

 כפופות בפרוייקט זכויותה.  להלןיב1.13.28  ראו סעיף  PSC-לתיאור הוראות ה). "PV"או " וייטנאם

כמו כן הזכויות היו .  בתמורה להחזר הוצאות מהזכויות15%ש ולרכ, וייטנאם-פטרולאופציה של 

 רכשה דלק וייטנאם 11.9.2006ביום . 3.8% -  של כבשיעור צדדים שלישיים לטובת עללתמלוג כפופות 

ל "את זכויות הצדדים השלישיים הנ, כל אחת לפי חלקה היחסי, יחד עם שאר שותפותיה בפרוייקט

  . אלף דולר875ל בתמורה לסך של " מהתמלוג הנ25%דלק וייטנאם רכשה . לקבלת תמלוג העל

 :בהן השתתפה דלק וייטנאם, פעילויות החיפושים בעבר .3

  : Lark - וSwanקידוחי   )א(

בוצעו בשטח ) 2004עד לפרישתה בחודש ינואר (ך התקופה בה סמדן שימשה כמפעילת הפרוייקט במהל

,  שהסתיים בתגליתSwan 1קידוח ,  נקדחו שני קידוחים2001במהלך שנת . הפרוייקט שלושה קידוחים

קה לאור תוצאות מבחני ההפ, ואולם, ם טובים מאוד של נפטנתגלו סימני, Lark בקידוח. Lark קידוח -ו

 2002נקדח בשנת ) Swan 1קידוח האימות לתגלית  (Swan 2קידוח . כקידוח יבשהכריזה עליו סמדן 

  הודיעה,Swan- ו Larkבעקבות תוצאות הקידוחים  . מסחריתאינה, Swan תגלית  כיותוצאותיו הראו

 ללא,  ולהעביר לדלק וייטנאם את זכויותיהעל החלטתה לצאת מהפרוייקט, 2003בדצמבר סמדן 

  . כאמור לעיל, תמורה

התחייבה פרימייר לבצע תוכנית עבודה , 2004י פרמייר בשנת "במסגרת הסכם רכישת הזכויות ע

 וביצוע קידוח אימות או אקספלורציה 2005ביצוע סקר סייסמי בשנת , בין השאר, בפרוייקט הכוללת

  .דה זוהתחייבה פרימייר לשאת בחלקה של דלק וייטנאם בתוכנית עבו, כמו כן. אחד

  )Chim Sao - בשמו בוייטנאמית ( Blackbird - וDuaקידוחי   )ב(

נקדח , בעקבות פענוח הסקר הסייסמי.  בוצע בשטח החיפושים סקר סייסמי תלת מיימדי2005בשנת 

ואשר הפיק , 1974 שנקדח בשנת Dua-1x הממוקם במורד המבנה מקידוח התגלית Dua-4xקידוח 

ובוצע ,  נמצאו הידרוקרבוניםDua-4Xבקידוח .  חביות נפט ליום1,500במבחני הפקה שנערכו באותה עת 

בבדיקות שנעשו בקידוח . במטרה להשיג אינפורמציה גיאולוגית נוספת) Dua-4X ST1(קידוח אלכסוני 

שיסייעו ,  הוצאו דגימות נפט וגלעין וכן נמדדו לחציםDua-4X ST1 ובקידוח האלכסוני Dua-4Xהאנכי 

לא בוצעו , כמתוכנן.  שמצפון לשברDuaשל ההידרוקרבונים בחלקו של מבנה בהגדרת הכמות והאיכות

וזאת על , Dua-4X ST2,  בוצע קידוח אלכסוני שני2006אוגוסט –בחודשים יולי. מבחני הפקה בקידוח

.  שמדרום לשברDuaמנת להוסיף ולהעריך את הפוטנציאל של מאגרי הנפט והגז בחלקו של מבנה 

נדרשה עבודה נוספת על . שמעל שכבת המטרה העיקרית, ה חתך גז תוך אבן גירקידוח אלכסוני זה חצ

נתגלו קשיים , ואולם כאשר הקידוח התקרב לבסיס אבן הגיר, מנת להעריך את משמעות הגז שנמצא

 והקידוח בוצע מחדש Dua-4X ST2נאטם קידוח , על מנת לוודא שבטיחות הפעולה לא תיפגע. טכניים

 חצה מספר מאגרי גז Dua-5X REקידוח . Duaבחלק הדרומי של מבנה , RE Dua-5Xכקידוח אנכי בשם 

 הוצאו Dua-5X REבאמצעות בדיקות לוגים בקידוח .  שמדרום לשברDuaונפט בחלקו של מבנה 

דוגמאות נפט ונמדדו לחצים בקידוח שיסייעו להגדרת הכמות והאיכות של ההידרוקרבונים בחלק 

ממאגר המטרה העיקרי זרם נפט , מאגרים בקידוח זה בוצעו מבחני הפקהבשני . Duaהדרומי של מבנה 
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עמוק , ממאגר שני,  מיליון רגל מעוקב של גז ליום6.76 חביות נפט ליום בתוספת 5,543בקצב קבוע של 

  .  חביות נפט ליום247זרם נפט בקצב של , יותר

אשר תורגם מאוחר יותר  (12E-CS-1X Balckbird   הוחל בביצוע קידוח האקספלורציה17.10.2006ביום 

 קילומטר דרומית 21 -במרחק של כ, הקידוח נקדח בבלוק נטוי גדול. Chim (Sao 1 - לשמו בוייטנאמית

-12E-LKבו נקדח בעבר קידוח , ובמעלה המבנה, Duaמערבית מהקידוחים המוצלחים שבוצעו בשדה 

1X) Lark( ,הקידוח נקדח לעומק סופי . אשר הוכרז כיבש)TD( קידוח .  מטר4,058 שלChim Sao גילה 

במאגרים ). שם השכבה הגיאולוגית (Middle Duaארבעה מאגרים נושאי נפט באזור המטרה העיקרי 

בסך הכל נמצאו . אלה בוצעו בדיקות באמצעות לוגים ונלקחו מהם דוגמאות נפט להמשך הערכה

אשר נסתיימו , עו מבחני הפקהבשניים מהמאגרים בוצ.  מטר של שכבות נושאות נפט70 - למעלה מ

 חביות ליום בתוספת 2,177זרם נפט בקצב יציב של , בו בוצע מבחן הפקה, מהאזור הראשון. בהצלחה

זרם נפט בקצב יציב של , שבוצע באזור השני, במסגרת מבחן ההפקה.  מיליון רגל מעוקב גז ליום1.63

  .בשני מבחני ההפקה לא הופקו מים.  מיליון רגל מעוקב גז ליום2.49 חביות ליום בתוספת 3,706

מנת לקבל - וזאת על,  קידוח אלכסוניChim Saoהוחלט לקדוח מקידוח , לאור תוצאות מבחני ההפקה

  .Chim Saoהקידוח האלכסוני נועד להאיץ את תהליך ההערכה של שדה . מידע נוסף על המאגר

 והוא הסתיים בתחילת Chim Sao הוחל בביצוע הקידוח האלכסוני מקידוח 2006בחודש דצמבר 

שהוצאו ולוגים חשמליים שבוצעו במאגר אבני החול אישרו את הציפיות ) Cores(גלעינים . 2007פברואר 

כולל (התבצע סקר סייסמי דו מימדי משלים , במקביל לאמור לעיל. לגבי גודל החתך ההידרוקרבוני

  .  מיליון דולר2.4 - ושעלותו היתה כ2006שהסתיים בחודש אוגוסט ) עיבוד נתונים

פיתוח של שני שדות - בביצוע עבודות טרום2007לאור תוצאות הקידוחים החלה פרמייר במהלך שנת 

, הסקר. מקיף באיזור הפרוייקט) 3D( ובביצוע סקר סייסמי תלת מימדי Chim Sao - וDuaהנפט 

לסייע להקטנת אי , בין היתר, עיבודו ופענוחו נועדו, ר" קמ1,600 -שהשתרע על שטח בפרוייקט של כ

  . ובגיבוש תוכנית הפיתוחChim Saoהוודאות באשר לכמויות הנפט המצויות בשדה 

 - בכ, ח" אלפי ש816 - הסתכמו בכ2007 – ו 2006, 2005הוצאות דלק אנרגיה בפרוייקט וייטנאם בשנים 

  .בהתאמה, ח" אלפי ש60,000 -ח ובכ" אלפי ש82,312

  Chim Sao -  וDuaשניתן להפיק משדות , הערכות פרמייר אודות כמויות הנפט  )ג(

 באתר האינטרנט שלה פרזנטציה הכוללת את הערכתה לפיה ניתן יהיה 13.3.2008פרמייר פרסמה ביום 

 מיליון 16-  מיליון חביות נפט ובנוסף גז טבעי בכמות שוות ערך ל59-  כDua-ו Chim Saoלהפיק מהשדות 

יר הינה ראשונית ובלתי מחייבת וכי היא צפויה להתעדכן יש לציין כי הערכה זו של פרמי. 2חביות נפט

כפי שיפורט , הנערך בימים אלה,  Chim Sao Northבאופן מהותי לאחר קבלת תוצאות קידוח האימות

  . להלן

                                                      
  .Chim Sao - בתרגומו לוייטנאמיתBalckbirdבדוח ייעשה שימוש בשם    1
סביר להניח , לפיה בהתבסס על המידע שהיה קיים באותו מועד, הערכה קודמת שלה, 2007במרץ , יצוין כי פרמייר פרסמה בעבר   2

)most likely( כי ניתן יהיה להפיק משדות הנפט Duaו -Chim Saoמיליון חביות נפט 80 - כמות של כ ) בר הפקה - 
(recoverable , ל180וזאת בהתבסס על הערכתה של פרמייר כי כמות הנפט המצויה בשדות נפט אלו עשויה לנוע בתחום שבין - 

 ).Oil In Place( מיליון חביות 620
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 Duaבדבר יכולת ההפקה משדות הנפט ,  הנתונים המפורטים לעיל– אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

המידע האמור מתייחס לנתונים . יות בהם הינם מידע צופה פני עתיד והכמויות המצוChim Sao -ו

אשר , ל"ובשלב זה מדובר בהערכות של פרימייר בלבד בקשר לכמויות הנפט הנ, שנתקבלו מפרמייר

דלק אנרגיה לא ביצעה הערכה או בדיקה עצמאית של הנתונים . לגביהן לא קיימת עדיין וודאות

ל צפויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע גיאולוגי והנדסי נוסף "רכות הנההע. שנמסרו לה על ידי פרימייר

 להלן 1.13.32 ראו גם סעיף (או כתוצאה ממכלול של גורמים בלתי צפויים הקשורים בחיפושי נפט וגז /ו

  ).הדן בגורמי סיכון

  2008תכנית עבודה ותקציב לשנת   )ד(

של ) 100%( בסכום כולל 2008ה אישרה לאחרונה תוכנית קידוחים ותקציב לפרוייקט לשנת דלק אנרגי

, בין היתר, שנועד לממן) 25% - מתוכו צפויה חברת הבת של דלק אנרגיה לשאת ב( מיליון דולר 140-כ

  :את המפורט להלן

גם איפשר , פיתוח-כחלק מעבודות הטרום, 2007שבוצע במהלך שנת , הסקר הסייסמי התלת מימדי .1

תוכנית הקידוחים לשנת . להגדיר פרוספקטים חדשים לקראת השלב הבא של קידוחי האקספלורציה

כולל עבודות הכנה לקידוחים ועבודות הכנה לקידוחי פיתוח העשויים להיקדח בשנת (שתקציבה , 2008

  :בסדר הבא, כוללת ארבעה קידוחים שיקדחו ברצף,  מיליון דולר96.6 - מסתכם בכ) 2009

 95 - המתוכנן להיקדח בעומק מים של כ Chim Sao  הינו קידוח אימות לשדה,Chim Sao Northקידוח  .2

 Dua - מטר לשכבות מטרה של אבני חול מתצורת ה3,800 -מטר כקידוח אלכסוני לעומק אנכי של כ

, Chim Saoהקידוח נועד לאמת קיומן של רזרבות נפט בחלקו הצפוני של שדה . התיכונה מגיל מיוקן

לא כולל ( מיליון דולר 28.5 - התקציב המשוער לקידוח מסתכם בכ. ועשוי לשמש בהמשך כקידוח הפקה

השפעה מהותית על הערכת רזרבות הנפט לתוצאות קידוח זה עשויה להיות ). עלות מבחני הפקה

חל  הו16.3.2008ביום . Chim Saoבפרוייקט וכן על קביעת היקף תוכנית הפיתוח המומלצת לשדה הנפט 

  .  ואשר צפוי להמשך כחודשיים12W-CS-2X המכונה גם, בביצוע קידוח זה

 קילומטר דרום 20 - ממוקם כ, Chim Ung) - בשמו בוייטנאמית (Falcon Northקידוח האקספלורציה  .3

 מטר 3,400 - ומתוכנן להיקדח לעומק של כ,  בהמשך לאותו ציר גיאולוגיChim Saoמערבית למבנה 

התקציב המשוער לקידוח מסתכם .  התיכונה מגיל מיוקןDua -  חול מתצורת הלשכבות מטרה של אבני

  ).לא כולל עלות מבחני הפקה( מיליון דולר 17 -בכ

 קילומטר 20 -ממוקם כ, )Chim Cong-ובשמו בוייטנאמית( Peacock Eastקידוח האקספלורציה  .4

ת מטרה של אבני חול  מטר לשכבו2,850-  ומתוכנן להיקדח לעומק של כChim Saoמערבית למבנה 

הקידוח נועד לבחון מבנה עם פוטנציאל גדול יותר מזה של .  התיכונה מגיל מיוקןDua - מתצורת ה

  ).לא כולל עלות מבחני הפקה( מיליון דולר 17 -התקציב המשוער לקידוח מסתכם בכ. Chim Ungקידוח 

קידוח , או לחלופין, ל" הנשייקבע בהתאם לתוצאות קידוחי האקספלורציה, קידוח אקספלורציה נוסף .5

 מתוקצב קידוח זה 2008בתקציב המאושר לשנת . שתגובש בפרוייקט, אימות המותנה בתוכנית הפיתוח

 ).לא כולל עלות מבחני הפקה( מיליון דולר 23.5 -בכ



  

   
260 - א 

ניתן יהיה , )אם בכלל(יניבו תוצאות חיוביות , )או מי מהם(יצוין כי במידה וקידוחי האקספלורציה  .6

עם , במידה ויתגלו, עדכון של תוכנית הפיתוח באופן שתכלול חיבור של מאגרי הנפט הנוספיםלשקול 

  .בפרוייקט וייטנאם) לרבות פוטנציאל הרחבה שלהם(פיתוח שדות הנפט הקיימים 

 לביצוע Wilbossל הוחלט לשכור את שירותיה של אסדת הקידוח "לאור אישור תוכנית הקידוחים הנ .7

  .16.03.2008ביום , כאמור, הקידוח הראשון החל. צףשל ארבעה קידוחים בר

והכוללת עיבוד , 2008הצפויות להסתיים במחצית הראשונה של שנת , עבודות גיאולוגיות וגיאופיזיות .8

שבוצעו בשטח הפרוייקט וכן מיפוי ודירוג , נוסף ופענוח של הסקרים הסייסמיים התלת מימדיים

 מיליון 2.5 - התקציב הכולל של עבודות אלה מסתכם בכ.פרוספקטים פוטנציאליים של אקספלורציה

  .דולר

 מיליון 40.9 -בתקציב המסתכם בכ) משרד ותקורה, לרבות עלות צוות פיתוח(עבודות טרום פיתוח  .9

עבודות אלה תכלולנה .  מיליון דולר המיועדים לרכישת פלדה למתקני ההפקה17.6 -והכולל כ, דולר

 :בעיקרן בעתיד את השלבים הבאים

ואישורה ) Declaration of Commerciality) DOCהכרזת השותפים בפרוייקט על מסחריות הפרוייקט  .10

ההכרזה על מסחריות הפרוייקט תעשה לאחר שהרשויות בוייטנאם אישרו את . י הרשויות בוייטנאם"ע

 Dua- וChim Saoלשדות  )Oil and Gas in Place(ח הערכת כמויות ההידרוקרבונים במאגרים "דו

)Reserves Assessment Report-RAR .( יצוין כי לאחר שתעשה ההכרזה על מסחריות הפרוייקט צפויה

לקבל החלטה בדבר הצטרפותה לפרוייקט בשיעור ) Petro-Vietnam(חברת הנפט הלאומית של וייטנאם 

 .15%של 

אשר תוגש , )Outline Development Plan) ODPאישור הרשויות בוייטנאם לתוכנית הפיתוח העקרונית  .11

פרמייר .  כמפורט להלן1B- ו1A, 1 -התוכנית צפויה להיות מחולקת לשלושה שלבי ביצוע . י פרמייר"ע

 - לאחר אישור ה. יושלם בשבועות הקרובים,  ואישורה על ידי הרשויותODP -צופה כי הגשת תוכנית ה

ODP כלול מרכיבים של תכנית שי, 2008 לאישור השותפים תקציב מעודכן לשנת להציג צפויה פרמייר

 .הכלולים כיום בתקציב האופציונלי בלבד, הפיתוח

 תחרויות בין 2לרבות עריכת , תוכנית הפיתוחבמקביל עוסקת כיום פרמייר בקידום התכנון ההנדסי של  .12

בה , )FPSO(אחסון ופריקה של נפט , ביצוע והפעלת מתקן צף להפקה,  לתכנון-האחת : קבלנים

 לתכנון - והשנייה ,  מהון המניות24.2%- בה מחזיקה דלק אנרגיה ב, VOGILמשתתפת גם חברת 

ל "עם השלמת תחרויות התכנון הנ. לרבות פלטפורמות ההפקה,  מתקני ההפקה הקבועיםוהקמת

 Front End Engineering Designיושלם התכנון ההנדסי של תכנית הפיתוח , ובחירת הקבלנים המבצעים

)FEED( , התקציביות של עלויות תוכנית הפיתוח ויוכנו תחשיבים כלכליים של יעודכנו ההערכות

 .הפרוייקט

 לאישור השותפים ולאחר מכן 2008ל צפויה פרמייר להגיש במחצית שנת "לאחר השלמת השלבים הנ

 Field Development Planתוכנית הפיתוח וביצועה את המלצתה לאישור , לאישור הרשויות בוייטנאם

)FDP.( 
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במועדים ובתקציב המפורטים לעיל או כי , ל יבוצעו בהיקף" כיום אין כל וודאות כי השלבים הניצוין כי

  .תוכנית הפיתוח של הפרוייקט תאושר לביצוע

,  מיליון דולר222-  של כ2008הציגה פרמייר לשותפים תקציב פיתוח אופציונאלי לשנת , בנוסף, כן-כמו

. Dua- וChim Sao תוכנית פיתוח מלאה לשדות הנפט המותנה בעיקרו בהחלטת השותפים לאשר לביצוע

פרזנטציה הכוללת הערכה ראשונית בלתי מחייבת לצרכי המחשה , 13.3.2008פרמייר פרסמה ביום 

 -לפיה ההשקעה הכוללת בתוכנית זו עשויה להסתכם בכ, בלבד של הערכתה לתוכנית הפיתוח המלאה

קצב ההפקה המקסימלי , 2008-2011יושקעו בשנים אשר ) FPSOהנחה של חכירת ( מיליון דולר 1,066

 דולר 8 - ועלות ההפקה עשויה להסתכם בכ,  חביות נפט ליום44,000 - עשוי להגיע לכמות שוות ערך ל

ואשר תקציבה , במידה שתגובש ותאושר, תוכנית הפיתוח המלאה. לכמות שוות ערך לחבית נפט אחת

  :צפויה להיות מורכבת משלושה שלבים, טרם נקבע

 Chim Saoהקמת פלטפורמת הפקה בחלקו הדרומי של שדה ,  כולל בעיקרו ביצוע קידוחי פיתוח- 1שלב 

  ;Duaהצפוי להתמקם בין השדה לשדה , FPSO-וחיבורה ל

כולל בעיקרו ביצוע קידוחי פיתוח , Chim Sao North שביצועו מותנה בהצלחת קידוח האימות -  1Aשלב 

 .ל" הנFPSO- וחיבורה לChim Saoפוני של שדה והקמת פלטפורמת הפקה בחלקו הצ

  .2010מתוכננת להתחיל בשנת ) במידה ויבוצע (1A ומשלב 1יצויין כי הפקת הנפט משלב 

. ל" הנFPSO - וחיבורה לDuaהקמת פלטפורמת הפקה בשדה ,  כולל ביצוע קידוחי פיתוח-  1Bשלב 

הטבעי הצפוי להיות מופק יחד עם הנפט ביצוע שלב זה מותנה בגיבוש פתרונות כלכליים לטיפול בגז 

.  בנושא פתרונות כלכליים לגז הטבעי בפרוייקטPVיצויין כי פרמייר מנהלת שיחות עם . Duaבשדה 

 .2011בשנת , אם יוחלט לבצעו, ייתכן ושלב זה יושלם להפקה

נית תוכ, בדבר תוכנית הקידוחים,  הנתונים המפורטים לעיל– אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

הינם , Chim Sao - וDuaהעלויות ויכולת ההפקה משדות הנפט , התקציבים, לוחות הזמנים, הפיתוח

ובשלב זה מדובר , המידע האמור מתייחס בעיקרו לנתונים שנתקבלו מפרמייר. מידע צופה פני עתיד

 בדיקה דלק אנרגיה לא ביצעה הערכה או. אשר לגביהן לא קיימת עדיין וודאות, בהערכות שלה בלבד

ל צפויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע "ההערכות הנ. עצמאית של הנתונים שנמסרו על ידי פרימייר

  .או כתוצאה ממכלול של גורמים בלתי צפויים הקשורים בחיפושי נפט וגז/גיאולוגי הנדסי וכלכלי נוסף ו

  הסכם תפעול משותף  .ז

 הנושאים והינו במתכונת דומה הסכם התפעול המשותף החל על פרוייקט וייטנאם מכסה את אותם

ההחלטות מתקבלות ,  לעילו1.13.2  במסגרת פרויקט ים תטיס והמתואר בסעיף שחללהסכם התפעול 

  .אחזקת הזכויות בפרוייקטברוב בהתאם לשיעור 

 ב"זכויות שותפות בנכסי נפט בארה 1.13.5

 Elk  .א

שהינה חברה , )"Rockies": להלן  (Delek Energy System (Rockies), LLCחתמה , 14.1.2008ביום  .1

את מלוא הון המניות , Rockiesב על שני הסכמים אשר במסגרתם רכשה "בבעלות מלאה של דלק ארה

 Elkוכן את מלוא הזכויות בהלוואה שנטלה , ")Elk: "להלן(ב " מארהElk Resources LLCשל חברת 
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 Rockies שילמה Elkבתמורה לרכישת .  הושלמה העסקה2008 בפברואר 11ום בי. ב"מקרן גידור בארה

 Elk מליון דולר עבור פירעון ההלוואה האמורה שנטלה 78.5-מהם כ,  מליון דולר95.5 - סכום כולל של כ

 .ב"מקרן גידור בארה

 Bank of -  מומנה במלואה באמצעות מימון שקבלה חברת הבת מElk רכישתה של :מימון הרכישה .2

Scotland) להלן" :BoS (" מליון דולר 100בסכום כולל של )ההלוואה הינה הלוואה ). "ההלוואה": להלן

שועבדו , כבטחון לפירעון ההלוואה.  שנים10לתקופה כוללת של ,  בריבית משתנה(revolver)מתחדשת 

וכן ניתנה ערבות  על מחירי נפט וגז Rockiesועסקת הגנה שביצעה , Elk כל נכסי Elkמניות BoS לטובת 

בין , בהסכם המימון נקבע.  מיליון דולר למשך תקופה של שנתיים30של דלק אנרגיה בסכום כולל של 

כי אם במהלך תקופת הערבות ירד שווי השוק של דלק אנרגיה למחצית או יותר משווי השוק של , היתר

 כי ערבות דלק אנרגיה תוחלף יהיו המלווים רשאים לדרוש) 11.2.2008(דלק אנרגיה ביום מתן ההלוואה 

ככל ( את המימון שיידרש לה Rockiesהתחייבה דלק אנרגיה להעמיד לטובת , כמו כן. בערבות פיננסית

 במקרה Bos ולשיפוי 2008-2010 לשנים Elkלצורך מימון תכנית פיתוח הנכסים המניבים של ) שיידרש

הסכם ההלוואה . לתקופה של שנה, Elkויתגלו הפרות משמעותיות של מצגים שנתנו במסגרת עסקת 

, אירועי הפרה ופירעון מיידי,  תעמוד ביחסים פיננסייםRockiesכולל תנאים רבים ובכלל זה דרישה כי 

 .ב"הצהרות ומצגים וכיו

   ונכסיהElkפעילות  .3

Elkבפיתוח נכסי נפט וגז , ועוסקת בהפקה ומכירה של נפט וגז, ב" הינה חברה פרטית הרשומה בארה

 מיליון 9-  רזרבות מוכחות של כElk-ל). low risk exploration( וכן בחיפושי נפט וגז בסיכון נמוך קיימים

-  כמו. חביות ליום600-א כוה Elkהיקף ההפקה הנוכחי של . חביות נפט וכן כמויות קטנות של גז טבעי

וח רזרבות ליום פי ד- על. possible- וprobableברמה של , בהיקף משמעותי,  נוספות רזרבותElk-כן ל

, שהתקבל מחברה זרה בלתי תלויה העוסקת בתחום הערכת רזרבות של מאגרי נפט וגז, 31.12.2007

נטו בניכוי תמלוגים ובניכוי חלקם של צדדים שלישיים ) 100% (Elkשל ) Proved(הרזרבות המוכחות 

  :הינן כדלקמן

  נפט  
 )באלפי חביות(

  גז טבעי 
במיליוני רגל (

 )מעוקב

NGL 
קיקים טבעיים תז
  )באלפי חביות(

מפותחות , רזרבות מוכחות
 PDP – Proved Developed)ומפיקות

Producing) 

1,248 646 19  

מפותחות ולא , רזרבות מוכחות
 PDNP – Proved Developed(מפיקות

Non Producing) 

784 512 15  

 -  PUD)רזרבות מוכחות ולא מפותחות
Proved Undeveloped) 

6,849 2,241 118  

  8,881 סך הכל
 

3,399 152  
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 הינו שדה רוזוולט הממוקם בחלק הצפוני של מדינת יוטה ואשר בו נמצאות Elkהנכס העיקרי של 

בשדה רוזוולט מחזיקה .  ומתבצעת מרבית פעילות הפקת הנפט שלהElkמרבית הרזרבות המוכחות של 

 מיליון -  מיליון חביות וכ1.2ת של כ בהם רזרבות מוכחו בארות מפיקים 15- כדלק אנרגיה בזכויות ב

רוב הבארות המפיקים שבבעלות דלק אנרגיה .  חביות נפט המוגדרות כרזרבות מוכחות שטרם פותחו

  .  רגל14000ומגיעים לעומקים של עד , נקדחו כבר באמצע שנות השמונים

 Elkים של זכויות הפקה וחיפוש, סך הכל.  זכויות אקספלורציה בשטחים נוספיםElk-ל, בנוסף

בחלק מהשטחים . ב"מקסיקו בארה-במדינות יוטה וניו, )נטו(ר " קמ 240 -משתרעים על פני שטח של כ

אזורים .  באחוזים שונים–היא מחזיקה בהם בשותפות עם חברות אחרות ,  בזכויותElkבהם מחזיקה 

קה כבר מאמצע ובחלק מהאזורים בהם ממוקמים הנכסים ישנה הפ, אלה פעילים ומפיקים מזה זמן רב

  .  שנות החמישים

Elkבנכסים בהם . ידי קבלנים חיצונייים- ביצוע הקידוחים נעשה על.  הינה המפעילה של מרבית הנכסים

Elkבהתאם להסכמי תפעול משותף, הנכסים מופעלים על ידי אחד השותפים האחרים,  אינה המפעילה .  

וכל עוד ישנה הפקה , ספלורציה ובהפקהכמקובל בענף זכויות החיפוש וההפקה מותנות בפעילות אק

  .  מינימלית הזכויות נשמרות במשך תקופת ההפקה מהבאר

   תכנית עבודה ותקציב .4

על מנת למצות הפוטנציאל , Elk לפעול לפיתוח משמעותי של רזרבות הנפט של דלק אנרגיהבכוונת 

יל את התפוקה בטווח של שלוש השנים הקרובות מתוכנן להגד. המסחרי שלהערכתה גלום בהם

במטרה ,  לבארות מפיקיםWorkoverוזאת בדרך של ביצוע קידוחי פיתוח וביצוע , Elkהנוכחית מנכסי 

 לבצע דלק אנרגיהבכוונת , בנוסף. להגדיל את קצב ההפקה ולאפשר הפקה משכבות שאינן מפיקות כיום

 – בין היתר -וזאת , םלרבות עריכת סקרים סייסמיים לקידוחי, Elkאקספלורציה בשטחי הזכויות של 

  . כנדרש על מנת לשמור על זכויותיה בשטחים אלה

 מליון 90-100 ינוע בין Elk בנכסי 2008-2010אומדן ההשקעות הצפויות בשנים , דלק אנרגיהלהערכת 

יצויין כי חלק מסכום זה צפוי להיות ממומן באמצעות . Elkוזאת בהתאם לתכנית הפיתוח של , דולר

 צפויה עלות 2008במהלך שנת . דלק אנרגיהויתרתו תמומן על ידי , מכירת נפט וגז מELKהתזרים של 

 Workoverביצוע , קידוחי פיתוח10-15ולכלול ביצוע של , עבודות הפיתוח להגיע לכשליש מסכום זה

. בכמה עשרות בארות שנקדחו בעבר ופתיחת שכבות נוספות להפקה ותיקונים בבארות שאינן מפיקות

 -  קידוחי פיתוח בעלות כוללת המוערכת בכ10-15 - הינה לבצע כ2009-2010 אחת מהשנים התוכנית לכל

  .   מליון דולר לשנה35-30

 הערכת דלק אנרגיה כאמור לעיל בדבר ביצוע הפעולות לרבות – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד  .5

המידע האמור . פני עתידלוחות זמנים וכדומה במסגרת הפרוייקטים השונים הינה מידע צופה , עלויות

מבוסס על הערכות דלק אנרגיה בהתבסס על מגוון גורמים וביניהם הערכות שקיבלה דלק אנרגיה 

עלויות ולוחות זמנים , על נתונים משוערים של זמינות ציוד קידוח, מהמפעילים בפרוייקטים השונים

להתממש במידה וישתנו ההערכה עשויה שלא . וכן על הנחות גיאולוגיות ומקצועיות שלא הוכחו

או במידה /ישתנו התוכניות עקב תוצאות סקרים וקידוחים ו, הערכות המפעילים בפרוייקטים השונים
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או /או במידה וייחתם או לא ייחתם הסכם סופי עם קבלן קידוחים ו/ויחולו שינויים בתכניות שנקבעו ו

   להלן 1.13.32 יהם מתוארים בסעיף ממכלול של גורמים בלתי צפויים הקשורים בחיפושי נפט וגז שעיקר

 AriesOne Limited Partnership  .ב

לפיו רכשה דלק , ב לבין מוסד פיננסי אמריקאי" נחתם הסכם בין דלק אנרגיה ארה2006בחודש אוגוסט  .1

, AriesOne Limited Partnershipב את חלקו של המוסד הפיננסי בשותפות המוגבלת "אנרגיה ארה

הזכויות אותן רכשה "). AriesOne: "להלן(ב "העוסקת בחיפושים והפקה של נפט וגז והרשומה בארה

) 16.51%( ויתרת הזכויות AriesOne- מזכויות השותף המוגבל ב83.49%ב מהוות "דלק אנרגיה ארה

 טקסס  אשר הינה חברה אמריקאית מיוסטוןAries Resources LLCמוחזקות על ידי השותף הכללי 

, טקסס(ב " נכסי נפט הממוקמים בדרום ארהAriesOneבבעלות . העוסקת בניהול ופיתוח נכסי נפט

והכוללים שטחי אקספלורציה והפקה אשר בהם ) אוקלהומה וניו מקסיקו, קנזאס, קולורדו, לואיזיאנה

  .  בארות המפיקות נפט וגז טבעי240-מצויות כ

 מיליון דולר וכן נטלה 7.3ב למוכר סך של "ארהאנרגיה דלק שילמה , בתמורה לזכויות המפורטות לעיל .2

ב להשקיע סכום של "התחייבה דלק ארה, כמו כן.  מיליון דולר0.3- בסך של כAriesOneהתחייבויות של 

במהלך . AriesOne מיליון דולר בביצוע שלושה קידוחי פיתוח ברזרבות מוכחות בלתי מפותחות של 2-כ

 העבירה 2008ובתחילת ,  מליון  דולר מתוך סכום זה0.7 -גיה סך של כ השקיעה דלק אנר2007שנת 

 31.12.2007ח הרזרבות ליום "על פי דו.  מליון דולר כנדרש לטובת האמור0.8 -סכום נוסף של כ

הרזרבות , שהתקבל מחברה זרה בלתי תלויה העוסקת בתחום הערכת רזרבות של מאגרי נפט וגז

) 100%( נטו בניכוי תמלוגים ובניכוי חלקם של צדדים שלישיים הינן AriesOneשל ) Proved(המוכחות 

 :כדלקמן
3.   

  נפט 
 )באלפי חביות(

  גז טבעי
 )במיליוני רגל מעוקב(

מפותחות , רזרבות מוכחות
 PDP – Proved)ומפיקות

Developed Producing) 

2,726 1,810 

מפותחות , רזרבות מוכחות
 – PDNP(ולא מפיקות

Proved Developed Non 
Producing) 

---- 83 

רזרבות מוכחות ולא 
 PUD  - Proved)מפותחות

Undeveloped) 

1,407 796 

 2,689 4,133 סך הכל
  תכנית עבודה ותקציב .4

 כוללת ביצוע של שני קידוחי פיתוח למטרות של רזרבות מוכחות בעומק של 2008תכנית העבודה לשנת 

באחד , וספת בעניין אפשרות הגברת קצב ההפקה מבארותוכן ביצוע עבודת לימוד נ,  רגל4500-5000 -כ

כמו כן מתוכננות עבודות שיפוץ בארות קיימים לטובת .  בדרך של החדרת מים לבארות, האיזורים

  .  מיליון דולר1.5 -תקציב תכנית העבודה מוערך בסך כולל של כ. שימור ושיפור התפוקה
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  הסכם ניהול .5

ם השותפות המוגבלת והסכם הניהול על פיו ינהל השותף הכללי סוכמו תנאי הסכ, לצד רכישת הזכויות

  .  ולאחר מכן ניתן יהיה להחליפו1.1.2011 עד ליום AriesOneאת פעילות 

 Alvord  .ג

 Isramcoחברה בשליטת , Jay Petroleum LLC -ב ו" נחתם הסכם בין דלק אנרגיה ארה19.10.2006ביום  .1

Inc.) להלן" :Jay (" לביןMcCommons Oil Company , חברה אמריקאית העוסקת בתחום האנרגיה

 מהזכות 50%, כל אחת, Jay -ב ו"על פי ההסכם רכשו דלק אנרגיה ארה"). המוכרת: "להלן בסעיף זה(

בשטח כולל ) ומטה'  מ2,100-בעומק של כ (Barnett Shale -או נפט בשכבה הידועה כ/לחפש ולהפיק גז ו

, כל אחת, Jay -ב ו" האמורות שילמו דלק אנרגיה ארהבתמורה לזכויות. ר בטקסס" קמ11- של כ

 .  מיליון דולר1.2-סך של כ, למוכרת

  תכנית עבודה ותקציב .2

 קידוחים 2במסגרתה יבוצעו סקר סייסמי תלת מימדי וכן ,  נקבעה תכנית עבודה ראשוניתJOA-ב

ביצוע של אשר בהתאם לתוצאותיה ישקלו השותפים ,  רגל7,000 -למטרות גז טבעי בעומק של כ

  ). מהזכויות100%בגין ( מיליון דולר 5.5-התקציב לפעילות זו צפוי להסתכם בכ. קידוחים נוספים

ועל בסיסו אותרו מספר , 2008 ותחילת 2007בוצע ופוענח במהלך שנת , הסקר הסייסמי האמור

, ראשוןהמפעילה עובדת כעת על תכנון הקידוח ה. פרוספקטים אפשריים לביצוע קידוחי אקספלורציה

  . מליון דולר3 -כ, שעלותו הצפויה

  הסכם תפעול משותף .3

על פיו מונתה , )JOA( על הסכם תפעול משותף Jay -ב ו"חתמו דלק אנרגיה ארה, בנוסף להסכם הרכישה

Jay Management Company LLC , חברה בשליטה ובבעלות מלאה שלIsramco Inc. , כמפעילה)operator (

סכם התפעול המשותף מכסה את אותם הנושאים המכוסים בהסכם התפעול  ה.של פרוייקט החיפושים

ההסכם ערוך במתכונת המקובלת ,  לעילז1.13.2 שחל במסגרת פרויקט ים תטיס והמתואר בסעיף 

  .בטקסס בקשר עם הסכמים מסוג זה

  זכויות להפקת נפט בגינאה ביסאו  1.13.6

 Premier Oilחברת בת של , .Premier Oil West Africa B.Vל מחברת "בינ רכשה דלק 2007במהלך שנת   .א

:  מהזכויות בשני זכיונות ימיים בגיניאה ביסאו שבמערב אפריקה11.43%,  ")פרמייר אפריקה: "להלן(

בזכיונות "). הזכיונות: "להלן בסעיף זה) (2בלוק  (Sinapaוזכיון ) A5 -  וA4בלוקים  (Esperancaזכיון 

החליטו דלק אנרגיה ושותפיה ,  לאחר סיום ניתוח התוצאות2.12.2007וביום , שני קידוחים ברצףבוצעו 

ויתרו השותפו על זכויתיהן , לאור האמור. זכיונותהעל הפסקת פעילות החיפושים אשר בוצעה במסגרת 

 Svenska Petroleum Exploration ABחברת . וכיום אין לחברה כל זכויות בשטחי הזכיונות, בזכיונות

")Svenska(" ,בבקשה לקבל זכויות , פנתה לרשויות בגינאה ביסאו, אשר לא היתה שותפה בזכיונות

 כי אם Svenskaל הסכמה עם  "לדלק בינ. לביצוע חיפושים באזורים החופפים בחלקם לשטחי הזכיונות

לקה היחסי  מהזכויות בזכיונות ודלק  בח15%ל "תעביר לדלק בינ,  אישור כמבוקשSvenskaתקבל 

 .בעלות פעילות החיפושים שתבוצע
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  זכויות להפקת נפט בים הצפוני 1.13.7

  כללי  .א

 Noble Energy (Oilex) Limited נחתם הסכם בין דלק אנרגיה גיברלטר לבין 2007 באפריל 26ביום 

על פי ההסכם רכשה דלק אנרגיה . י אינק'שהינה חברה בת של נובל אנרג, ")נובל אוילקס: "להלן(

 190-ר והמצוי כ" קמ22-המשתרע על שטח של כ, בים הצפוני  Block 21/20 f  מהזכויות ב25%גיברלטר 

בשטח הרשיון "). הרשיון: "להלן בסעיף זה(בסמוך לשדות נפט מפיקים , מ מזרחית לחופי סקוטלנד"ק

בתמורה לזכויות האמורות התחייבה דלק אנרגיה . גיבשה נובל אוילקס פרוספקט ראוי לקדיחה

) ללא עלות מבחני הפקה( מהוצאות הקידוח הראשון שיקדח בשטח הזיכיון 28.33%- לשאת בגיברלטר

  . מכל יתר ההוצאות בפרוייקט) 25%(ולשאת בחלקה היחסי 

  השותפים ברשיון  .ב

 ")Petroleum Dana: "להלן( .Dana Petroleum (E&P) Ltd -ו) 40%(השותפים ברשיון הינם נובל אוילקס 

 הינה חברת נפט אנגלית Petroleum Dana.  אוילקס במקביל לדלק גיברלטרנובלאשר התקשרה בהסכם עם 

). DNX") 35%"הפעילה בים הצפוני ואשר מניותיה נסחרות ברשימה הראשית בבורסה בלונדון תחת הסימול 

  .נובל אוילקס משמשת כמפעילה של הפרוייקט

  תכנית עבודה ותקציב  .ג

 שנים קידוח אחד במורד 10 -  וסייסמים וכן בוצע לפני כבשטח הרשיון בוצעו בעבר סקרים גיאולוגים

 החלו עבודות הקדיחה בקידוח האקסלופרציה 13.1.2008ביום . שתוצאותיו הצביעו על סימני נפט, המבנה

 .בוצעו בקידוח לוגים ובדיקות לחצים'  מ2,697לאחר שהקידוח הגיע לעומק סופי של . f21/20בבלוק  

מניתוח ממצאי הלוגים ובדיקות הלחצים עולה כי שכבת ותפים כי מפעילת הפרויקט הודיעה לש

המטרה העליונה אינה מכילה הידרוקרבונים וכי בשכבת המטרה התחתונה נתגלה נפט בחתך אבן חול 

עולה כי כמות הנפט ברת ההפקה שנתגלתה , שערך המפעיל, מחישובים ראשוניים. ' מ4-5שעוביו 

ולפיכך , ימום הנדרש לפיתוח כלכלי של שדה נפט בים הצפוניקטנה מהמינ, בשכבת המטרה התחתונה

אישרו השותפים את המלצת המפעיל לאטום ולנטוש את הקידוח , ל"לאור הנ. התגלית אינה מסחרית

לאחר השלמת ניתוח תוצאות הקידוח יבחנו השותפים את המשך פעילותם . מבלי לבצע בו מבחני הפקה

 מיליון דולר והן 6.2 -נרגיה בעלויות הקידוח בים הצפוני הגיע ל חלקה של דלק א.אם בכלל, בפרוייקט

  .2008יזקפו בדוחות הכספיים של דלק אנרגיה ברבעון הראשון לשנת 

 רכישת מניות בחברת מטרה פטרוליום 1.13.8

חברה הרשומה , .Matra Petroleum PLCעל הסכם עם חברת , ל" חתמה דלק בינ2007 במרץ 29ביום   .א

) Alternative Investments Market( בלונדון  AIM -  רשומות למסחר  בבורסת הבאנגליה ואשר מניותיה

ל "לפי ההסכם רכשה דלק בינ"). מטרה פטרוליום: "להלן(ועוסקת בחיפושי נפט ברוסיה והונגריה 

 פני אנגלי לכל מניה ובהשקעה כוללת של 4.5 מניות רגילות של מטרה פטרוליום במחיר של 135,000,000

 מההון המונפק של 29.87% -ל בכ"נכון ליום דוח זה מחזיקה דלק בינ. ליון לירות סטרלינג מי6.1 -כ

והינה בעלת המניות הגדולה , )לא כולל אופציות שניתנו בעבר לאחרים וטרם מומשו(מטרה פטרוליום 

 ל"תחזיק דלק בינ, ל"בהנחת דילול מלא וללא מימוש האופציות המוקצות לדלק בינ. במטרה פטרוליום
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, ל" מהון המניות של מטרה פטרוליום ובמידה ותמומשנה גם האופציות המוקצות לדלק בינ22.19% -כ

 .   מהון המניות של מטרה פטרוליום25.15% –ל בכ "תחזיק דלק בינ

  Arkhangelovskoeמתייחסות לרשיון , פעילות מטרה פטרוליום המחזיקה בזכויות נפט ברוסיה נפט  .ב

מ דרום מזרחית " ק1,200 -הנמצאת כ) Orenburg(מ מהעיר אורנבורג " ק25 -המצוי באיזור הממוקם כ

 . ר ונמצא באיזור סמוך לשדות נפט מפיקים" קמ158 -הרשיון מתייחס לשטח של כ. למוסקבה

 שנמצאות בזכיון Marcali -ו Horvatkut פעילות מטרה פטרוליום בהונגריה מתמקדת בתגליות הגז  .ג

Inke1.   

  תכנית עבודה  .ד

  : יההונגר

לפני השלמה ,  עומד2007עבודת עיבוד הסקרים הסייסמיים התלת מימדיים שנערכו במהלך שנת 

המצביעים על אפשרות " אינדיקטורים ישירים"ובמהלכה זוהו מספר פרוספקטים בהם נמצאו 

 מתכננת לבצע עבודה Direct Hydrocarbon Indicators – DHI's .(Matra(להימצאות הידרוקרבונים 

וזאת על מנת לקבוע את סדר העדיפויות בין הפרוספקטים וכן לפעול להשגת האישורים , נוספת

עלות כל .  2008הדרושים לצורך ביצוע שני קידוחי אקספלורציה לקראת סוף הרבעון השני של שנת 

-  יבוצע סקר סייסמי תלת2008יתכן כי במהלך , כן-כמו). כ"סה( מליון דולר 2.5 -קידוח מוערכת בכ

  .Mezocsokonya כנדרש לפי תנאי רשיון מימדי

  : רוסיה

.  מיליון דולר5 -  נמשכות ועלותן הצפויה עומדת על כArkhangelovskoe 11 פעולות הקדיחה בקידוח

 בעלות Arkhangalovskoe 12 קידוח אימות לקידוח 2008כמו כן מתוכנן להיקדח במחצית השניה של 

 מתוכנן קידוח אקספלורציה נוסף 2009 תחילת -2008ת ובסוף שנ,  מיליון דולר4.5 -מוערכת של כ

קידוחים אלה יתוכננו בהתאם .  מיליון דולר4.5 - למבנה הדרומי שבשטח הרשיון בעלות מוערכת של כ

  .לתוצאות העיבוד של הסקרים הסייסמים החדשים

, ת עלויותהערכת החברה כאמור לעיל בדבר תוכנית העבודה לרבו –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

 בהתבססהמידע האמור מבוסס על הערכות החברה . לוחות זמנים ותוצאות הינה מידע צופה פני עתיד

, של זמינות, על נתונים משוערים, Matraעל מגוון גורמים וביניהם הערכות שקיבלה החברה מחברת 

ההערכה עשויה . חועלויות ולוחות זמנים וכן על הנחות גיאולוגיות ומקצועיות שלא הוכ, ציוד קידוח

או ישתנו התוכניות עקב תוצאות סקרים /ו,  Matraשלא להתממש במידה וישתנו ההערכות של

או במידה וייחתמו או לא ייחתמו הסכמים עם /או במידה ויחולו שינויים בתכניות שנקבעו ו/וקידוחים ו

וגז שעיקריהם מתוארים  או ממכלול של גורמים בלתי צפויים הקשורים בחיפושי נפט /נותני שירותים ו

  .להלן הדן בגורמי סיכון 1.13.32 בסעיף 

                                                      
   .”Aspect Energy“זקות על ידי חברת בת של   מהזכויות בקידוחים ובזכיון יתר הזכויות מוח40%למטרה פטרוליום     1
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 Vogilרכישת  1.13.9

 מליון 14ל "לפיו השקיעה דלק בינ)חברה פרטית (Vogilל בהסכם עם "התקשרה דלק בינ, 2007יולי ב  .א

מתמחה בהפיכת מיכליות  Vogil ). בדילול מלא22.2% -כ( Vogil ממניות 24.2%דולר בתמורה להקצאת 

 .לפטפורמות הפקה צפות

 Anzon Energy ממניות חברת האנרגיה האוסטרלית הציבורית  3% - כVogil  רכשה2007במהלך   .ב

במסגרת הקצאה פרטית ובאמצעות חברת בת , 2007במהלך , Vogilרכשה , בנוסף ")Anzon: "להלן(

Viking Shipping Ltd. ,אוסטרלית  הציבורית ממניות חברת האנרגיה ה13 % - כNexus Energy)  להלן :

"Nexus ("נחתם הסכם לפיו 2007בחודש ספטמבר . ב" מיליון דולר ארה81 - בתמורה לסך כולל של כ 

 ביחס של  Nexus–בתמורה להקצאת מניות נוספות ב Nexus  -ל Anzon -את מניותיה ב Vogilהעבירה 

שיעור ומד ע, Nexusצוע רכישות נוספות של מניות לאחר בי, יוםכ. Nexus למניית Anzon מניות 1.1

 . 15.1% – על כ, Nexus– ב Vogilהחזקתה של 

, 2008המיועדת להסבה במהלך שנת  Vanguard Viking 1בשם  מיכלית  Vogil  רכשה2007במהלך   .ג

חברת עד למועד ההסבה המתוכנן הוחכרה המיכלית ל. לאחר שיסוכם על  ייעודה לפרוייקט מתאים

  .  והיא משמשת להובלת נפטספנות

 FPSO לאספקה ותפעול Nexus על מזכר הבנות עם חברת Vogil חתמה 2007 דצמבר חודש מהלך ב  .ד

 רכשה Vogil. 2008סיכום סופי בעניין צפוי במהלך חודש יוני .  אשר בצפון אוסטרליהCruxבשדה 

  .מליון דולר 55 -בעלות של כ, Ishwariבשם , מתאימהמיכלית 

:  בסעיף זהלהלן (Bank Of Scotland- הלוואה בנקאית מVogilקיבלה   , Nexusשת מניות לצורך רכי  .ה

 30- הלוואה נוספת בסכום של כVogil -העמיד הבנק ל, בנוסף.  מיליון דולר57 - כבסך  של  ,")הבנק"

 ואשר מיועדת להסבה Vanguard Viking 1המיועדת למימון מחדש של המיכלית , ב"מיליון דולר ארה

 .Vogil - ל ב"ערבות לקיום תנאי ההלוואות כפי חלקה של דלק בינ, ל"דלק בינו דלק אנרגיה. FPSO-ל

 .  מליון דולר57 -כערבות החברה וחברת הבת עומדת במועד הדוח על סכום של 

, Cruxמקדמת כיום את תכנית ההסבה של  המיכלית המיועדת לשדה Vogil : תכנית עבודה ותקציב  .ו

 בהכנת כל המסמכים הנדרשים במסגרת תחרות התכנון לפרוייקט Vogilעוסקת , כןכמו . כאמור לעיל

, בנוסף. 2008צופה כי ההחלטות לגבי זכייתה בשני הפרוייקטים יתקבלו במחצית  Vogil. וייטנאם

  . לפרוייקטים נוספיםFPSO מגעים בקשר עם אספקת Vogil מקיימת ומקדמת 

, כת החברה כאמור לעיל בדבר תוכנית העבודה לרבות עלויותהער –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

 בהתבססהמידע האמור מבוסס על הערכות החברה . לוחות זמנים ותוצאות הינה מידע צופה פני עתיד

על נתונים ,  בפרוייקטים השוניםVogilעל מגוון גורמים וביניהם הערכות שקיבלה דלק אנרגיה מחברת 

ההערכה עשויה . יות ולוחות זמנים וכן על הנחות המקצועיות שלא הוכחועלו, משוערים של זמינות ציוד

או /או במידה ויחולו שינויים בתכניות שנקבעו ו/ו, Vogilשלא להתממש במידה וישתנו ההערכות של 

  .בשל מכלול של גורמים בלתי צפויים
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 קטים נוספיםפרוי 1.13.10

 להשקעה בפעילות של נוספותויות פועלת החברה לאיתור ובחינת הזדמנ, כל האמור לעיל לבנוסף

 .בעולם והפקת נפט וגז פיתוח, חיפושים

  מוצרים ושירותים 1.13.11

לנייר חדרה ולדלק , לפז אשדוד, נכון ליום הדוח השותפויות המוגבלות מספקות גז טבעי לחברת חשמל

; מ"אשקלון ממאגר מרי ולאחרונה חתמו על חוזה אספקה עם חברת בת של כימיקלים לישראל בע

AriesOneו -Elkב נפט וגז הם סחורות "בארה. פעילותןבאזורי   מספקות גז טבעי ונפט ללקוחות שונים

)Commodity .(ב הוא שוק גדול ומשוכלל ולחברה יכולת להתקשר עם מגוון רחב של "השוק בארה

או /או נפט במסגרת פעילות החיפושים של דלק אנרגיה ו/או ימצאו גז ו/ככל שנמצאו ו. לקוחות

  .תפעל החברה למכירתם, פויות המוגבלותהשות

  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים 1.13.12

 נובעים ממכירת גז טבעי ותמלוגים 31.12.2007 הכנסותיה ורווחיה של החברה נכון ליום עיקר

  :יתר הכנסות החברה נובעות מהזכויות בחברות הבאות. מפרוייקט ים תטיס

) בניכוי תמלוגים, נטו (AriesOneחלקה של החברה בהכנסות . Aries One בשותפות 2006 שנרכשו בשנת 

ח " מיליון ש0.5-ח ממכירות נפט ו" מיליון ש9.6בסך של ) ברבעון האחרון (2006הסתכמו בשנת 

 43.1 -כ) בניכוי תמלוגים, נטו (AriesOne היה חלקה של החברה בהכנסות 2007בשנת . ממכירות גז

 צפויות לדלק אנרגיה 2008 - יצוין כי ב, כמו כן. ח ממכירות גז"מיליון ש 2.7-ח ממכירות נפט ו"מיליון ש

  .Elk הכנסות גם מפעילותה של חברת

   לקוחות 1.13.13

  לקוחות בישראל   .א

בחמישה ) יחד עם יתר השותפים בפרויקט ים תטיס(נכון למועד הדוח התקשרו השותפויות המוגבלות 

א כולל הכמויות הנרכשות בהתאם לתוספת ל (BCM 24 - הסכמים לאספקת גז טבעי בהיקף כולל של כ

במאגרי הגז ) Provedברמת ( מסך הגז המצוי 75%- המהווה כ) להסכם להסכם עם חברת חשמל

. BCM 8 - סופקו מתוכם כ31.12.2007נכון ליום ).  לעילח1.13.2 ראו טבלה בסעיף (בפרויקט ים תטיס 

 מסך הכנסותיה 97% -כ, 2005 מסך הכנסותיה בשנת 99%- חשמל מהוות כהכנסות השותפויות מחברת

  .2007 מסך הכנסותיה בשנת 92% - וכ2006בשנת 

לחברה תלות בחברת חשמל היות וביטול ההסכם עימה או אי קיומו ישפיעו באופן מהותי על פעילות 

  . להלןא1.13.28 לפירוט בדבר הסכמי החברה עם חברת חשמל ראו סעיף . החברה ורווחיותה

  .  להלן1.13.28 לתאור תמציתי של התקשרויות השותפויות המוגבלות למכירת גז טבעי ראו סעיף 

  ב"לקוחות בארה  .ב

AriesOneו  - Elk ב נפט וגז וגז טבעי הם "שכן בארה נפט ללקוחות רבים 2005-2007 מכרו בשנים

ב "השוק בארה. ידי תנודות היצע וביקוש כלל עולמיות- שמחיריהם מוכתבים על) Commodity(סחורות 

ב שסך "אין לקוח בארה. הוא שוק גדול ומשוכלל ולחברה יכולת להתקשר עם מגוון רחב של לקוחות

  . ומעלה מסך הכנסות החברה10%ההכנסות ממנו מהווה 
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  והפצהשיווק  1.13.14

פועלים לשיווק הגז ממאגרי מרי ונועה לצרכנים פוטנציאליים מעבר , השותפים בפרוייקט ים תטיס  .א

אין כל ודאות שמשאים ומתנים אלה . ללקוחות הקיימים ומנהלים משאים ומתנים בשלבים שונים

  .יבשילו לכדי חתימת הסכמי אספקת גז מחייבים

תושלם הקמתה של מערכת ההולכה הארצית לגז הזרמת גז ללקוחות נוספים תתאפשר רק לאחר ש  .ב

ז את בניית מערכת "טרם השלימה נתג, נכון למועד הדוח. ז"טבעי אשר בנייתה מבוצעת על ידי נתג

. ההולכה הארצית באופן שיאפשר הזרמת גז ללקוחות נוספים ולתחנות כוח נוספות של חברת חשמל

השיווק , לפיכך. או גז/ות להובלה של נפט וב מפותח מאוד וקיימות תשתיות מתאימ"שוק הנפט בארה

  . וההפצה מתבצעים תוך שימוש בתשתיות קיימות והחברה אינה נדרשת להשקיע במתקנים נוספים

, לפיכך. או גז טבעי/ב מפותח מאוד וקיימות תשתיות מתאימות להובלה של נפט ו"שוק הנפט בארה  .ג

לק אנרגיה אינה נדרשת להשקיע במתקנים השיווק וההפצה מתבצעים תוך שימוש בתשתיות קיימות וד

 .נוספים

יצטרכו דלק וייטנאם ושותפיה לשווק , או גז במסגרת פרויקט החיפושים בוייטנאם/ככל שיופק נפט ו  .ד

שיווק ומכירה , לעומת זאת. ל לשוק המקומי בוייטנאם ולשווקים מחוץ לוייטנאם"את הנפט והגז הנ

מים בדבר הולכת הגז הטבעי בצנרת לחוף ובמכירתו של גז טבעי בוייטנאם מותנית בהגעה להסכ

  .במחירים כלכליים נאותים לשוק בוייטנאם

  צבר הזמנות  1.13.15

, א1.13.28 לענין התקשרויות של השותפויות המוגבלות בחוזים מחייבים לאספקת גז טבעי ראו סעיפים 

בתאריך הדוח לא ניתן להעריך ברמת ודאות גבוהה את צפי צריכת הגז .  להלן0  -  וג1.13.28 , ב1.13.28 

וודאות והעיכובים העלולים להיות וזאת בעיקר לאור חוסר ה, על פי הסכמי מכירת הגז הקיימים

לאור חוסר הוודאות לגבי מאפייני , בלוחות הזמנים לחיבור תחנות כוח נוספות למערכת הולכת הגז

ולאור חוסר הוודאות לגבי מחירי הפחם המסופק , EMGהאספקה של גז טבעי לחברת חשמל על ידי 

 לעיל לעניין הכמות המינימלית 8.א1.13.28 ראו סעיף  ). להלן1.13 ראו לעניין זה סעיף (לחברת חשמל 

  .שהתחייבה חברת חשמל לרכוש מהשותפות

  1 שנקבעה בחוזים המחייבים לאספקת גז טבעי2009-  ו2008להלן הכמות השנתית המינימלית לשנים 

כמות מינימום שנתית כוללת 
  שנקבעה בחוזים

)BCM( 
2008 2009 

1.6 1.9 

  תחרות 1.13.16

לשווקים מקומיים בלבד עקב הבעייתיות בהובלת הגז בדרך כלל המכירות מיועדות , בתחום הגז הטבעי  .א

 ועל כן התחרות )LNGהמחייבת רזרבות גדולות המצדיקות הקמת מערך (הולכה שלא באמצעות צנרת 

                                                      
להערכת דלק . נייר חדרה וכיל, דלק אשקלון, פז אשדוד, מבוסס על הכמות המינימלית החוזית על פי החוזים עם חברת חשמל   1

  .אנרגיה הכמויות בפועל צפויות להיות גבוהות מהאמור לעיל
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 השותפים בפרויקט ים תטיס 31.12.2007נכון ליום , בישראל.  הפועלים באותם שווקיםהיא עם גופים

אך עם זאת ישנם שני ספקי גז טבעי , הם הגופים היחידים המספקים בפועל גז טבעי לצרכנים בישראל

 :נוספים המתחרים על השוק בישראל כדלקמן

  EMG ככל הידוע החלהEMGם בהזרמה של גז טבעי מאל עריש  המחזיקה ברשיון לייבוא גז ממצרי

 להתחיל לספק גז טבעי לחברת חשמל ברבעון EMGככל הידוע צפויה . לתחנת הקבלה שלה באשקלון

 .2008השני של 

 :BG ככל הידוע גילתהBG יחד עם שותפיה מאגרי גז טבעי מול חופי עזה בהיקף דומה לתגליות 

פעילותה בישראל ועל פי מידע שפורסם בכלי  הודיעה לאחרונה על צמצום BG. הקיימות של ים תטיס

-מדינת ישראל פועלת מזה זמן לקידום משא ומתן לרכוש מ.  אף סגרה את משרדה בישראל, התקשורת

BGשיופק מהתגליות האמורות אשר טרם פותחו ואשר פיתוחן וחיבורן למערכת ,  ומשותפיה גז טבעי

ידי המדינה - מור ולמכירת הגז הטבעי עללרכישה כא. ההולכה הארצית צפויה להימשך מספר שנים

עשויות להיות השלכות מהותיות לרעה יכולתן של השותפויות לשווק את , אם יתבצעו, בשוק הישראלי

 .1עתודות הגז שיהיו ברשותן באותה עת

ורמת הצריכה ומחיר הגז , לרבות פחם, נמצאים ספקי גז טבעי בתחרות עם דלקים אחרים, בנוסף

בהקשר זה יצוין כי במהלך השנה האחרונה חלה עליה משמעותית . הדלקים הללומושפעים ממחירי 

עובדה העשויה לגרום לחברת חשמל להגביר את השימוש בגז טבעי גם כתחליף , ביותר במחירי הפחם

  .לשימוש בפחם

, ויכולה להיעשות הן בשוק המקומי והן בשוק העולמי,  מכירת נפט אינה מוגבלת ללקוחות מקומיים

  .כך אפשרויות המכירה רבותלפי

  עונתיות 1.13.17

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

כן חברת חשמל צורכת - ועל )ףחודשי החור( הגבוהה ביותר ולאחר מכן ברבעון הראשון היאהחשמל 

עוד יצויין כי ביחס לחלק מכמויות הגז . חברת חשמל כמויות גדולות יותר של גז ברבעונים אלה

ראו (הנצרכות בשעות השיא משלמת חברת חשמל מחיר גבוה יותר בהתאם לתנאי התוספת להסכם 

  ).  לעילא1.13.28 סעיף 

  : ודות התפלגות מכירות הגז הטבעי לחברת חשמל בשנתיים האחרונותלהלן נתונים א

רבעון ראשון  
 )BCM-ב(

  רבעון שני 

 )BCM-ב(
רבעון שלישי 

 )BCM-ב(
  רבעון רביעי 

 )BCM-ב(

2007 0.6 0.6 0.8 0.7 

2006 0.5 0.5 0.7 0.6 
  

                                                      
 למשק BG - שיירכש מ, מדינת ישראל מגבלות לעניין מכירת גז טבעי הוטלו על 25.12.2007צ מיום "בהחלטת בג, כמו כן    1

תיקון לחוק משק הגז , צ"בעקבות החלטת בג, הממשלה יוזמת, ככל הידוע לשותפות). להלןב1.13.29 ראו סעיף (הישראלי 

  .שק הישראלי ומכירתו למBG - מ לרכישת גז טבעי מ"אשר יאפשר את קידום המו, הטבעי
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מהותי על הכנסות ב אינה משפיעה באופן "השפעת העונתיות בתצרוכת הגז והנפט של הלקוחות בארה

  .ב"דלק אנרגיה מפרוייקטים בארה

  מתקנים וכושר ייצור 1.13.18

 פרוייקט ים תטיס 

צינור ימי להולכת גז באורך של , פלטפורמת הפקה, בין היתר, מערך ההפקה של פרויקט ים תטיס כולל

מ ותחנת קבלה זמנית בחוף אשדוד שתוחלף כאמור במתקן הקבלה הקבוע שבנייתו הסתיימה " ק42 -כ

אולם לא ,  גז בשנהBCM 6-פלטפורמת ההפקה ומתקן הקבלה הקבוע תוכננו לקיבולת של כ. לאחרונה

לעניין (עד אשר תחול התקדמות בהקמת מערכת ההולכה הארצית , ניתן יהיה לנצל מלוא קיבולת זו

פלטפורמת ההפקה מקובעת ).  לעילב1.13.14 העיכוב בהקמת מערכת ההולכה הארצית ראו סעיף 

הבולט מעל פני , על חלקה העליון של פלטפורמת ההפקה.  מטר236 -לקרקעית הים בעומק מים של כ

ורוחבם '  מ60 -ארבעת קומות הסיפונים שאורכם כ. מורכבים מכלול הסיפונים של הפלטפורמה, הים

יפול אשר תוכננו לקיבולת הפקה של גז בכמויות עד את מתקני ההפקה והט, בין היתר, מכילים'  מ35 -כ

 BCM 2.3 הופקו 2006בפועל במהלך שנת ,  בשנהBCM 6 -שווה ערך לכ( מיליון רגל מעוקב ליום 600

מקום השמור להתקנת , עוד מצויים על הפלטפורמה גנרטורים). BCM 2.8 הופקו 2007ובמהלך שנת 

מקום , ראשי בארות הגז,  של הצנרת להולכת הגזפתחי התחברות, בעתיד) קומפרסורים(מדחסים 

מתקני , אנטנות, מתקן מוגבה לסילוק גז, מגורי עובדים ומתחם עבודה, מנחת מסוקים, למכונת קידוח

מתקני מדידה ומתקנים נוספים הקשורים למערכת ההפקה , סירות הצלה וסידורי אבטחה, כיבוי אש

  . והטיפול של הפלטפורמה

AriesOne :ל-  OneAriesמתקני הפקה ואחסון באזורי ההפקה השונים בהן היא פועלת .  

ELK :ל - ELKאחסון והולכה באזורים השונים בהם היא פועלת וכן בבעלותה , טיפול,  מתקני הפקה

, ל מדחסים מערכת ש Cisco  בשדהElkל בבעלות "בנוסף לנ). לעיל3.א1.13.5 ראו סעיף  (צינור גז טבעי 

  .צנרת מתקני טיפול ומתקני מדידה לגז טבעי המופק באזור על ידי החברה ועל ידי אחרים

  הון אנושי  1.13.19

 לא העסיקה דלק אנרגיה עובדים כלשהם ופעלה בעיקר באמצעות נותני שרותים 2007עד לאמצע שנת 

מנהל , ל"ללים מנכנכון למועד הדוח מועסקים ב דלק אנרגיה חמישה עובדים הכו. ומומחים חיצוניים

מקבלות דלק אנרגיה וחברות הבת , כמו כן. מנהלת חשבונות ומנהלת משרד, מנהל פיתוח עסקי, כספים

, בנוסף לאמור לעיל.  כספייםםשירותי מזכירות חברה ושירותי, שלה מדלק השקעות שירותים מנהליים

, לרבות גיאולוגים, םפי הצורך שירותי ייעוץ מקצועיים מיועצים שוני- דלק אנרגיה מקבלת על

לדלק ניהול קידוחים ניתנים שירותי יעוץ וניהול קבועים . עורכי דין ויועצים פיננסיים, גיאופיזיקאיים

נכון למועד הדוח השותפויות המוגבלות אינן מעסיקות . על ידי מנהל אחד בהתאם להסכם יעוץ וניהול

על ידי השותפים הכללים בהתאם והן מנוהלות ) למעט מזכירה בשותפות אבנר(עובדים כלשהם 

השותפים הכלליים מעמידים לרשות השותפויות . להוראות הסכם השותפות המוגבלת של כל שותפות

, שירותי חשבות, )הדירקטורים של השותף הכללי(מנהלים , המוגבלות שירותי ניהול הכוללים בין היתר

שותפויות המוגבלות נעזרות ביועצים ה, בנוסף למנהלי השותף הכללי. הנהלת חשבונות ושירותי משרד
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יצוין כי במסגרת . ככל שייעוץ כאמור נדרש) יועצים גיאולוגים ויועצים פיננסיים, עורכי דין, בין היתר(

מפעיל הפרוייקט מעסיק כוח אדם , הסכמי התפעול בפרוייקטים השונים בהם שותפה דלק אנרגיה

עובד מעביד בין העובדים המועסקים על ידי מפעיל לא קיימים יחסי . לצורך ניהול הפרוייקט ותפעולו

  .הפרוייקט לבין דלק אנרגיה ואין ל דלק אנרגיה כל חבות ישירה בגין סיום יחסי עובד מעביד

Elk ב-Elk גיאולוגים גיאופיזקאים, ביניהם אנשי כספים עובדים 21 מועסקים נכון למועד הדוח ,

  .מתוכם הם נושאי משרה והנהלה בכירהשמונה . אנשי מינהלה ואנשי תחזוקה, הנדסיםמ

ל גדעון " נחתם הסכם למתן שירותים בין דלק אנרגיה למנכ7.5.2001 ביום –ל "תנאי ההעסקה של המנכ

ההסכם היה "). הסכם השירותים: "להלן (28.12.2003כפי שתוקן ביום , תדמור וחברה שבשליטתו

. כפי שיפורט להלן, ל הסכם ההעסקה החדש ובוטל במועד הכניסה לתוקף ש1.1.2001בתוקף החל מיום 

, )CEO(ל "מר גדעון תדמור נתן את שירותיו כמנכ: עיקר תנאיו של הסכם השירותים היו כדלקמן

לכל חודש החל מיום  ₪ 76,000העלות הכוללת שנקבעה לדלק אנרגיה היתה .  משרה85%בהיקף של 

עור עליית מדד המחירים לצרכן כפי הסכום האמור עודכן מדי חודש בשי. מ" בתוספת מע1.1.2003

דלק אנרגיה סייעה למר . 15.2.2003 שפורסם ביום 2003שהיה ידוע במועד התשלום לעומת מדד ינואר 

, כמו כן.  210,000₪גדעון תדמור ברכישת רכב ששימש אותו בעבודתו על ידי מתן הלוואה בסכום של 

  .  6,500₪ –שילמה דלק אנרגיה הוצאות החזקת רכב בסכום של כ 

 משמש מר גדעון 1.7.2007ל משותף בחברה והחל מיום "מנכ, ל"לצד המנכ,  שימש30.6.2007עד ליום 

  .ל יחיד בחברה"תדמור כמנכ

 ובדירקטוריון החברה ביום 6.8.2007פי הסכם ההעסקה החדש כפי שאושר בועדת הביקורת ביום - על

 75,000בסך ) ברוטו(במשכורת חודשית , לאהבמשרה מ, ל יועסק כשכיר בדלק אנרגיה"המנכ, 20.8.2007

. לתכנית פנסיונית ולקרן השתלמות, כן יהיה זכאי להחזר הוצאות. צמוד למדד המחירים לצרכן₪ 

דלק .  ימי עבודה לכל שנת עבודה מלאה ולימי מחלה והבראה23ל יהא זכאי לחופשה שנתית של "המנכ

שיפוי נושאי , נוספים כגון הכללתו בהסדרי ביטוחל רכב  ותנאים נלווים "אנרגיה תעמיד לרשות המנכ

פי הסכם ההעסקה החדש החלה ביום - תקופת ההעסקה על. משרה והחזר הוצאות לצורך מילוי תפקיד

, בנוסף.  חודשים3 חודשים מראש ותקופת הסתגלות בת 3 ונקבעה הודעה הדדית מוקדמת של 1.8.2007

המענקים והבונוסים המפורטים בהסכם לתקופה , ותההטב, ל יהא זכאי למלוא השכר"הוסכם כי המנכ

ל זכאי לבונוס אחת לשנה "כן יהיה המנכ.  חודשים ממועד החתימה על ההסכם12מינימאלית של 

בהסכם ההעסקה החדש נקבעו . ידי הדירקטוריון- כפי שיקבע על, בהתחשב בפעילותה של דלק אנרגיה

  .הוראות שמירת סודיות ואי תחרות

 אופציות לא רשומות 258,265ל הקצאת " החליט דירקטוריון דלק אנרגיה לאשר למנכ20.8.2007ביום 

במקרה בו יממש הניצע את כל .  מניות רגילות של דלק אנרגיה258,265 –למסחר הניתנות למימוש ל 

 מהון המניות המונפק והנפרע של דלק אנרגיה 5.3% -תהווינה מניות המימוש כ, כתבי האופציה למניות

  .  מהון המניות המונפק והנפרע של דלק אנרגיה בדילול מלא5.39% - יחזיק בכוהניצע

 4%ל יהא זכאי לקבלת הלוואה מהחברה נושאת ריבית שנתית בסך "לצורך מימוש האופציות המנכ

 אשר Non Recourseההלוואה תהא מסוג . וצמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד מתן ההלוואה

הניצע ישא באופן מלא ובלעדי . וד קבוע מדרגה ראשונה על מניות המימושבשעב, אך ורק, תובטח
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מועד פרעון ההלוואה יהא המועד ). במידה ויחול(מ על הריבית והפרשי ההצמדה בגין ההלוואה "במע

מועד מכירת מניות המימוש כאשר בכל מקרה סך הסכומים שישולמו : המוקדם מבין המועדים הבאים

 יעלו על גובה התמורה שהתקבלה ממכירת המניות כאמור בניכוי הוצאות בגין החזר ההלוואה לא

כאשר בכל מקרה סך הסכומים , מועד קבלת דיבידנד בגין מניות המימוש; המכירה והמס בגין מכירתן

שישולמו בגין החזר ההלוואה לא יעלו על גובה הדיבידנדים המשולמים בגין מניות המימוש בניכוי המס 

; 30.5.2015: קרי, מועד פירעון כל ההלוואות יהא לא יאוחר מיום המימוש האחרון; שנוכה מהדיבידנד

  .מעביד- יום ממועד סיום יחסי עובד30

העולה מהערכת , ריקורס-כולל מרכיב הלוואת הנון, ל"הערך הכלכלי של כל האופציות שהוענקו למנכ

  . ₪ אלפי 32,126 -שווי האופציות הינו כ

ר דירקטוריון "ר דירקטוריון דלק אנרגיה המכהן גם כיו"י אופציה ליולפרטים בדבר הקצאת כתב

  . ג לדוח1.18.3הקבוצה ראו סעיף 

ועלות העסקה כוללת של , תשלומים מבוססי מניות, מענקים כספיים, להלן פירוט הוצאות שכר ונלוות

  ):₪באלפי  (2007 - ו2006ל משותף בשנים "א ומנכ"ל דמ"מנכ

 2006 2007 
הוצאות   

שכר 
 ונלוות

מענקים 
 כספיים

הוצאה 
בגין 

הטבות 
מבוססות 
 מניות

עלות 
העסקה 
 כוללת

הוצאות 
שכר 
 ונלוות

מענקים 
 כספיים

הוצאה 
בגין 

הטבות 
מבוססות 
 מניות

עלות 
העסקה 
 כוללת

 10,809 9,336 400 1,073 1,023 - - 1,023 ל"מנכ
 884 - 420 464  1,065  -  -  1,065  *ל משותף"מנכ

 2007עד יוני * 

  ספקים וחומרי גלם 1.13.20

המפעיל מתקשר עם קבלנים . בכל פרוייקט קידוח בו דלק אנרגיה בעלת זכויות ממונה מפעיל לפרוייקט

בישראל אין כיום קבלנים לביצוע קידוחים . מקצועיים ובעלי הציוד הנדרש לכל פרויקט ופרויקט

שרים המפעילים עם וסקרים סיסמיים בים מהסוג שמבצעות השותפויות המוגבלות ולפיכך מתק

לסוג , כלי הקידוח מובלים מרחבי העולם בהתאם לזמינות. ל לצורך ביצוע עבודות כאמור"קבלנים מחו

עלייה משמעותית במחירי הנפט גורמת בדרך כלל גם . הפרויקט ולצרכים המיוחדים של כל פרוייקט

בעלויות הפעילויות בענף לעלייה בביקוש לספקי שירותים בתחום האנרגיה אשר מביאה לעלייה ניכרת 

העלייה במחיר , בשלוש השנים האחרונות עד למועד הדוח. ולירידה בזמינות הקבלנים והציוד הנדרש

ספקי השירותים והירידה בזמינותם הביאו לעלייה בהוצאות החיפושים ובעיכובים בביצוע עבודות 

צועיים וההתקשרות היא דלק אנרגיה אינה מתקשרת באופן ישיר עם ספקים או קבלנים מק.קידוח

חומר גלם מהותי במתקני החיפושים וההפקה הוא מתכת אשר מיועדת . בינם לבין מפעילי הפרוייקטים

בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית במחיר . למקדחים ולמבני הפלטפורמה, לבניית הצנרת

 .המתכת בעולם
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  הון חוזר 1.13.21

 לחודש 20 -שמל מתקבלות עד המאוחר מבין ההכנסות השותפויות המוגבלות בקשר עם הסכם חברת ח  .א

תשלומים של .  ימי עסקים ממועד הגשת החשבון בגין הגז שסופק בחודש הקודם15בו מוגש החשבון או 

 .השותפות למפעילים של העסקאות המשותפות נעשים בהתאם לתנאים שנקבעו בכל הסכם תפעול

 ימים מסיומו של החודש בו בוצעה 30 עד 02ממכירת נפט מתקבלות בתוך  ההכנסות: AriesOne - וElk  .ב

 . המכירה

  1מימון 1.13.22

מהלוואה לזמן , פעילות החברה ממומנת בעיקר מהלוואות לזמן ארוך שקיבלה החברה מדלק השקעות  .א

דלק אנרגיה אגרות חוב בערבות קבוצת דלק ממימון בנקאי , ארוך שקיבלה החברה מחברת הבת

 אושרה על ידי האסיפה הכללית התקשרות 10.10.2007ם ביו. ל"שנתקבל בישראל וממימון בנקאי בחו

במסגרתה תעמיד דלק השקעות הלוואות וערבויות לחברה , מסגרת לקבלת מימון מדלק השקעות 

על . 1996 של החברה עם דלק השקעות מחודש נובמבר ודםחליף הסדר קהההסכם "). ההסכם: "להלן(

או ערבויות בסך מצטבר / החברה אשראים ועמיד לרשותרשאית להדלק השקעות פי הסכם המסגרת 

בהתאם לדרישת החברה והכל , צמוד למדד מיום כניסת ההסכם לתוקף₪  מיליארד 1.2עד של כולל 

 בתקופת הדוח התקשרה ).Back to Back מסוגלא כולל הלוואות(בכפוף להסכמתה של דלק השקעות 

 מליון דולר בשעורי ריבית משתנה 45.7 -החברה עם תאגידים בנקאיים מקומיים לקבלת אשראי בסך כ

להבטחת האשראי רשמה החברה . 2008-2012לפרעון בשנים ,  לשנה1.75%-1.25%של ליבור בתוספת 

שיעבוד ספציפי על חלק מיחידות ההשתתפות בשותפויות המוגבלות והתחייבה לעמוד באמות מידה 

כ " ויחס מינימלי בין הון עצמי לסהתהון עצמי מינימלי של השותפויות המוגבלו(פיננסיות מסויימות 

   ).  מאזן

להלן שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות ממקורות בנקאיים וממקורות  :שיעור הריבית הממוצעת  .ב

  : שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי החברה, 2007שהיו בתוקף במהלך שנת , אשראי לא בנקאיים

 שיעור הריבית 
  מימון בנקאי  1.25% -1.75%+ליבור  ות לזמן קצרהלוואות דולרי

  1.75%+ ליבור   הלוואות דולריות לזמן ארוך 

 5.39%  ח צמודות מדד לזמן ארוך"הלוואות בש
  5.326%  אגרות חוב דולריות בריבית קבועה

  1.1%+ ליבור   אגרות חוב דולריות בריבית משתנה

   מימון לא בנקאי

  7.75%  ח צמודות מדד"אגרות חוב בש

שניתנו לחברה וחברות בת על ידי דלק השקעות ) קרן וריבית(ה הבלתי מסולקת של ההלוואות היתר  .ג

שנתקבל מדלק , ל" הסכום הניצוין כי. ₪ מיליוני 589 -  מסתכמת בסך של כ31.12.2007נכון ליום 

 .  מהווה חלק מהסכום הכולל הנזכר בהסכם המסגרת, השקעות

דלק אנרגיה אגרות , שקיבלה החברה מחברת הבת) וריביתקרן (היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואות   .ד

 7.75%בריבית שנתית ממוצעת של ₪  מליוני 45.2- מסתכמת בסך של כ31.12.2007נכון ליום , חוב

                                                      
  .  לעיל2.א1.13.5  ראו סעיף Elkלעניין הסכם המימון בעסקת     1
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יצוין כי החברה שיעבדה . יצוין כי קבוצת דלק ערבה לאגרות חוב אלו). צמוד למדד המחירים לצרכן(

המשמשת כנאמן למחזיקי אגרות החוב , מ"לישראל בעלטובת החברה לנאמנות של בנק לאומי 

את זכויותיה בתמלוג העל משותפות דלק קידוחים כבטוחה , שהונפקו על ידי דלק אנרגיה אגרות חוב

  .לפרעון אגרות החוב שהונפקו על ידי דלק אנרגיה אגרות חוב

כולה מתוך הון עצמי של השותפויות המוגבלות מומנה ) להבדיל מהפקה ופיתוח(פעילות חיפושי הנפט   .ה

של השותפויות המוגבלות אשר גויס במסגרת תשקיפי הצעה לציבור בדרך של זכויות שפורסמו על ידי 

, על פי אישור נציבות מס הכנסה שניתן לשותפויות בסמוך למועד הקמתן. השותפויות המוגבלות

סכום שיגויס  מה3%-2%התחייבו השותפויות המוגבלות שלא לקחת הלוואות בסכום העולה על 

 .1מהמשקיעים בשותפויות אלא בתיאום ואישור מראש של נציבות מס הכנסה

 עבור חלקם של השותפים Non-recourse הושלמה ההתקשרות בהסכמים לקבלת מימון 9.3.2005ביום   .ו

 275בהיקף כספי כולל של ) מ"השותפויות ודלק השקעות ונכסים בע(הישראלים בפרויקט ים תטיס 

 120 - ו130 -ל הינו כ"כאשר חלקן של שותפות דלק קידוחים ושותפות אבנר בסכום הנ, מליון דולר

להלן (מ "גיוס ההון בוצע באמצעות חברת יעודית בשם דלק ואבנר ים תטיס בע).  בהתאמה(מליון דולר 

איגרות חוב , Rule 144Aלפי , ב"אשר הנפיקה עבור משקיעים מוסדיים בארה, ")SPC –ה : "ק זה"בס

 מליון דולר בריבית קבועה 175מתוכם , ")SPC-אגרות החוב של ה(" מליון דולר 275ף כולל של בהיק

 מליון דולר בריבית משתנה בשיעור של ליבור לשלושה חודשים 100- לשנה ו5.326%בשיעור של 

 בהתאם 2013 באוגוסט 1איגרות החוב תפרענה בכל רבעון עד ליום .  לשנה1.1%בתוספת מרווח של 

על אף האמור ). אשר מבוסס על הערכה של אספקת הגז הצפויה לחברת חשמל(סילוקין שנקבע ללוח 

- במקרה של צריכה מוגברת של חברת חשמל מעבר לצפי ניתן יהיה לפרוע את אגרות החוב של ה, לעיל

SPCוזאת לאחר חלוף תקופה של שנתיים , ללא עמלת פירעון מוקדם,  בריבית המשתנה בפרעון מוקדם

אי פרעון אגרות במועדים הקבועים בלוח הסילוקין , מאידך. SPC-הנפקת אגרות החוב של המיום 

לא יחשב , בכפוף לעמידה במינימום מסוים, לעומת הצפי, עקב צריכה מופחתת של חברת חשמל, שנקבע

דלק ,  שיעבדו השותפויותSPC-להבטחת פירעון אגרות החוב של ה. SPC-כהפרה של אגרות החוב של ה

, חזקת אשקלון ורשיון הפעלת האסדה:  את זכויותיהם בנכסים המפורטים להלןSPC-ות וההשקע

האסדה ושאר הציוד , בהתייחס להסכם חברת חשמל(הסכם התפעול המשותף , הסכם חברת חשמל

בעלת רשיון (מ "מניות חברת ים תטיס בע, פוליסות ביטוח, )המשמש להפקת הגז עבור חברת חשמל

הכוללים בין היתר את חשבון ההכנסות  (SPC-סכמי הגידור וחשבונות הבנק של הה, )לצינור ההולכה

, בין היתר, אשר בו יופקדו תקבולים מחברת חשמל וחשבונות בהם הופקדו כריות הביטחון הכוללות

ההלוואה על פי איגרות החוב הינה ללא זכות חזרה ). וכרית לבנית תחנת הקבלה, כרית לשרות החוב

)Non Recourse (יצוין כי הסכמים ; למעט זכות חזרה לנכסים מתוך הנכסים ששועבדו כאמור לעיל

 . למכירת גז עם לקוחות אחרים וחזקת נועה לא כלולים בנכסים המשועבדים

  .)  לעיל2.א1.13.5 ראו סעיף   (Elkהחברה קבלה מימון מבנק זר לרכישת   .ז

                                                      

 קיבלו השותפויות אישור מרשויות מס הכנסה לקבלת הלוואות עבור הקמת תשתית ההפקה של פרויקט 2001בחודש ספטמבר   1 
  .ים תטיס
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נטלו על עצמם השותפים הישראלים מספר , סף לביטחונות האמורים לעיל בנו:מגבלות בקבלת אשראי  .ח

הכוללות בין היתר את המחויבויות  SPC-כלפי המשקיעים באגרות החוב של ה) covenants(מחויבויות 

 :1הבאות

 ;לא לרדת בחלקם בחזקת אשקלון .1

ך אספקתו לחברת לא להצביע בוועדת התפעול בעד ביצוע פעולות נוספות שלא לצורך הפקת גז לצור .2

  :אלא אם יתקיים אחד מאלה") פעולות נוספות: "ק זה"להלן בס(חשמל 

יש בידי השותפים את כל האמצעים הכספיים עבור מימון מלא של הפעולות הנוספות והשותפים אישרו   )א(

 בכתב כי האמצעים הכספיים האמורים זמינים ומיועדים לפעולות SPC-לנאמן לאגרות החוב של ה

  . להשלמתן המלאההנוספות עד

  .SPC-ההצבעה בעד הפעולות הנוספות אושרה על ידי רוב מחזיקי אגרות החוב של ה )1(

סוכנויות הדירוג אישרו כי לא יהיה שינוי לרעה בדרוג בעקבות ההתחייבות לבצע את הפעולות  )2(

  .הנוספות

 שנקבעו לא להתחייב ולא להסכים לבצע הרחבה או שינוי של מערך ההפקה אלא אם יתקיימו תנאים )3(

 . המימוןבמסמכי 

 לאגרות החוב Baa3 דרוג סופי 7.3.2005 נתנה ביום Moody’sחברת הדרוג הבינלאומית  : דירוג אשראי  .ט

 דרוג סופי 22.4.05 ביום SPC-  נתנה לאגרות החוב של ה Standard and Poor’sחברת הדרוג . SPC-של ה

וח הדירוג לפיו נותר הדירוג של אגרות החוב  עדכון לדMoody’sי " פורסם ע18.1.2007ביום . BBB - של

 פרסמה 30.8.2007ביום , כמו כן. Stable Outlook(( עם תחזית דרוג יציבה Baa3  בדירוג SPC-של ה

,  עדכון לדירוג עסקת המימון של פרוייקט ים תטיסStandard & Poor’sסוכנות הדירוג הבינלאומית 

  .(Stable Outlook)עם תחזית דרוג יציבה   - BBB לפיו נותר הדרוג של אגרות החוב בדירוג

- לחברה מסגרת אשראי מבנקים בישראל בכפוף לתנאים מסויימים בסכום כולל של כ: מסגרות אשראי  .י

מסגרת האשראי מובטחת .  מיליון דולר45.7 -נוצלו נכון למועד הדוח כ, מתוך מסגרת זו. מיליון דולר60

. ת אבנר ושותפות דלק קידוחים המוחזקות על ידי החברהבשיעבוד על יחידות השתתפות של שותפו

החברה קיבלה אישור עקרוני בכפוף לתנאים מסוימים לקבל מסגרת אשראי מבנק נוסף , כמו כן

החברה מנהלת משא ומתן עם אותו הבנק על מנת לסכם את .  מיליון דולר20-בישראל בסכום כולל של כ

  . התנאים לקבלת האשראי

 נתקבלה על ידי חברת בת של דלק אנרגיה הלוואה מתאגיד זר בהיקף של Elkברת בקשר עם רכישת ח .1

 ). לעיל2.א1.13.5 ראו סעיף ( מליון דולר 100 -כ

                                                      
  .עומדים השותפים הישראלים במגבלות האמורות, ון למועד הדוחנכ, להערכת דלק אנרגיה   1
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  מיסוי 1.13.23

 . לדוחות הכספיים33לפירוט המיסוי על רווחי דלק אנרגיה ראו ביאור   .א

, ")הפקודה: "להלן (1961-א"תשכ, )נוסח חדש( פקודת מס הכנסה י"השותפויות אינן נישום עפ  .ב

) לפי חלקו בשותפות(והכנסות והוצאות רווחים והפסדים של כל שותפות מיוחסות לשותף הכללי 

מחזיק ". לפי יחס החזקותיהם בשותפות" מחזיק זכאי"שהינם ) בהם דלק אנרגיה(ולבעלי היחידות 

  . בדצמבר של שנת המס31 -תפות בתום יום ההוא מי שהחזיק ביחידות השת" זכאי

תיאומים בשל ( לחוק מס הכנסה 13 לפקודה וסעיף 63יחולו הוראות סעיף " מחזיק זכאי"על   .ג

זכאי לו בשנת המס מהכנסות " מחזיק זכאי"יראו את החלק שכל , בהתאם. 1985- ה"התשמ, )אינפלציה

בהתאם לתקנות מס הכנסה (שותפות לרבות חלקו האמור בהוצאות חיפוש ופיתוח של ה, השותפות

או הוצאותיו של אותו מחזיק זכאי והן /כהכנסתו ו, )1956-ז"תשט) ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט(

  . תיכללנה בדוח על הכנסתו שעליו להגיש לפי הוראות הפקודה

ר על  נחתם הסכם בין השותפויות לשלטונות מס הכנסה בקשר לניכוי מס במקו2004 אוקטובר בחודש 1.13.24

התחייבו השותפויות המוגבלות בתנאים מסוימים לתשלום , על פי ההסכם. ידי השותפויות המוגבלות

, בגין הכנסותיהם החייבות במס של המחזיקים הזכאים של יחידות ההשתתפות, המס הנדרש בכל שנה

ל תשלום המס יהווה מקדמה ע. הנובעות מהכנסות השותפות המוגבלת המיוחסות להם כאמור לעיל

 .חשבון המס אצל בעלי היחידות והוא יופחת מהון השותפות

  איכות הסביבה 1.13.25

או /או נזילה של נפט ו/בפעילות קידוחים והפקה קיים סיכון של נזקים לסביבה כתוצאה מהתפרצות ו

, כי בביצוע קידוח ינקטו אמצעי זהירות, בין היתר, חוק הנפט ותקנותיו קובעים, בישראל. דליפה של גז

היו נוזלים וגזים ניגרים לאדמה או נובעים ממנה ללא מעצור ושלא יחדרו משכבה גיאולוגית כך שלא י

, כאמור לעיל. חל איסור לנטוש באר מבלי לאטום אותה לפי הוראות הממונה, כמו כן. אחת לשניה

במסגרת רשיונות ואישורים שקיבלו השותפים בפרויקט ים תטיס בקשר עם הקמת מערכת ההפקה של 

 ים תטיס מחויבים השותפים לפעול בהתאם לתקני איכות סביבה שנקבעו ברשיונות ובאישורים פרויקט

  .ל"הנ

, ל כפופה לתקנים וחוקים המתייחסים לשמירה על איכות הסביבה"גם פעילות דלק אנרגיה בחו

או חברות בנות /דלק אנרגיה ו, Elkלמעט במקרה של . בהתאם לדיני המדינה בה מתבצעת הפעילות

ות מלאה שלה משמשות כמפעיל באף אחד מהפרוייקטים בהם היא מעורבת ובהתאם להוראות בבעל

. הסכמי התפעול החלים על הפרוייקטים השונים נדרשים המפעילים לפעול בהתאם לדינים הרלוונטים

עלויות פעולות הקשורות לשמירה על איכות הסביבה כלולות בתקציבי הפרוייקטים השונים ומעבר 

לא ידוע לדלק אנרגיה על אי עמידה או . לא צפויות עלויות מהותיות נוספות, למועד הדוחנכון , לכך

  .חריגה מדרישות איכות הסביבה בפרוייקטים בהם היא שותפה
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  מגבלות ופיקוח על הפעילות  1.13.26

  ישראל  .א

- ג"תשי,  ותקנות הנפט1952- ב"תשי, חיפושי נפט וגז והפקתם בישראל מוסדרים בעיקר בחוק הנפט

, )כהגדרתם בחוק הנפט(רשיונות וחזקות , החיפושים מבוצעים על פי היתרים. הותקנו מכוחו ש1953

לוחות זמנים ומגבלות , ידי הרשויות המוסמכות וכוללים בין היתר תכניות עבודות-המוענקים על

כמו כן נקבע בחוק הנפט כי בעל חזקה חייב בתשלום למדינה של תמלוג בשיעור של שמינית . שונות

ניתן . ת הנפט שהופקה משטח החזקה ונוצלה ובכל מקרה לא פחות מתמלוג מינימלי שנקבע בחוקמכמו

חלוקה , הולכה. לבטל זכות נפט אם בעל הזכות לא מילא אחר הוראות החוק או תנאי זכות הנפט

הקמתה והפעלתה של . 2002-ב"התשס, ושיווק של גז טבעי בישראל מוסדרים בחוק משק הגז הטבעי

  .לכה ושל רשת חלוקה של גז טבעי טעונים קבלת רשיון משר התשתיותמערכת הו

  וייטנאם וגיניאה ביסאו  .ב

בוייטנאם ובגיניאה ביסאו השותפים בפרוייקט אינם מתקשרים באופן ישיר עם הממשלה לצורך ביצוע 

מסמיכה הממשלה את חברת הנפט הממשלתית לנהל את זכויות הנפט והגז , במדינות אלו. הפרוייקט

או גז במדינות אלו נעשה במסגרת הסכם /או הפקה של נפט ו/זכויות חיפוש ו, לפיכך. חי המדינהבשט

  . שיתוף פעולה עם חברת הנפט הלאומית

השותפים בפרוייקט מתקשרים עם חברות הנפט הלאומיות , בפרוייקטים המבוצעים במדינות אלו

) Agreement for Joint Venture Participation או Production Sharing Agreement(בהסכמי שיתוף פעולה 

. הקובעים את מערכת היחסים בין החברה הלאומית לבין השותפים בפרוייקט לצורך תפעול הפרוייקט

החלים על פעילות , כוללים את הגדרת הזכויות והחובות של השותפים בזכויות הנפטהסכמים אלו 

תוכנית החיפושים והמועדים לביצועה כולל : ללןובכ, חיפושי הנפט והגז במדינה בה מתבצע הפרוייקט

 התחייבות -לאחר תגלית מסחרית; סכומי ההשקעה הדרושים לשם כך והזכויות שיתקבלו תמורתם

השותפים בפרוייקט לפתח את התגלית ושדה הנפט או הגז שנימצאו ולהפיקם ביעילות המקסימלית 

חולו על הפרוייקט ושיעורי התמלוגים בהסכמים אלו נקבעים בדרך כלל שיעורי המס שי, כמו כן

חברת הנפט הלאומית מקבלת אופציה לרכוש חלק . והבונוסים שעל השותפים בפרוייקט לשלם

  .להלןיב1.13.28 ראו סעיף . מהזכויות במקרה של תגלית מסחרית

  ארצות הברית  .ג

. ב נעשית בדרך כלל מידי בעלי הקרקעות"או גז טבעי בארה/נפט ורכישת זכויות החיפוש וההפקה של 

או גז כאשר יתר הזכויות הקנייניות במקרקעין /על פי רוב הרכישה היא של הזכות לחפש ולהפיק נפט ו

בתמורה לרכישת זכויות החיפושים וההפקה מקבל בעל הקרקע בדרך כלל . נותרות בידי בעל הקרקע

רוכש הזכויות . או גז/כן תמלוג מהרוכש במקרה של תגלית הפקה של נפט ותשלום דמי חכירה שוטפים ו

מחוייב לביצוע פעילות מינימלית של חיפושים שאם לא כן עשוי הוא לאבד את הזכות לחפש ולהפיק גז 

פעילות חיפושי . או נפט ובעלי המקרקעין יוכלו למכור את זכויות החיפוש וההפקה לגורם שלישי/ו

בין , הפקתם כפופה לדינים שונים וביניהם דינים מתחום איכות הסביבה הכולליםאו הגז ו/הנפט ו

  . מאגרי מים ואויר, מניעת זיהומי קרקע, היתר
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  הגבלים עסקיים 1.13.27

עיסקת רכישה על ידי השותפים הישראלים של  נתן הממונה את הסכמתו לביצוע 11.10.2000בתאריך   .א

 :שעיקרם,  הותנתה בתנאים,כפי שעודכנה, מה זוהסכ.  בפרויקט ים תטיסReading & Batesזכויות 

 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 

פרוייקט  "-בסעיף זה להלן " (מד יבנה"ו" עת אשדודמובל", "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 השותפות המוגבלת .1.8.2000כפי שהיה ביום " ים תטיס"אחזקותיה ב

מתייחס לגז טבעי בפרויקט מד יחשב כעונה על התנאי לממונה אישר הממונה כי גם מכירת החלק ה

 .ל"הנ

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"

 או יותר בתאגיד 5%בשיעור של ) קבוצהלרבות גופים הקשורים ל(כל רכישת החזקה בידי קבוצת דלק  .3

, טעונה אישור מראש של הממונה,  בישראלגז טבעישיווק או מכירה של , הולכה, הפקה, בחיפושהעוסק 

לאור . זה אינו חל על עסקה משותפת ים תטיס) 3(ק "האמור בס; אם יש בידי התאגיד תגליות גז טבעי

כם מכירה בין שותפות דלק קידוחים מצד אחד  הס28.10.2004הוראות הממונה כאמור נחתם ביום 

לפיו מכרה שותפות דלק קידוחים את כל ") רציו("שותפות מוגבלת ) 1992(לבין רציו חיפושי נפט 

ואת כל זכויותיה בקשר לגז הטבעי בלבד ) 100% מתוך 8%בשיעור ( מד יבנה I/8זכויותיה בחזקה 

שותפות בוחנת את הצורך בפניה לממונה על ה. 100 מתוך 21.766% מד אשדוד בשיעור I/9בחזקה 

  .2הגבלים עסקיים לקבלת אישורו להשתתפותה ברשיון מד אשדוד 

 נתן הממונה על ההגבלים העסקיים את הסכמתו לביצוע העברת זכויות השתתפות 28.8.2006בתאריך   .ב

החלטת הממונה הותנתה במספר תנאים .  לעילא1.13.3 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 . המראש ובכתב מאת הממונ

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

 .נה במפורש ובכתבעל ידי הממו

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

מיתר המחזיקים קבלת כל זכות או כוח למנוע , ישירות או בעקיפין, לבדו" התאגידים המקומיים"

  . החלטה או פעולה בעניין שיווק גז טבעי שיופק ברשיונות מתן ומיכל
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, 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, 2ראמקו נגב יש

 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-הד ואו/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

מונה הוחלט להפריד את  לאחר שעד לאותו מועד טרם נתקבל אישור המ2.8.2007ביום . ומיכל

שמשון יועברו לישראמקו ומלוא האחזקות ברשיון /332האחזקות באופן שמלוא האחזקות ברשיון 

  .אוהד יועברו לשותפויות/331

 הגישו השותפויות בקשה לממונה על ההגבלים העסקיים לפטור מאישור בית הדין 18.11.2007ביום   .ד

וגשה בקשר לביצוע פעולות חיפושים משותפות הבקשה האמורה ה. להגבלים עסקיים להסדר כובל

טרם התקבלה החלטת הממונה בבקשה ודלק ". חוף/"346לשותפויות וישראמקו במסגרת שטח רשיון 

  .אנרגיה אינה יודעת מתי תתקבל ומה תהיה ההחלטה

  הסכמים מהותיים 1.13.28

כמפורט התקופה המתוארת בדוח דלק אנרגיה התקשרה בהסכמים מהותיים אשר היו בתוקף במהלך 

  : להלן

  :הסכמי מכירת גז טבעי לחברת חשמל  .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

 643- או מועד בו סיפקו המוכרים לקונה כמות גז מצטברת השווה ל 1.7.2014תקופת ההסכם הינה עד  .2

  .לפי המוקדם, ")הכמות החוזית הכוללת: "להלן) (BCM18 - כ (MMBTU1מליון 

במקרה בו ,  יום לפחות30הקונה או המוכרים רשאים לסיים את ההסכם בהודעה מראש ובכתב של  .3

שסביר ) כהגדרתה בהסכם(עולת חדלות פירעון יבצע פ) ובנוגע למוכרים גם אם רק חלק מהם(הצד השני 

הקונה והמוכרים הסכימו שלא . כי תהיה לה השפעה לרעה על ביצוע התחייבויותיו בהתאם להסכם

אלא בקשר להפרות , לממש כל זכות שעשויה להיות להם לסיים את ההסכם בהתאם לכל דין

 יום לצד המפר 90תן תקופה של משמעותיות או נמשכות של הוראות מהותיות של ההסכם ורק לאחר מ

  . לתיקון  ההפרה) אלא אם כן נקבעה תקופה קצרה יותר בהסכם(

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 

                                                      
1   MMBTU שווה למליון BTU .BCM5.7 - סופק לחברת החשמל גז בהיקף של כ31.3.2007נכון ליום .  הינו מיליארד מטר מעוקב BCM .

  . להלן7.ז1.13.2 ראו גם סעיף 
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) Remaining Reserves(כי בכל עת במהלך תקופת ההסכם יהיו להם יתרות רזרבה , גרמו לכךהמוכרים י .5

בהסכם נקבעו ). Remaining TCQ( מיתרת הכמות החוזית הכוללת שנותרה 130%במאגרים בשיעור 

הוראות לדיווח ופיקוח על יתרת הרזרבה וכן לעניין התאמת הוראות מסוימות של ההסכם במקרה 

המוכרים עומדים , יצויין כי נכון למועד הדוח. נם עומדים ביתרות רזרבה בהיקף הנדרשוהמוכרים אי

  .בדרישת יתרות הרזרבה

לפי קצב השלמת , בין היתר, בהסכם נקבעה כמות חוזית שנתית של גז המשתנה על פני תקופת ההסכם .6

ות כוח אלו מערכת ההולכה וחיבורה לתחנות הכוח של הקונה באופן המאפשר מסירה של גז בתחנ

   ").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

בהסכם נקבעה כמות גז שנתית מינימלית לחיוב ): Minimum Bill Quantity(כמות מינימלית לחיוב  .8

)Minimum Bill Quantity ( מהכמות החוזית השנתית 80%בשיעור )אשר עבורה ) כפוף להתאמות

הכמות : "להלן(ל בכפוף להוראות ההסכם "התחייבה הקונה לשלם גם אם לא צרכה את הכמות הנ

וכן הוראות לעניין חישוב והתאמת הכמות המינימלית לחיוב ובכלל זה בנסיבות , ")המינימלית לחיוב

עוד קובע ההסכם מנגנון של צבירת יתרה בגין כמויות . עליון או של אי אספקה על ידי המוכריםשל כח 

עודפות שנצרכו על ידי הקונה בשנה כלשהי וניצולה להפחתת חובת חברת חשמל לרכישת כמות 

נקבעו הוראות ומנגנונים המאפשרים לחברת חשמל , כמו כן. מינימלית כאמור לעיל בשנים הבאות

 ללא תשלום נוסף עד לכמות ששילמה בגין גז שלא צרכה עקב הפעלת מנגנון הכמות המינימלית לקבל גז

  .צורכת חברת חשמל כמויות העולות על הכמות המינימלית לחיוב, נכון למועד הדוח. לחיוב

בניכוי תמלוגים למדינה (התקבולים הכוללים נטו , להערכת החברה: ההיקף הכספי של ההסכם .9

שינבעו לשותפות דלק קידוחים ושותפות  אבנר ממועד , )ם לרבות בעלי ענין והחברהולצדדים שלישיי

 וזאת 1)בהתאמה( מליון דולר 300  - מליון דולר ובכ330 -מוערך בכ,  תחילת ההפקה עבור חלקן בלבד

  ).  להלן10ק "ראו ס(בהתבסס על הסכמי גידור שביצעו השותפויות 

הינה , עניין ההיקף הכספי של ההסכם כאמור לעיללערכת החברה  ה–אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

המבוסס על הערכות החברה לגבי צריכת הגז העתידית של חברת חשמל בהתבסס , מידע צופה פני עתיד

שקיבלו השותפים הכללים ) טכניות ושיווקיות, הנדסיות, גיאולוגיות(על חוות דעת מקצועיות 

ה שלא להתממש במידה והצריכה בפועל של גז על ידי חברת  עשויההערכה. בשותפויות המוגבלות

  .ל"חשמל תהיה נמוכה מהתחזיות הנ

והוא צמוד לסל של , )BTU(ב ליחידת אנרגיה "מחיר הגז על פי החוזה נקבע בדולר ארה: מחיר הגז .10

לפי מנגנון הקבוע בחוזה עם מחיר ) (Producer Price Indexדלקים ולמדד היצרנים האמריקאי 

בהקשר זה יצוין כי לאור התקשרות השותפויות בהסכמי גידור כאמור בביאור  . לי ומינימלימקסימ

השותפויות קיבעו בפועל לאחר חתימת ההסכם עם חברת חשמל את המחיר , לדוחות הכספייםה 37

  . BTUלמיליון $ 2.47 - לפי ההסכם עם חברת חשמל למחיר של כלהימכרבגין כמויות הגז הצפויות 

                                                      
  . לעילא1.13.13  חשמל ראו סעיף לעניין היקף האספקה לחברת   1
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הגז הטבעי המיועד למסירה בהתאם להסכם צריך להיות בנקודת המסירה בהתאם : זאיכות הג .11

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(פנה הנוגעת לאיכות הגז תו, הצדדים

אם המוכרים לא יספקו בשעה כלשהי את כמויות הגז שהוזמנו על ידי , על פי ההסכם: הפרה ופיצויים .12

הקונה בהתאם להוראות ההסכם ואי האספקה הינה בכמות העולה על שעורי הסטייה המותרים על פי 

 של אספקת גז בחודש העוקב במחיר מופחת בכמות אזי יפצו המוכרים את הקונה בפיצוי בדרך, 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 

  . ההסכם בשיעורים הקבועים בהסכםכל אחד מהצדדים בגין הפרת חלק מהוראות

בהסכם נקבעו בטחונות שעל כל אחד מהמוכרים לספק ולקיים לטובת הקונה : בטחונות וערבויות .13

חלקן של . בתנאים ובסכומים הקבועים בהסכם, הכל במועדים, להבטחת התחייבויותיו על פי החוזה

 מליון דולר 6.9 - מליון דולר ו7.65ל הינו בסך "שותפות דלק קידוחים ושותפות אבנר בביטחונות הנ

החל מיום ) בהתאמה( מליון דולר 11.5 - מליון דולר  ו12.75 -  ו15.3.2006עד ליום ) בהתאמה(

ל הועמדו על ידי השותפויות בדרך של ערבויות בנקאיות המתחדשות מעת "הביטחונות הנ. 15.3.2006

כם חלף אולם השותפויות טרם הגדילו את מועד הגדלת הבטחונות האמור בהס, נכון למועד הדוח.  לעת

  .הבטחונות ומנהלות מגעים עם חברת חשמל לגבי הגדלתן

, המוכרים פועלים יחדיו ביחס לנושאים כגון פיתוח המאגר: יחסים בין המוכרים ומתאם של המוכרים .14

כי , הוצהר על ידי הקונה, יחד עם זאת. הובלתו ואספקתו בהתאם להסכם, 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 , להזמין כמויות גז באמצעות הודעה אחת שתומצא למתאם של המוכרים

  .מוכר תהא חלקו של כל מוכר מהכמות המוזמנת הכוללתמכל 

: להלן( התקשרו המוכרים בתוספת להסכם לאספקת כמויות נוספות של גז טבעי 15.8.2006ביום  .15

בהתאם לתוספת להסכם נתנו המוכרים לחברת חשמל אופציה לרכישת כמויות "). התוספת להסכם"

דרישות אספקת גז בשעות צריכת השיא של חברת נוספות של גז טבעי וזאת בעיקר לצורך מתן מענה ל

והיא מתייחסת לכמויות נוספות של גז 31.3.2008האופציה האמורה עומדת בתוקפה עד ליום . חשמל

מחיר רכישת הגז בהתאם לתנאי התוספת להסכם גבוה משמעותית מהמחיר . 2006שנרכשו החל מיולי 

זאת בעיקר בגלל עליית מחירי הדלקים בו רוכשת חברת חשמל גז טבעי בהתאם להסכם הקיים ו

  .בעולם

  : הסכם עם פז אשדוד  .ב

 נחתם הסכם בין השותפים בפרויקט ים תטיס לבין פז אשדוד לאספקת גז לבית הזיקוק 3.9.2004ביום 

  .באשדוד

  . BCM 1.3 -הכמות החוזית הכוללת שקבוצת ים תטיס מחויבת לספק לבזן הינה כ
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תקופת ההרצה שנקבעה בחוזה או עד אשר בזן תצרוך את הכמות  שנים מתום 10תקופת החוזה הינה 

  .לפי המוקדם מביניהם, החוזית הכוללת

 בגין כמות שנתית מינימלית של גז בהיקף ובהתאם )Take or Pay(בזן התחייבה לרכוש או לשלם 

  . למנגנון שנקבע בהסכם

 .  מליון דולר120 -מוערך בכ) עבור כל השותפים בפרויקט ים תטיס( של ההסכם הכוללההיקף הכספי 

  .2005אספקת הגז לבזן החלה בחודש נובמבר 

  : הסכם עם דלק אשקלון  .ג

דלק אשקלון . פי.פי. נחתם ואושר הסכם בין השותפים בפרויקט ים תטיס לבין אי2005בחודש אוגוסט 

דלק לאספקת גז לתחנת הכוח של ") 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

 15ותסתיים במוקדם מבין חלוף , בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם, לתחנת הכוח של דלק אשקלון

  .30.6.2022 - או ה, שנים מתום תקופת ההרצה של תחנת הכוח

ההיקף הכספי הכולל של . BCM 0.12 -  אשקלון הינה ככמות הגז השנתית אשר תרכש על ידי דלק

אספקת הגז לדלק אשקלון . מליון דולר160 -מוערך בכ) עבור כל השותפים בקבוצת ים תטיס(ההסכם 

 בגין כמות שנתית )take or pay(דלק אשקלון התחייבה לרכוש או לשלם . 2007החלה בחודש אוגוסט 

  .שנקבע בהסכםמינימלית של גז בהיקף ובהתאם למנגנון 

 .2007אספקת הגז לדלק אשקלון החלה בחודש אוגוסט 

  : הסכם למכירת גז טבעי למפעלי נייר חדרה  .ד

 נחתם הסכם בין השותפים בפרויקט ים תטיס לבין מפעלי נייר אמריקאיים ישראלים 29.7.2005ביום 

ז על פי ההסכם תחל אספקת הג. לאספקת גז טבעי למפעלי נייר חדרה") מפעלי נייר חדרה: להלן(מ "בע

עם השלמת צנרת ההולכה והמתקנים הנדרשים ותסתיים במוקדם מבין חמש שנים מיום תחילת 

  . 1.7.2011 אך לא לאחר BCM 0.43זרימת הגז או השלמת רכישת כמות של 

נוסחת מחיר הגז שנקבעה בהסכם מתבססת על מחיר המזוט עם מרכיב הנחה וכוללת מחיר רצפה 

 בגין כמות שנתית מינימלית )take or pay(לי נייר חדרה התחייבה לרכוש או לשלם מפע. ומחיר תיקרה

  . של גז בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבע בהסכם

.  מליון דולר40 - מוערך בכ) עבור כל השותפים בקבוצת ים תטיס(ההיקף הכספי הכולל של ההסכם 

  . והיקף קצב צריכת הגזההכנסות בפועל תושפענה ממכלול של תנאים ובעיקרם מחיר המזוט

  .2007אספקת הגז לנייר חדרה החלה בחודש אוגוסט 

  : מ"הסכם למכירת גז טבעי לכימיקלים לישראל בע  .ה

 נחתם הסכם בין השותפים בפרויקט ים תטיס לבין חברת בת של כימיקלים לישראל 25.32008ביום 

קבוצת ("י קבוצת כיל בישראל לאספקת גז טבעי למפעללאספקת גז טבעי , בערבות כיל, ")כיל("מ "בע

  . ")כיל

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 
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, ל פי מה שנמסר לכיל מחברת ההולכהע, אשר, אספקת הגז תחל עם השלמת צנרת הולכת הגז לדרום

 וכן הסבת מתקני הייצור של קבוצת כיל 2008לקראת סוף , ככל הנראה, תהיה, מ"נתיבי גז לישראל בע

בהם צפויה ,  ביחס למתקנים בסדום2008המתוכננת להתחיל בהדרגה מסוף שנת , להפעלה על ידי גז

חמש שנים ממועד )1: (ם במוקדם מבין אלההאספקה ותסתיי. להתבצע מירב צריכת הגז של קבוצת כיל

השלמת )2(; )בכפוף להארכה כמפורט להלן (2015השלמת תקופת ההרצה אך לא יאוחר מספטמבר 

   .רכישת כמות הגז החוזית

". תקרה"ו" רצפה"עם רכיב הנחה כולל מחירי , מחיר הגז נקבע לפי נוסחה המתבססת על מחיר המזוט

בגין כמות שנתית מינימלית של גז בהיקף ) Take or Pay( לשלם קבוצת כיל התחייבה לרכוש או

  .ובהתאם למנגנון שנקבעו בהסכם

 מליון 330 עד 260-מוערך בכ) 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

ההסכם כולל מספר תנאים מתלים שעיקרם קבלת ההיתרים הדרושים להקמת מתקני החיבור לגז 

 .מ"וחתימה על חוזה הולכת גז עם נתיבי גז לישראל בע

 ). לעילו 2.131.ראו סעיף (הסכם תפעול משותף בפרויקט ים תטיס   .ו

 ). לעיל 22.131.ראו סעיף (ויקט ים תטיס הסכמים לקבלת מימון לפר  .ז

 :הסכמים לגבי תשלום תמלוגים  .ח

  תמלוגים המתקבלים משותפות דלק קידוחים

בשותפות דלק לבין השותף הכללי ") המעבירות ":ק זה"בסלהלן ( ודלק ישראלדלק אנרגיה בין 

 זכותה של דלק ישראל הועברה ביום . הסכם העברת זכויות1993 בשנת  נחתם,בשם השותפות, קידוחים

  .במסגרת רה ארגון בקבוצת דלק,  לדלק השקעות2000 במרץ 30

: ק זה"בס להלן(מספר רשיונות זכויות בדלק קידוחים העבירו המעבירות לשותפות , פי ההסכם- על

תמלוגים בשעורים בירות למעהתחייבה 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).מהאשר ישמש לצרכי ההפקה עצ, אך לאחר הפחתת הנפט, תמלוגים מכל סוג

-  מנכסי נפט ביבשה ו5%ישולמו תמלוגים בשיעור , עד מועד החזר ההשקעה של שותפות דלק קידוחים

 .13% - ובים 15% -  מנכסי נפט ביבשה -ולאחר מועד ההחזר ,  מנכסי נפט בים3%

 לצורך קביעת  פסק מומחה2002פי המוסכם בין שותפות דלק קידוחים לבין המעבירות מונה בשנת -על  .ט

משמעותם הנכונה של הגדרות ומונחים מסוימים בנושא התמלוגים ששותפות דלק קידוחים חייבת 

בהחלטתו חיווה הבורר שמונה את ". מועד החזר ההשקעה"ובעיקר לגבי הגדרת , בהם כאמור לעיל

רך קביעת את דרך החישוב והאלמנטים השונים שיש ואין לקחת בחשבון לצו, בין היתר, דעתו בקובעו

 חל 13%שלאחריו משולמים תמלוגים בשיעור " מועד החזר ההשקעה". "מועד החזר ההשקעה"

 . 2007 בתחילת אוקטובר

  ). לעילא1.13.3 ראו סעיף  ("מיכל"ו" מתן"הסכם תפעול משותף ברשיונות   .י
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מ ואבנר נפט "בע) 1993(חברת דלק ניהול קידוחים : אבנרהסכם השותפות המוגבלת של דלק קידוחים ו  .יא

להסכמי השותפויות המוגבלות של שותפות דלק קידוחים , כשותפים כלליים, מ הינם צד"וגז בע

מרבית ההוראות בהסכם השותפות המוגבלת של דלק קידוחים ואבנר ). לפי הענין(ושותפות אבנר 

הסכם : "בסעיף זה(ל "ההוראות של ההסכמים הנלהלן תאור תמציתי של עיקרי . דומות בעיקרן

  "):השותפות המוגבלת

  .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 יו של השותפוןתיהעיקר הוצאו .3

- ט"התשמ) כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט(

1988.  

 מההוצאות וההפסדים של 0.01%- שא בנו מההכנסות ו0.01%-  זכאי לבכל שותפותהשותף הכללי  .4

בלת וכן בהוצאות והפסדים של השותפות המוגבלת אשר עקב ההגבלה על אחריות השותפות המוג

  .לא ישא בהם השותף המוגבל, השותף המוגבל

יני השותפות יהשותף הכללי ינהל את כל עסקי וענ, בהתאם להוראות הסכם השותפות המוגבלת .5

ע את מטרות המוגבלת לפי שיקול דעתו וכמיטב יכולתו ויעשה את מירב המאמצים על מנת לבצ

אשר ניתנו לו  בכל שותפות מונה מפקח .השותפות המוגבלת כאמור בהסכם השותפות המוגבלת

השותף הכללי . מות שנועדו להגן על האינטרסים של בעלי היחידות בשותפויותסמכויות פיקוח מסוי

 בהסכם ימות שהותרוולר וכן להחזר הוצאות ישירות מסו ד40,000זכאי לדמי ניהול חודשיים בסך 

  .השותפות המוגבלת

על ידי ,  הראויים לחלוקה,תות המוגבליוכל הרווחים של השותפובהסכם השותפות המוגבלת נקבע כי  .6

הדרושים ) שלא הובאו בחשבון לצורך קביעת הרווחים(בניכוי סכומים , כרווחים, השותפות על פי דין

  .כם השותפות המוגבלת באופן שנקבע בהסבהתאם לזכויותיהם, לשותפות יחולקו לשותפים

או מנהליו לא יהיו אחראים כלפי השותפות המוגבלת או כלפי השותף /או עובדיו ו/השותף הכללי ו .7

שנעשו בשם השותפות המוגבלת על פי הסמכויות שהוענקו , לרבות גם מחדל, המוגבל על כל מעשה

 המעשים כאמור נעשו אלא אם כן, לשותף הכללי בהסכם השותפות המוגבלת או על פיו או על פי דין

ין זה גם נקבעו בהסכם השותפות המוגבלת הוראות י לענ.בתרמית או בזדון או מהווים רשלנות רבתי

  .ן שיפוי וביטוח השותף הכלליילעני

במישרין או בעקיפין נכס נפט , תקופת קיום השותפות המוגבלת הינה כל עוד יהיה לשותפות המוגבלת .8

השותפות המוגבלת תסתיים לפני התאריכים האמורים .  גז שיופקותוקף או זכויות בו או בנפט או-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 

ם יש לשותפות המוגבלת אינטרס ויהיה זכאי להתמנות כמפעיל בפעולות חיפושי נפט בשטחים שבה

   .בשטחים שבהם יהיה לה אינטרס בעתיד
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מכל  6%בהסכם השותפות המוגבלת של שותפות אבנר נקבעה הזכות לתמלוגים בשיעור של , בנוסף

, טשיופקו וינוצלו מנכסי הנפ, או חומרים בעלי ערך אחרים/או גז ו/בנפט ואבנר חלקה של שותפות 

אך לאחר הפחתת , לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג(אינטרס אבנר שבהם יש או יהיה בעתיד לשותפות 

  . האמורים6%- מתוך ה1%- דלק השקעות זכאית ל)אשר ישמש לצרכי ההפקה עצמה, הנפט

  הסכם וייטנאם  .יב

ן להל (Production Sharing Contractבקשר עם פרוייקט וייטנאם נחתם הסכם השתתפות בתפוקה 

חברת הנפט הלאומית של , בין המחזיקים בזכויות בפרוייקט לבין פטרו וייטנאם") PSC: "בסעיף זה

תוקף : בין היתר נקבע בו,  נקבעו התנאים לביצוע חיפושי הנפט בשטח הפרוייקט PSC-ב. וייטנאם

יעורי ש, תמלוגים לשלם לפי קצב ההפקה בפרוייקט, תכנית עבודה לפרוייקט, שטח הפרוייקט, ההסכם

 15%בונוסים לשלם לפי שלבי פיתוח שונים בפרוייקט וזכותה של פטרו וייטנאם לרכוש , המס

תקופת ההסכם נקבעה לפי . מהזכויות בפרוייקט כנגד החזר הוצאות במקרה של תגלית מסחרית

יצוין כי . 2030 התקופה הכוללת תסתיים בשנת במקרה של תגליתהתקדמות בשלבי עבודה כאשר 

 חתמו השותפים בפרויקט וייטנאם על הסכם תפעול משותף בנוסח המקובל בענף חיפושי PSC-ל, בנוסף

  . לעילז1.13.2 בדומה להסכם התפעול המשותף בפרוייקט ים תטיס המתואר בסעיף , הנפט

  : ן משולמים תמלוגים הנקבעים בהתאם לקצב ההפקה היומי הממוצע כדלקמPSC-בהתאם ל

 : נפט

  אחוז תמלוגים  )בחביות(תפוקה יומית ממוצעת 

0-20,000  4%  

20,001 - 50,000  6%  

50,001-75,000  8%  

75,001 - 100,000  10%  

100,001 - 150,000  15%  

  20%  150,000מעל 

  

  :גז טבעי

במיליון (תפוקה יומית ממוצעת 
  )מטר מעוקב

  אחוז תמלוגים

0-5  0%  

5-10  3%  

  6%  10מעל 

הן השקעות ( נעשית הבחנה בין חלק מהתפוקה המיועד לכיסוי החזר הוצאות PSC-בהתאם ל, כמו כן

 הניתן לכל אחד מהשותפים שהשקיעו 70%בשיעור של ) Cost Oil) (הוניות והן השקעות שוטפות

המחולק לכל , 30%בשיעור של ) Profit Oil(לבין חלק המיועד לחלוקה כרווח לשותפים , בפרוייקט

  . לרבות פטרו וייטנאם, תפים בפרוייקטהשו

 מתחלקת בין פטרו וייטנאם לבין בעלי הזכויות Profit Oil - התפוקה המסווגת כPSC-בהתאם ל

בהתאם ל קצב ההפקה היומי הממוצע ) לרבות פטרו וייטנאם לאחר מימוש האופציה(בפרוייקט 

  :כדלקמן
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  : 1נפט

תפוקה יומית ממוצעת 
  )בחביות(

עלי החלק המשולם לב
  הזכויות בפרוייקט

החלק המשולם 
  לפטרו וייטנאם

0-15,000  82.5%  17.5%  

20,000- 15,001  78.5%  21.5%  

20,001-30,000  69.5%  30.5%  

30,001-50,000  61.5%  38.5%  

50,001-75,000  55%  45%  

75,001-100,000  53%  47%  

100,001-150,000  45%  55%  

  60%  40%  150,000מעל 

  . רגל מעוקב6,000-עי השיעור זהה והכמויות נקבעות ביחס המרה של כל חבית נפט לביחס לגז טב

מיסי יצוא וכיוצא באלה וכן נקבעו , מ"מע,  שיעורי המס שיחולו לרבות מס הכנסהPSC-כמו כן נקבע ב

  .בונוסים המשתלמים בהתאם לשיעור התפוקה

  הליכים משפטיים 1.13.29

: ק זה"בס: להלן( בקשה לאישור תביעה נגזרת  התקבלה במשרדי שותפות אבנר1.5.2003ביום   .א

שהוגשה על ידי בעלת מניות בחברת כהן פיתוח ") התביעה: "להלן(ביחד עם תביעה נגזרת ") הבקשה"

מ " מהמניות באבנר נפט וגז בע50%כהן פיתוח מחזיקה ") (כהן פיתוח: "להלן(מ "ומבני תעשיה בע

) ל דלק אנרגיה הינו בעל עניין בכהן פיתוח"מנכ, מורשותפות אבנר ומר גדעון תדכללי בשהיא השותף ה

התביעה עניינה בטענות התובעת כי . מ ודירקטורים בכהן פיתוח"אבנר נפט וגז בע, כנגד השותפות

י שותפות אבנר נפגעה כביכול "זכותה של כהן פיתוח לקבל תמלוגים מהפקתם וניצולם של נכסי נפט ע

ה זכויות נפט בנכסי נפט ימיים לצדדים שלישיים מבלי שדאגה בשל כך ששותפות אבנר המוגבלת העביר

לכך שמקבלי הזכויות יקבלו על עצמם את ההתחייבויות לשלם לכהן פיתוח תמלוגים מן התפוקות 

בין השאר מהטעם , בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את הבקשה. שיפיקו בגין אותם נכסי נפט

 בבית המשפט 1.11.2006בדיון שהתקיים ביום . ן כפייםשהיא הוגשה בחוסר תום לב ובחוסר ניקיו

ש המחוזי לדחות את הבקשה קבע בית המשפט העליון כי "העליון בערעור שהוגש על החלטת ביהמ

הדיון יוחזר לבית המשפט המחוזי על מנת ששאלת תום הלב ושאלת נפקות התצהיר שצורף לבקשה 

 יקבל בית המשפט את בקשת שותפות אבנר ויתר בית המשפט העליון קבע כי אם לא. יידונו לגופן

עוד קבע בית המשפט העליון כי הפקדון . ישמרו כל טענותיהם, לדחיית הבקשה על הסף, הנתבעים

שהופקד בבית המשפט העליון במסגרת הדיון בערעור יועבר לבית המשפט המחוזי על מנת שישמש 

 קיים דיון כפי שקבע בית המשפט העליון בית המשפט המחוזי. אם אלה יפסקו, לפרעון ההוצאות שם

 .והורה על הגשת סיכומים של הצדדים בעניינים אלה, כאמור לעיל

 התוקפת את  הגישו השותפים בפרויקט ים תטיס עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק24.6.2007 ביום  .ב

על ידי  שנתגלה ממאגר הגזעל ידי המדינה התנהלות הממשלה המכוונת להכשיר רכישה של גז טבעי 

BG שנערך ביום , במסגרת הדיון בעתירה . ומכירתו למשק הישראליסמוך לחופי רצועת עזהושותפיה ב

                                                      
בהתאם להסכם הקיים החלוקה היא בשיעורים שונים ,  הנמצא בשלבי חתימהPSC-השיעורים דלעיל הינם בהתאם לתיקון ה   1

  . במעט
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 בנוגע לרכישת גז טבעי BGצ התחייבה המדינה כי ככל שהמשא ומתן עם " ונוכח הערות בג20.12.2007

שלישי כל עוד לא לא תשווקו ולא תעבירו לכל גורם , המדינה לא תמכור את הגז הטבעי שתרכוש, יבשיל

בו קבע , ניתן פסק דין ,25.12.2007ביום . תוקן חוק משק הגז הטבעי באופן שיאפשר לה פעילות מעין זו

אינה ) רכישת גז טבעי לשם מכירתו ושיווקו(של המדינה במכלול הנתקף בעתירה צ כי פעילותה "בג

 משק הגז הטבעי שהינו של מתיישבת באופן מלא עם הוראות החוק ועם המודל שבחר המחוקק לפיתוח

 .וכי ככל שהממשלה מבקשת לסטות ממודל זה עליה לפנות למחוקק, שוק בו מתקיימת תחרות חופשית

וזאת בין היתר לאור התחייבות , צ דחה בפסק דינו את העתירה וביטל את הצוים שהוצאו בגדרה"בג

שותפות יוזמת כיום המדינה למיטב ידיעת ה.  כאמור לעיל20.12.2007המדינה שניתנה בדיון מיום 

 ושותפיה לרכישת גז טבעי ולמכירתו BGאשר יאפשר לה להתקשר עם , תיקון לחוק משק הגז הטבעי

  . למשק הישראלי

מ ומספר נתבעים "לעניין תביעה אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד חברת ים תטיס בע  .ג

   .לדוחות הכספיים) 10(א25נוספים ראה ביאור 

   ואסטרטגיה עסקיתיעדים 1.13.30

דלק אנרגיה ממשיכה ביישום האסטרטגיה של יצירת ערך באמצעות בניית פורטפוליו פרוייקטים 

  .מגוון ומאוזן עם פוטנציאל רווחיות לחברה בטווח הבינוני והארוך, בינלאומי

משלב כיום הפורטפוליו של דלק אנרגיה נכסי נפט וגז , בעקבות הרחבת הפעילות בשנה האחרונה

 -ו, Elk ,Matra, "ים תטיס"פרוייקט (קים עם פוטנציאל נוסף של פיתוח ואקספלורציה בסיכון נמוך מפי

AriesOne( , פרוייקטים בשלבי פיתוח העתידים להפיק נפט בשנים הקרובות)וייטנאם ו - Matra ( וכן

 אנרגיה אשר במידה ויצליחו עשויים לתרום משמעותית לעליית ערך דלק, פרוייקטים של אקספלורציה

  ).והאקספלורציה בפרוייקט וייטנאם" תמר"קידוח (

פועלת לשימור מובילותה ויכולותיה ) באמצעות השותפויות דלק קידוחים ואבנר(דלק אנרגיה 

להמשיך , המקצועיות בתחום החיפושים וההפקה בישראל במגמה להגביר את היקף מכירות הגז הטבעי

 -וכן לבחון את הרחבת הפעילות גם לתחום ה, ל גז טבעיבאקספלורציה ובהגדלת הרזרבות הזמינות ש

LNG.  

באמצעות , לרבות יכולות תפעול עצמאיות, ל"דלק אנרגיה פועלת לפיתוח יכולות מקצועיות דומות בחו

שיאפשרו , ) במזרח אירופהMatra - ב ו" בארהElk(רכישת אחזקות בפלטפורמות ניהוליות ותפעוליות 

  .אלההרחבה של הפעילות באזורים 

תמשיך דלק אנרגיה לנצל הזדמנויות לבחינת השקעות בפרוייקטים ספציפיים ביחד עם , במקביל

  ).י ופרמייר'נובל אנרג: כגון(שותפים ומפעילים בעלי נסיון מקצועי מוכח 

הנובע , ובמגמה להנות מהגידול הצפוי בהיקף הפעילות העולמי בתחום האקספלורציה וההפקה, בנוסף

הרחיבה דלק אנרגיה את פעילותה באמצעות השקעתה בחברה , ת במחירי הנפטמהעלייה המתמשכ

VOGIL ,איחסון ופריקה של נפט , העוסקת בעיקר בהסבת מיכליות למתקנים ימיים צפים להפקה

)FPSO ( בהחכרתן ובהפעלתן וכן בהשקעה בחברות אוסטרליות בעלות רזרבות מוכחות של נפט וגז

  .טבעי
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וכן בפיתוח " תמר"בקידוח , יע בשנה זו אמצעים ניכרים בפרוייקט וייטנאםדלק אנרגיה צפויה להשק

ובהכשרתן לגידול אורגאני באזורים ) VOGIL - וElk ,Matra(בהן השקיעה לאחרונה , והשבחת החברות

  .הגאוגרפיים ובתחומי הפעילות שלהן

מצעים כספיים מחייבות אותה לפעול לגיוס א, ל"הנדרשות בפעילות דלק אנרגיה כנ, ההשקעות

אמצעים אלה יגוייסו מהתקבולים הצפויים מחלוקת רווחי השותפויות דלק קידוחים . משמעותיים

, ממימון בנקאי, ח באמצעות תשקיף המדף של דלק אנרגיה"או אג/ מגיוס אפשרי של הון ו, ואבנר

 נכסים וכן באמצעות בחינת אפשרויות למימוש, שילקח ברמת דלק אנרגיה או ברמת הפרוייקטים

יצוין כי אין כל וודאות שדלק אנרגיה . או לשיתופי פעולה עם אחרים בפרוייקטים הקיימים/שהושבחו ו

  .תצליח במאמצי גיוס הכספים שלה

, דלק אנרגיה ממשיכה באופן רציף באיתור ובדיקה של הזדמנויות להשקעה בפרוייקטים בעולם

משיך ולהרחיב את פעילותה בתחום וזאת במטרה לה, ל"המשתלבים באסטרטגיית הפעילות הנ

 .החיפושים וההפקה של נפט וגז טבעי

  כיסוי ביטוחי 1.13.31

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' ות בגין נזק שנגרם לצד גביטוחי חבוי

לדלק אנרגיה ביטוח אחריות דירקטורים במסגרת פוליסת ביטוח אחריות , בנוסף לאמור לעיל

הכיסוי הביטוחי , להערכת דלק אנרגיה. דירקטורים שנרכשת על ידי קבוצת דלק עבור החברות בקבוצה

  .המפורט לעיל הינו כיסוי סביר

  גורמי סיכון 1.13.32

כרוכים בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה ביותר של , פט וגז ופיתוח של תגליות נפט וגזחיפושי נ

הדברים מקבלים משנה תוקף בכל הנוגע לפעילות  .בעיקר מהטעמים המפורטים להלן, סיכון כספי

  .בים והפקה חיפושי נפט

 הבינלאומית של דלק פעילותה. לדלק אנרגיה חשיפה לשינויים בשער הדולר: תנודתיות בשער הדולר  .א

גם השותפויות המוגבלות מודדות , 2008 בינואר 1 -החל מה,  אנרגיה מתבצעת ברובה בדולרים ובנוסף

, את תוצאותיהן בדולרים ולכן כל שחיקה בשער השקל מול הדולר תגרום לקיטון בהכנסות דלק אנרגיה

במהלך , מנגד.  של דלק אנרגיהלקיטון בהון העצמי וברווחיות, בהוצאותיה ובנכסים נטו שלה ומכאן

 מסך 14%-אשר נכון לתאריך הדוח מהוות כ,  החלה דלק אנרגיהבגיוס הלוואות דולריות2007שנת 

ההתחייבויות במאזן המאוחד ולכן כל תיסוף בשער החליפין של השקל מול הדולר יגרום להכנסות 

  .מהפרשי שער בגין הלוואות אלו

י הצרכנים עבור הגז הטבעי שבמאגרים אשר "ים המשולמים עהמחיר: תלות במחירי הדלקים בעולם  .ב

תנודות . כגון מזוט וסולר, ממחירי הדלקים החליפיים, בין היתר, השותפויות שותפות בהם נגזרים

במחירי הדלקים החליפיים עלולות להשפיע גם על המחירים אותם תוכל דלק אנרגיה לקבל מלקוחותיה 

או להשפיע על כדאיות הפקה ממאגרים חדשים שיתגלו /ותפויות ובגין הגז הטבעי שימכר על ידי הש
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למחירי הנפט השפעה ישירה על תקבולי . או השותפויות המוגבלות/על ידי דלק אנרגיה ו) ככל שיתגלו(

הערכות רזרבות מושפעות גם , זאת ועוד. ל"דלק אנרגיה ממכירות נפט וגז בפרוייקטים שלה בחו

אותן ניתן ,  ירידה במחירי הנפט והגז עלולה להביא להקטנה ברזרבות-א כך לדוגמ, ממחירי הנפט והגז

בעוד שעליה במחירי הנפט עשויה , של דלק אנרגיה. יהיה להפיק באופן כלכלי ממאגרי הנפט והגז

  .להביא לעיתים לגידול במאגרים אותם ניתן להפיק באופן כלכלי

דוח קיימים שני מתחרים עיקריים בקשר במועד ה, על פי הידוע לדלק אנרגיה: תחרות באספקת גז  .ג

לאור ההיקף הקטן יחסית של משק הגז ).  לעיל1.13.16 ראו סעיף (לאספקת גז למשק הישראלי 

תחרות זו עלולה לגרום לירידת מחירים וכן לפגוע ביכולת השותפויות המוגבלות לשווק את , הישראלי

, גם במסגרת פרוייקט וייטנאם עלולה דלק אנרגיה. ידן או שיתגלו על ידן בעתידרזרבות הגז שנתגלו על 

להתמודד על אספקת גז למשק המקומי של , ככל שתהיה תגלית של גז טבעי בעלת פוטנציאל מסחרי

  .וייטנאם עם ספקי גז נוספים

 לספק את יכולתם של השותפים בפרויקט ים תטיס: אי ודאות בקשר להקמת מערכת ההולכה הארצית  .ד

הגז שברשותם לצרכנים פוטנציאליים נוספים וכן להגדיל את כמויות הגז המסופקות לחברת חשמל 

קיימת אי , במועד הדוח. בהשלמת הקמת מערכת ההולכה הארצית לאספקת הגז, בין היתר, מותנה

  .ודאות בקשר למועד ההשלמה של המערכת

שר עלולים להגרם בקשר לפרויקטים בהם היא על אף שדלק אנרגיה מבוטחת לכיסוי נזקים א: ביטוח  .ה

ותקבולי הביטוח לפיכך לא בהכרח יכסו את כל , לא כל הסיכונים האפשריים מכוסים בפוליסות, פועלת

אין כל ודאות כי ניתן יהיה להמשיך לרכוש פוליסות מתאימות בעתיד , כמו כן. ההפסדים האפשריים

  .בתנאים מסחריים סבירים או בכלל

נלווים לחיפושים והפקה של ה נתונות לכל הסיכונים  וגז והפקתםפעולות חיפושי נפט: ולסיכוני תפע  .ו

, התמוטטות בור הקידוח והתלקחות, התפוצצות, גון התפרצות בלתי מבוקרת מבור הקידוחכנפט וגז 

גוף , ציוד חיפושים, מתקני הפקה, אשר כל אחד מהם עשוי לגרום להרס או נזק של בארות נפט או גז

 תפיסתם של כלים בבור הקידוח באופן שהמשך הקדיחה יהיה בלתי הואסיכון נוסף אפשרי . ושורכ

במידה ויקרו אירועים כאמור בים עלולות התוצאות להיות חמורות . אפשרי או כרוך בהוצאות גדולות

ום כמו כן קיים סיכון של אחריות לנזקים הנובעים מזיה.  נזקים כבדים ביותרםלהיגרביותר ועלולים 

אין כל בטחון שיושגו כל הביטוחים הדרושים . או 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

, ן היתרבי,  הביטוח נקבעת בדרך כלל בנפרד לגבי כל קידוח תוך התחשבותףההחלטה על סוג והיק

עשוי  מסוימיםלגבי ביטוחים . טיבו והיקפו של הכיסוי המוצע והסיכונים הצפויים, בעלות הביטוח

  .  להחליט שלא לעשותםהמפעיל בפרוייקט מסויים

כיום אין בישראל קבלנים לביצוע קידוחים וסקרים : ציוד ושירותים מקצועיים, תלות בקבלנים  .ז

ת עם קבלנים יו השותפומתקשרותולפיכך גבלות בים  המותיו השותפושמבצעותסיסמיים מהסוג 

מספר האסדות וכלי השיט האחרים המסוגלים לקדוח , זאת ועוד. ל לצורך ביצוע עבודות כאמור"מחו

 הינו קטן בהשוואה לביקוש הגדול הקיים כיום ואין כל בטחון כי ימצא  בפרטבמים עמוקיםבים בכלל ו
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לא כל הציוד וכח האדם המתאימים לביצוע . ים שנקבעו להםכלי שיט מתאים לביצוע הקידוחים במועד

נפט מצויים בישראל או ניתנים להזמנה בפרקי זמן קצרים ולפיכך ה חיפושי  בתהליךפעולות ספציפיות

דבר המייקר ומעכב באופן , ל"מתעורר לא פעם צורך להזמין שרותי ציוד וכח אדם מקצועי מחו

וההפקה  הפיתוח,  הנפטיחיפושקבלנים זרים לבצוע פעולות התקשרות עם . משמעותי את הפעילויות

 עלולה להיתקל בקשיים עקב מצבה הפוליטי )לרבות קבלנים לביצוע עבודות תחזוקה ותיקונים (בים

  .ישראל-והבטחוני של מדינת

חיפושי נפט וגז אינם בגדר מדע מדויק : והסתמכות על נתונים חלקיים ומשעורים סיכוני אקספלורציה  .ח

 היות ובמקרה של כישלון באקספלורציה עלולים כל כספי  הם כרוכים בדרגה גבוהה של סיכון כספיולכן

האמצעים והטכניקות הגיאולוגיים והגיאופיסיים אינם מספקים תחזית . ההשקעה לרדת לטמיון

ם ולפיכך קביעת יעדי החיפושי,  או הגודל של מאגרי נפט או גזהמאפיינים, הצורה, מדויקת על המיקום

 במידה רבה על וההערכות לגבי גודל מאגרים קיימים ורזרבות הגז המוכחות בהם עשויים להתבסס

מובן שלא ניתן להבטיח כי יתגלו כתוצאה . נתונים חלקיים או משוערים ועל הנחות שלא הוכחו

, ןיתר על כ. מפעולות חיפושים אלו נפט או גז בכלל או כאלה שיהיו ניתנים להפקה ולניצול מסחריים

אופיזי ישיר לגבי חלק מהאזורים הימיים של נכסי הנפט של השותפות יאולוגי וגיקיים חוסר מידע ג

בשל מיעוט הקידוחים שבוצעו בים ומיעוט האינפורמציה , בין היתר, וזאת,  ושל דלק אנרגיהתוהמוגבל

דבר היקף יתכנו אף שינויים מעת לעת בהערכות ב, בהתאם לאמור לעיל, בנוסף. שניתן לקבל מהם

כמות הנפט והגז המוערכת במאגרים המפיקים נפט וגז בתקופה . רזרבות הגז המוכחות במאגרים

על פי חוות דעת של מומחים חיצוניים להערכת רזרבות של מאגרי , בין היתר, המדווחת נקבעת מדי שנה

המבוסס על הערכה של רזרבות הגז המוכחות והמפותחות כאמור הינו תהליך סובייקטיבי . נפט וגז

ידי מומחים שונים -כן הערכות של אותם מאגרים המבוצעות על-הנחות שונות ועל מידע חלקי ועל

ישנן הנחות ונתונים רבים המשפיעים על תוצאותיהן של . עשויות לעיתים להיות שונות באופן מהותי

. עותיים בהערכותאו בנתונים כאמור עשויים להביא לשינויים משמ/הערכות רזרבות ושינויים בהנחות ו

המידע המופיע בדוח זה לעניין הרזרבות המוכחות במאגרים השונים הינו בגדר הערכה בלבד ואין 

, "מרי" אומדן רזרבות הגז המוכחות והמפותחות בשדה הגז  .לראות בו מידע על כמויות מדוייקות

בישראל הפחתת . משמש בקביעת שיעור הפחתת הנכסים בדוחות הכספיים של השותפויות המוגבלות

דהיינו בכל , השקעות הקשורות לגילוי והפקה של רזרבות גז מוכחות ומפותחות נעשית בשיטת האזילה

תקופה חשבונאית מופחתים הנכסים בשיעור הנקבע על פי כמות יחידות הגז שהופקו בפועל מחולק 

חתות יכולה להיות לאור המהותיות של ההפ. ברזרבות הגז המוכחות והמפותחות שנותרו על פי הערכות

לשינויים המתוארים לעיל השפעה מהותית על תוצאות הפעולות והמצב הכספי של השותפויות 

  ..המוגבלות ושל דלק אנרגיה

עלויות משוערות ולוחות זמנים : עלויות ולוחות זמנים משוערים בלבד ואפשרות של העדר אמצעים  .ט

 סטיות ם כלליים בלבד ויכולות להיות בהםאומדנימשוערים של ביצוע פעולות חיפושים מבוססות על 

 עשויות להשתנות במידה משמעותית בעקבות ממצאים שיתקבלו במהלך חיפושיםתכניות ה .ניכרות

. ביצוע אותן פעולות ולגרום לסטיות ניכרות בלוחות הזמנים ובעלויות המשוערות של אותן פעולות
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ם עלולים לגרום לכך שלוח הזמנים יתמשך  וכן גורמים אחריפעולות חיפוש ופיתוחתקלות תוך כדי 

הרבה מעבר למתוכנן וכי ההוצאה בפועל שתידרש לשם השלמת פעולות החיפושים תהיה גבוהה בהרבה 

יתכן ופעולות חיפושים מוצעות תהיינה כרוכות בהוצאות , כמו כן. מהעלויות שתוכננו לפעולות אלה

אי תשלום במועד של ,  המשותפים התפעולמיסכי ה"עפ. כספיות אשר לחברה לא יהיו אמצעים לכסותם

 בתקציב מאושר לביצוע תוכנית עבודה מאושרת )לפי הענין(השותפויות המוגבלות /דלק אנרגיהחלק 

 בשל .אשר הסכם התפעול חל עליהםהנפט ) י(מהווה הפרה העלולה להביא לאבדן הזכויות בנכס

צדדים אחרים במצב בו ,  חלקו היחסית אאחריותו של כל צד להסכם התפעול המשותף לשלם במועד

 להתחייב בתשלום דלק אנרגיהעלולה , הפרת ההסכםכדי תוך סכומים שאמורים היו לשלם לא שילמו 

) הם(הנפט שלגביו) י(סכומים העולים באופן ניכר על חלקה היחסי בהתאם לשיעור השתתפותה בנכס

בשל  .אלו) ים(ובדן כל זכויותיה בנכס תסתכן בא- ואם לא תעמוד בתשלום זה במועד , בוצעה ההפרה

 הן הצפויות והן - קידוחים ימיים עלולות החריגות  הוצאות פיתוח ושל עלותם הגבוהה במיוחד של

 לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות ועקב כך תאבד שדלק אנרגיה להביא לידי כך - הבלתי צפויות 

  .את זכויותיה

צד להסכם , נכסי הנפטעל פי הסכמים עם השותפים האחרים ב:  בפעולות משותפותפיגור בתשלומים  .י

לאבד את זכויותיו , על פי הוראות ההסכמים, עלול, שאינו משלם במלואם את הסכומים המגיעים ממנו

  .בנכסי הנפט שעליהם חל ההסכם ללא כל פיצוי

 שדה תהליך קבלת ההחלטה אם יש מקום לביצוע השקעה בפיתוח: פיתוח שדה במקרה של תגלית  .יא

 המסחרית ופעולות ביניים שעד להפקה המסחרית וכן ביצוע הפיתוח וההפקה , שלוובהפקה מסחרית

 כרוכים בהוצאות כספיות ולהיותמשך תקופות ארוכות יעשויים לה) אם יוחלט שיש להם מקום(

 הינה פעילות )כדוגמת עומק המים בחזקת נועה( מאוד עוד יצוין כי הפקה במים עמוקים .ניכרות

 .ורכבת ביותר הדורשת טכנולוגיה של הקמת מתקני הפקה מיוחדיםמ

 השותפויות המוגבלותביצוע פעולות בחלק מהשטחים של : תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים  .יב

הינם בישראל  האישורים העיקרים הדרושים דלק אנרגיהלמיטב ידיעת . טעונה אישורים שונים

רשות שמורות , ל"אישורי שלטונות הבטחון וצה, טבעיאישורים מכח חוק הנפט וחוק משק הגז ה

,  אגף הדיג-משרד החקלאות , או ועדות לתכנון ובניה/רשות מקומית ו, מינהל התעופה האזרחית, הטבע

ל כפופה לקבלת " גם פעילות ההפקה והחיפושים בחו. וגורמי ספנות במשרד התחבורהרשות הנמלים

השגת אישורים אלה עשויה להיות . ן מתבצעת הפעילותאישורים מרשויות שונות של המדינות בה

או לגרום לדחיה במועד ביצוע , כרוכה בהוצאות נוספות מעבר לתקציבים שיועדו לפעולות האמורות

כפוף לתיאום ,  המוגבלותתיו של השותפוןפעילותמ חלק,  מבלי לגרוע מהאמור.הפעולות המתוכננות

תלות זו ברשויות הבטחון עשויה לשבש את תכניות . ראל בישוקביעת לוח זמנים עם רשויות הבטחון

הן מבחינת עצם היכולת לבצע את הפעולות המתוכננות והן מבחינת לוח ,  אלהפעולותהשותפות ביחס ל

  .הזמנים והעלויות של פעולות אלה

במסגרת תחום הפעילות של דלק אנרגיה בישראל נדרשים אישורים רגולטורים  :שינויים רגולטורים  .יג

וכן אישורים נלווים של , בעיקר מצד הגורמים המוסמכים על פי חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי, םרבי
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במהלך השנים ). משרד איכות הסביבה ורשויות התכנון השונות, לרבות משרד הבטחון(רשויות המדינה 

 האחרונות הועלו מספר הצעות לתיקונים בחוקים ובתקנות הרלוונטיים לתחום הפעילות של דלק

לשינויים רגולטורים כאמור עלולה להיות השפעה שלילית על פעילות . אנרגיה ושל השותפויות

קיים סיכון כי ישונו , במסגרת פעילות דלק אנרגיה בעולם ובמדינות בלתי מפותחות בעיקר. השותפויות

  .התנאים הרגולטורים באופן שעלול לפגוע בחברה

ם ומזג אויר בלתי מתאים עלולים לגרום לדחיות בלוח תנאי ים סוערי: תלות במזג אויר ובתנאי ים  .יד

דחיות כאלה עלולות .  בים ולהארכת משך ביצועההפרוייקטים של עבודההזמנים שנקבע לתוכנית ה

בלוחות זמנים שדלק אנרגיה מחויבות לגרום לייקור העלויות הצפויות ואולי אף לגרום לאי עמידה 

  .בהם

טרם נדונו בפסיקת בתי המשפט עילות השותפויות המוגבלות הקשורות בפסוגיות המס : סיכוני מס  .טו

ואין כל אפשרות לצפות או לקבוע כיצד יפסקו בתי המשפט אם וכאשר תובאנה הסוגיות , בישראל

אין אפשרות לצפות מה תהיה , כמו כן לגבי חלק מהסוגיות המשפטיות. המשפטיות האמורות להכרעתם

  .עמדתם של שלטונות המס

פעילות דלק אנרגיה מומנה ברובה המכריע מהלוואות שהתקבלו מדלק : שר עם מימוןהתחייבויות בק  .טז

ל עלול להיווצר קושי בגיוס "במקרה של אי הארכת ההלוואות הנ. ל"השקעות ומבנקים בישראל ובחו

  .ןהאמצעים הדרושים לצורך פירעונ

במסגרת הסכמי המימון .  לעיל1.13.22 השותפויות המוגבלות התקשרו בהסכמי מימון כמפורט בסעיף 

בהסכם עם חברת , את זכויותיהן בחזקת אשקלון, בין היתר, ל שיעבדו השותפויות המוגבלות"הנ

בהסכם , בהסכם הגידור שנחתם בקשר לקיבוע מחיר הגז על פי ההסכם עם חברת חשמל, חשמל

אי עמידה של . מתקנים וזכויות על פי פוליסות ביטוח, תטיסהתפעול המשותף החל בפרוייקט ים 

השותפויות המוגבלות בהתחייבויות שנטלו על עצמן בקשר עם הסכמי המימון כאמור לעיל עשוי 

וכן למימוש הביטחונות ,  מיידיןלהוביל להעמדת הסכומים המגיעים על פי הסכמי המימון לפירעו

  . שהועמדו על ידי השותפויות המוגבלות

השותפויות המוגבלות התקשרו בהסכם למכירת גז טבעי עם חברת חשמל אשר : תלות בלקוח עיקרי  .יז

התשלומים . הינה הצרכן הבודד הגדול ביותר בישראל וכיום צרכן הגז העיקרי של השותפויות

המתקבלים מחברת חשמל על פי הסכם חברת חשמל הינם כיום מקור ההכנסה העיקרי של השותפויות 

 אי עמידה של חברת חשמל בהתחייבויותיה לשלם במועדם את התשלומים על פי ההסכם .המוגבלות

רישיון הייצור , בנוסף. עמה עלול להוביל להפרה של הסכמי המימון וכפועל יוצא העמדתו לפרעון מיידי

 לא ניתן לצפות אילו שינויים יחולו בתנאי הרשיון של חברת .2008 חברת חשמל הוארך עד ליולי של

יצוין עוד כי למדיניות . מל לאחר מכן  וכיצד שינויים אלה ישפיעו על מצבה הכלכלי של חברת חשמלחש

וכן כוונת הממשלה , הממשלה להגברת התחרות במשק החשמל על ידי הכנסת יצרני חשמל פרטיים

לפעול להפרטתה של חברת חשמל עלולות להביא לפגיעה בחוסנה הכלכלי של חברת חשמל וכפועל יוצא 

בהסכם עם חברת חשמל נקבעו מספר . לפגוע ביכולתה לקיים את התחייבויותיה בהתאם להסכם עמה

  .אשר בקרותם לא תהיה חברת חשמל חייבת להמשיך לבצע תשלומים על פי ההסכם" כוח עליון"אירועי 
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בוייטנאם , דלק אנרגיה מסתמכת במידה מרובה על המפעילים בעיסקת ים תטיס: תלות במפעיל  .יח

וגם לאור , ל וחוסר הנסיון היחסי של דלק אנרגיה"גם לאור נסיונם של המפעילים הנ, אה ביסאוובגיני

  .העובדה כי לחברה אין נציגות בוייטנאם ובגיניאה ביסאו

 פיתוח :תתפות בפעולותוהש פקההעדר אמצעים לצורך פיתוח וה ,פיתוח שדה במקרה של תגלית  .יט

העשויים לעלות על  משמעותיים להשקיע סכומים נרגיהדלק אאת  והפקתן מחייבים תומסחרי תותגלי

 גבוהים ביותר והפעולות הינם, במיוחד במקרה של תגלית בים, סכומים אלה.  כיוםה שבידיהסכומים

 מסחרית ישאף שבמקרה של תגלית  .האמורות תהיינה כרוכות גם כן בסיכונים לרבות סיכוני תפעול

 תוכל שדלק אנרגיהבטחון כי שעבודו של נכס זה יספיק על מנת אין כל ,  נכס בעל ערךדלק אנרגיהבידי 

ת יויצוין כי בשל חובת תשלום התמלוגים על ידי השותפו . לצורך הפתוח וההפקהמימוןלהשיג 

 אין ודאות שבכל מקרה של ,ולאחרים) שותפות דלק קידוחים(חברה ל, ת למדינת ישראלוהמוגבל

ית מסחרית יהיו פעולות הפיתוח של שדה הנפט והבאר תגלית שהינה תגלית שניתן להגדירה כתגל

על כדאיות ההפקה יכולות להשפיע לרעה . תות המוגבליווהפקת הנפט כדאיות מבחינה כלכלית לשותפו

  .ההפקה או ירידה משמעותית במחיר הנפטהפיתוח וגם עליה משמעותית בהוצאות 

 מותנה במילוי ן לתקופה קצובה ותוקפזכויות נפט ניתנות: ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט  .כ

ניתן לבטל את זכות , במקרה של אי מילוי התנאים. התחייבויות במועדים הקבועים בתנאי נכסי הנפט

 ,במדינה בה מצוי הפרוייקטהארכת תוקפה של זכות נפט הינה בשיקול דעת הרשויות המוסמכות . הנפט

יכולת ניצול נכסי הנפט . ות תנאים נוספיםלצמצם את זכות הנפט ולהתנ, הרשאיות לסרב להאריכה

האפשרות לממן את הפעולות השונות וכן בהימצאות ציוד וכח שתהיה לחברה בכך , 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 להביא לפקיעתהאו למנוע או לצמצם את הארכתהזכות הנפט ניתנה 

  ..עלולים לרדת לטמיון בזכויות אלה  שהושקעו עלול להביא לאבדן הזכויות וכל הכספים בזכויות הנפט

 גז טבעי שנתגלו או יתגלו בתחום שטחים אשר  נפט אויתכן שמאגרי: גלישה של מאגרים  .כא

) מבחינת המבנה הגיאולוגי של המאגר והיקפו" (גולשים" יש בהם זכויות שותפויות מוגבלות/חברהל

וכן גם לתחומים שמחוץ למדף ; ולהיפך,  זכויות מוגבלותתיושותפו/חברהלשטחים אחרים בהם אין ל

יתכן , במקרה בו המאגר גולש לשטחים אשר לצדדים אחרים זכויות בהם. היבשת של מדינת ישראל

על מנת להגיע לניצול יעיל של , ת מהמאגרויהיה צורך להגיע להסכמים בדבר ניצול והפקה משותפ

  .רזרבות הנפט או הגז הטבעי

פעילות החיפושים של דלק אנרגיה בארץ ובעולם מתבצעת לעיתים באזורים :  פוליטי–סיכון בטחוני   .כב

בעיקר , השותפויות המוגבלות חשופות. או במדינות בהן המשטר הפוליטי אינו יציב/ו) לב ים(מבודדים 

, לסיכונים ביטחוניים, ם תטיס המצויים בקרבה יחסית לגבול ישראל עם רצועת עזהבאיזור מתקני י

 להסב העלולהחשיפה לסיכונים פוליטיים במדינות בהן עשויה דלק אנרגיה לפעול . לרבות פעולות טרור

 .הפיכה או משבר פיננסי,  מלחמהןוגה נזק בקרות אירוע פוליטי כחברל

 



  

   
296 - א 

סיכונים ענפיים וסיכונים , סיכוני מקרו(ון שתוארו לעיל על פי טיבם בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכ

השפעה , על פי השפעתם על דלק אנרגיה, אשר דורגו בהתאם להערכות דלק אנרגיה, )מיוחדים לחברה

  :בינונית וקטנה, גדולה

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי דלק אנרגיה 

  ההשפעה קטנ  השפעה בינונית  השפעה גדולה 

   סיכוני מקרו
   X  תנודתיות בשער הדולר

   X  תלות במחירי דלקים בעולם
   סיכונים ענפיים

   X  תחרות באספקת גז
אי ודאות בקשר להקמת 
  מערכת ההולכה הארצית

X   

  X   ביטוח
  X   סיכוני תפעול

  X   תלות בקבלנים
    X  סיכוני אקספלורציה

עלויות ולוחות זמנים משוערים 
  בלבד

 X  

   X  פיתוח שדה בתגלית
תלות בקבלת אישורי גורמים 

  חיצוניים 
 X  

  X   שינויים רגולטורים
 X    תלות במזג אויר ובתנאי ים

  

סיכונים מיוחדים לדלק 
  אנרגיה

 

 X    סיכוני מס
  X   התחייבויות בקשר עם מימון

   X  תלות בלקוח עיקרי
  X   תלות במפעיל

ות פיגור בתשלומים בפעול
  משותפות

  X 

העדר אמצעים לצורך פיתוח 
  והפקה והשתתפות בפעולות

 X  

ביטול או פקיעה של זכויות 
  ונכסי נפט

  X 

 X    גלישה של מאגרים
  X    פוליטים-סיכונים בטחונים 

  

מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על תחום האנרגיה הינה על סמך ההערכה בלבד וייתכן כי 

  .ת ההשפעה תהיה שונהבפועל מיד
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  נספח מונחים מקצועיים

 

 . סך הפעולות הקשורות לחיפושי נפט וגז–אקספלורציה  -

שהוצאה במהלך הקדיחה באמצעות מכשיר , )Core(בצורת גליל , דוגמת סלע רציפה ושלמה –גלעינים  -

 . מטרים30- אורך הגלעין עשוי לנוע ממטרים ספורים עד למעלה מ. מיוחד

  .דרך שכבות סלע קיימות, שחדר כלפי מעלה, לח גדול גוף מ– דיאפיר -

  .שם כולל לנפט וגז שהם תרכובות המורכבות מפחמן ומימן;  פחמימנים– הידרוקרבונים -

 . מיליון שנה5 עד 1.5ששקעו ונוצרו לפני ) שם תקופה גיאולוגית( סלעים מגיל פליוקן – שכבות מגיל פליוקן -

 . מיליון שנה66 עד 1.5שנוצרו לפני ) שם תקופה גיאולוגית(יר  סלעים מגיל טרצי– שכבות מגיל טרצייר -

 . מיליון שנה111 עד 97שנוצרו לפני ) שם תקופה גיאולוגית( סלעים מגיל אלביין – שכבות מגיל אלביין -

בניגוד לקידוח רגיל , אל שכבת המטרה) directional(קידוח נטוי המבוצע בזוית מכוונת  –קידוח אלכסוני  -

  . היא אנכיתשהקדיחה בו

  .°80מקרה פרטי של קידוח אלכסוני שזוית הנטייה היא מעל  –קידוח אופקי  -

 .או גז במאגר הניתנות להפקה/ כמויות נפט ו– רזרבות -

 SEC-גז הניתנות להפקה ברמת סבירות גבוהה לפי כללי ה/  רזרבות במאגרי נפט –רזרבות מוכחות  -

)Securities and Exchange Commission ( כללי הולפי- SPE/WPC) Society of Petroleum Engineers 

and World Petroleum Council.( 

 . רזרבות מוכחות המופקות בפועל באמצעות קידוחי פיתוח והפקה– מפותחות ומפיקות, רזרבות מוכחות -

 אשר טרם הוחל, רזרבות מוכחות במאגרים המצויים בשדה מפיק –מפותחות ולא מפיקות , רזרבות מוכחות -

ואולם הרזרבות , קידוחי הפיתוח וההפקה מפיקים ממאגרים אחרים באותו שדה. בהפקה מסחרית שלהם

עם הידלדלות המאגרים ). Closed Behind Pipe(ל מצויות במאגרים הסגורים על ידי צינורות הדיפון "הנ

תם ואת תחילת המאפשרת את פתיח, המפיקים נעשית פרפורציה בצינורות הדיפון באזור המאגרים הסגורים

 .ההפקה מהם

לגביהם עדיין לא הושלמו עבודות , רזרבות מוכחות המצויות במאגרים –רזרבות מוכחות ולא מפותחות  -

 .הפיתוח וההפקה

- PDP (Proved Developed Producing) - מפותחות ומפיקות, רזרבות מוכחות. 

- PDNP (Proved Developed Non Producing) -ת ולא מפיקותמפותחו,  רזרבות מוכחות. 

- PUD (Proved Undeveloped) -  רזרבות מוכחות ולא מפותחות.  
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  תחום הביטוח והפיננסים בישראל 1.14

  רכישת ההחזקות בתחום הביטוח בישראל 1.14.1

 2006בשנת .  ומנורה1 הפניקס– רכשה קבוצת דלק החזקות בשתי חברות ביטוח ישראליות 2005בשנת 

 מכרה הקבוצה את מרבית 2007בשנת . הגדילה הקבוצה החזקותיה בפניקס והפכה בעלת שליטה בה

  :ים אודות עסקאות אלו והחזקות הקבוצה בחברות ביטוח בישראללהלן פרט. החזקותיה במנורה

 ממניות הפניקס שהוחזקו בידי 25.01% - הושלמה עסקה לרכישה של כ 2005 בדצמבר 4 ביום - הפניקס  .א

במסגרת העסקה ניתנה . ₪ מיליוני 720 -ידי דלק השקעות בתמורה לסך של כ- קבוצת שלמה אליהו על

 נוספים ממניות הפניקס 8.04% - ל פיה זכאית דלק השקעות לרכוש כ עCALLלדלק השקעות אופציית 

 בכפוף 5%בתוספת הפרשי הצמדה למדד וריבית שנתית בשיעור של (₪  מיליוני 222 - בתמורה לסך של כ

 והחזקותיה של דלק השקעות בפניקס עלו 2006 ביוני 7 מומשה ביום CALL - אופציית ה). להתאמות

 . בזכויות הצבעה31.33% - ון וכ בה33.04% -כתוצאה מכך לכ

מ "מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע(קבוצת מאיר  התקשרה דלק קפיטל עם 2006 באוגוסט 26ביום 

בעסקה לרכישת , שהיתה בעלת השליטה בפניקס, )"המוכרות": להלן) (מ"בע) הפניקס(ומאיר החזקות 

לאחר קבלת האישורים ). ₪ מליוני 940 - כ( מליוני דולר 214 -תמורת סך של כ,  ממניות הפניקס28.5%

נכון .  וקבוצת דלק הפכה בעלת השליטה בפניקס2006 בנובמבר 17הושלמה העסקה ביום , הנדרשים

מחזיקה קבוצת דלק , ולאחר ביצוע הקצאה פרטית של מניות הפניקס למשקיעים מוסדיים, למועד זה

בהסכם הרכישה נקבע כי כל עוד תחזקנה .  מזכויות ההצבעה בה50.6% - ממניות הפניקס וכ52.9% -בכ

: להלן( או יותר מזכויות ההון ומזכויות ההצבעה בחברה 20%המוכרות מניות בפניקס המקנות 

תעשינה דלק קפיטל ודלק ) "החזקה ב": להלן (10% - אך לא פחות מ, 20% -או פחות מ, )"החזקה א"

רקטוריון החברה יכהנו שני השקעות שימוש באמצעי השליטה שלהן על מנת לגרום לכך שבדי

אשר יומלצו על ידי ', או דירקטור אחד במקרה של החזקה ב', דירקטורים במקרה של החזקה א

נכון למועד זה מכהנים בדירקטוריון הפניקס . ויהיו מקובלים על דלק קפיטל ודלק השקעות, המוכרות

ות שני דירקטורים לרב(ידי החברה מתוך תשעה דירקטורים -ארבעה דירקטורים שהומלצו על

   ).חיצוניים

 מההון המונפק של מנורה בהקצאה פרטית 9.99% רכשה דלק השקעות 2005 במרץ 13 ביום - מנורה  .ב

בנוסף קיבלה דלק השקעות אופציה הניתנת למימוש לרכוש בהקצאה .  מליון דולר44בתמורה לסך של 

 בתמורה לסך 2006 באפריל 2ביום אשר מומשה ,  נוספים מהון המניות המונפק של מנורה5%פרטית עד 

כן חתמה דלק השקעות על הסכם עם בעלי . 2006 באפריל 9ששולמו ביום ,  מיליוני דולר23.3-של כ

  .השליטה במנורה שכלל הוראות שונות בעניין מכירת מניות והגנת זכויות המיעוט של דלק השקעות

הותנתה הסכמתו , ליטה בפניקסבמסגרת האישור שנתן הממונה על ההגבלים העסקיים לרכישת הש

לצד שלישי בלתי קשור ,  תמכור דלק השקעות חלק מהחזקותיה במנורה2008 במאי 13בכך שעד ליום 

לא ,  או יותר מהון המניות של מנורה5%באופן שדלק השקעות לא תחזיק , שיאושר על ידי הממונה

                                                      
  .מ וכל החברות המאוחדות בדוחותיה הכספיים"היא הפניקס אחזקות בע" הפניקס"בחלק זה    1
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לקבלת טובת הנאה ממנורה למעט תהיה לה כל זכות למנות נושא משרה במנורה וכן לא תהיה לה זכות 

 ממניות מנורה בתמורה 8% - כ2007לאור האמור מכרה דלק השקעות בחודש ינואר . הזכות לדיבידנד

 140 -אשר מומשה בתמורה לסך של כ, 4.4%-והעניקה אופציה לרכישת כ₪  מיליון 251 -לסך כולל של כ

.  ממניות מנורה2.2% -השקעות בכנכון למועד זה מחזיקה דלק . 2007בחודש פברואר ₪ מיליון 

  .₪ מיליון 142 - בגין מכירת ההחזקות במנורה הסתכמו בסך של כ) לפני מס(הרווחים המצטברים 

לפרטים . המאוחדת בדוחות דלק השקעות, תיאור תחום הביטוח שלהלן יתייחס לפעילותה של הפניקס

ראו סעיף , ת על בסיס עלותהמוצגת בדוחות דלק השקעו, נוספים בעניין ההשקעה בחברת מנורה

  . להלן1.14.22

  מידע כללי על תחום הפעילות 1.14.2

  מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  .א

נכון למועד זה נסחרת . 1978 כחברה פרטית והפכה לחברה ציבורית בשנת 1949הפניקס התאגדה בשנת 

יקר פעילותה של הפניקס ע, נכון למועד הדוח. 15- ומדד פיננסים100-א" במסגרת מדד ת1מניית פניקס 

הפניקס :"להלן" (מ"הפניקס חברה לביטוח בע"המתבצעת באמצעות חברת הבת , היא פעילות ביטוח

, לרבות ביטוחי רכב חובה, ביטוח כללי על מרבית ענפיו, וכוללת פעילות בתחומי ביטוח חיים, ")ביטוח

הפניקס "פניקס באמצעות חברת בנוסף לפעילות הביטוח עוסקת ה. רכב רכוש וביטוח מחלות ואישפוז

מתן , יצירות אמנות, בהשקעות במקרקעין) "הפניקס השקעות": להלן" (מ"השקעות ופיננסים בע

פעילה הפניקס במתן שירותים , כמו כן. השקעות הון סיכון והשקעות אחרות, אשראי חוץ בנקאי

 40%אשר , )"סאקסלנ": להלן(מ "פיננסיים באמצעות החברה הציבורית אקסלנס השקעות בע

 בדצמבר 31נכון ליום . ידה והיא בשליטה משותפת שלה עם צדדים שלישיים-ממניותיה מוחזקות על

 - כ: כדלקמן, ₪ מיליוני 70,025 -בכ, ידי הפניקס ואקסלנס- הסתכם סך הנכסים המנוהלים על, 2007

 במסגרת 13,731 -כ; מלבמסגרת קופות ג₪  מיליוני 19,470 - כ; במסגרת ביטוחי חיים₪  מיליוני 23,344

במסגרת ניהול תיקי ₪  מיליוני 3,575 - כ; במסגרת קרנות נאמנות₪  מיליוני 4,119 -כ; תעודות סל

במסגרת קרנות הפנסיה ₪  מיליוני 2,193 -כ; במסגרת מוצרים מובנים₪  מיליוני 3,472 -כ; השקעות

  . במסגרת קרנות גידור₪  מיליוני 122 -וכ

  :יטוח שוניםהפניקס פועלת בענפי ב

 ביטוח חיים מיועד בעיקרו לטווח הארוך ומבטיח כיסוי ביטוחי –ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך  .1

, בנוסף. בין היתר בשל מות המבוטח או בהגיעו לגיל הנקוב בפוליסת הביטוח, בקרות מקרה הביטוח

נכות , כגון מחלה(רט יכולים להתווסף לפוליסות האמורות כיסויים בשל סיכונים שונים במהלך חיי הפ

קופות גמל , מנהלת הפניקס גם קרנות פנסיה, במסגרת תחום פעילות זה). או אובדן כושר עבודה/ו

  ).ללא מרכיב ביטוחי,  פוליסות חיסכון–במסגרת פוליסות אקסלנס אינווסט (וחיסכון לטווח הקצר 

הכיסוי . תוצאה משימוש ברכב תחום זה כולל מתן כיסוי ביטוחי לנזק גוף שנגרם כ–ביטוח רכב חובה  .2

  .1970 –ל "התש, )נוסח חדש(נדרש על פי הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי 

הכולל , )ביטוח מקיף( תחום זה כולל ביטוח אחריות כלפי נזקי רכוש לרכב המבוטח –ביטוח רכב רכוש  .3

  . כיסוי לנזקי רכוש לרכב וכיסוי לנזקי רכוש שיגרום הרכב המבוטח לצד שלישי
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למעט תחום ( תחום זה כולל פוליסות המכסות את חבות המבוטח כלפי צד שלישי –וח כללי אחר ביט .4

כגון (ביטוח בענפי חבויות , )כגון דירות ובתי עסק(וכולל ביטוח בענפי רכוש , )רכב חובה המפורט לעיל

  ).כגון ביטוח עבודות קבלניות(וענפי ביטוח כללי אחרים ) אחריות מעבידים

ביטוחי ,  תחום פעילות זה כולל ביטוחי מחלות ואשפוז לפרטים וקולקטיבים– ואשפוז ביטוחי מחלות .5

  .שיניים

  ):₪באלפי (להלן ריכוז נתונים כספיים על ענפי הביטוח של הפניקס 

2005  2006 2007   
רווח מתחום פעילות ביטוח   186,784  365,974  403,857

 חיים וחיסכון לטווח ארוך
מתחום פעילות ) הפסד(רווח   41,351  51,174  )10,111(

 רכב חובה
מתחום פעילות ) הפסד(רווח   64,823  38,906  480

 רכב רכוש
מתחום פעילות ) הפסד(רווח   98,790  69,364  40,584

 ביטוחי מחלות ואשפוז
רווח מתחום פעילות ביטוח   13,862  30,698  22,028

 כללי אחר
 ילותכ רווח מתחומי הפע"סה  405,610  556,116  453,838

 :התאמות     
מהשקעות ) הפסדים(הכנסות   106,393  66,521  71,309

ואחרות שלא נכללו בדוחות 
 נטו, עסקי ביטוח

הוצאות ריבית על התחייבויות   )101,637(  )38,877(  )43,130(
 לזמן ארוך

נטו ) הוצאות(הכנסות   33,450  26,770  1,846
מסוכנויות ביטוח ומחברות 

  אחרות

הוצאות הנהלה וכלליות שלא   )25,318(  )36,536(  )39,516(
  נזקפו לדוחות עסקי ביטוח

  הוצאות הפחתת הפרש מקורי  )8,060(  )6,622(  )11,961(

  רווח לפני מסים על הכנסה  410,438  567,372  432,386

  מסים על הכנסה  )167,186(  )206,417(  )181,850(

  רווח לאחר מיסים על הכנסה  243,252  360,955  250,536

חלק הפניקס בתוצאות חברות   65,434  23,682  54,369
  כלולות

חלקם של בעלי מניות   )8,444(  )2,806(  )766(
  חיצוניים בתוצאות נטו

  רווח לפני פריט מיוחד  300,242  381,831  304,139

ביטול עתודה (פריט מיוחד   177,500  -  -
לסיכונים יוצאים מן הכלל 

  )בביטוח חיים

  רווח נקי  477,742  381,831  304,139
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  :להלן תרשים מבנה ההחזקות העיקריות בתחום הביטוח והפיננסים בישראל
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  :2007 – 2006להלן פירוט השקעות בהון הפניקס בשנים   

השקעה 
בהון 

  ₪במיליוני 

 תאריך סוג עסקה  מההון המונפק%

   9.78% –המניות   374.1

 –) בדילול מלא(כתבי האופציה 
2.52%  

 מניות 20,500,000הנפקת 
 -ו. נ.ע ₪ 1רגילות בנות 

 כתבי אופציה לא 6,000,000
) בארבע סדרות(סחירים 

 למשקיעים מוסדיים

 2006 בדצמבר 10

 מניות 10,500,000הנפקת   4.77% –המניות   174.8
א לציבור "כ. נ.ע ₪ 1בנות 

  .בדווח הצעת מדף

  2007 בדצמבר 11

 

  תקינה ואילוצים מיוחדים, מגבלות חקיקה  .ב

ידי הממונה על שוק - ם הביטוח והחסכון לטווח ארוך כפוף לרגולציה מקיפה מכוח דין ולפיקוח עלתחו

הרגולציה הענפה מהווה גורם משפיע ביותר על הפעילות ). "המפקח": להלן(ההון והמפקח על הביטוח 

ובשנים האחרונות היא גדלה משמעותית ושינתה את פני הפעילות והתחרות בתחום ביטוח החיים 

לפירוט ;  להלן1.14.17לפירוט בעניין רגולציה על תחום הביטוח בכלל ראו סעיף . והחסכון לטווח ארוך

  .  להלן2א1.14.3 - ד ו1.14.2בעניין רגולציה על תחום ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך ראו סעיפים 

  :מגבלות על חלוקת דיבידנדים

) דלק השקעות ודלק קפיטל(דלק יתן לקבוצת על פי היתר לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה בפניקס שנ

 3 מהרווחים השנתיים של הפניקס כדיבידנד למשך 50%- לא יחולקו יותר מ,2006 בנובמבר 16ביום 

 מההון 120% -  מביטוח נמוך ההון העצמי של הפניקס כל עודמגבלה זו תחול .  ממועד ההיתרשנים

 2007 בדצמבר 31נכון ליום . א להלן6.14.17בסעיף  ןהעצמי הנדרש על פי תקנות ההון המינימלי כהגדרת

 121% -המהווה כ, ₪ מילויני 1,654 -עמד ההון העצמי הקיים בהתאם לתקנות של הפניקס ביטוח על כ

  . מההון העצמי הנדרש על פי התקנות האמרות

ה הור, בהמשך להצעה לתיקון תקנות ההון העצמי הנדרש מחברות הביטוח, 2007 בנובמבר 13ביום 

כי על חברת ביטוח מאוחדת להימנע מחלוקת דיבידנדים בסכום , המפקח למנהלי חברות הביטוח

כן ציין המפקח כי על חברת ביטוח המבקשת לחלק - כמו. 2007 מהרווח הנקי לשנת 50%העולה על 

כי טרום קבלת ,  יצוין.לפנות למפקח לקבל אישורו מראש לחלוקה, דיבידנדים בשיעור גבוה מהאמור

 מהרווח הנקי שלה בשנת 50%העולה על , ₪ מיליון 410ל חילקה הפניקס דיבידנד בסך של "ראה הנההו

2007.  

 החליט דירקטוריון הפניקס לאשר מדיניות חלוקת דיבידנד בשיעור שלא 2007 בינואר 25כי ביום , יצוין

ופה לקיום מדיניות החלוקה כפ.  מהרווח הנקי של הפניקס הניתן לחלוקה בכל שנה25% - יפחת מ

ולכך שלא יהיה בחלוקה כדי , למגבלה בהיתר השליטה כאמור לעיל, התנאים הקבועים בחוק החברות
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 במסגרת מדיניות הדיבידנד לא יילקח בחשבון מרכיב 1.או בפעילותה של הפניקס/לפגוע בעסקיה ו

ישת הון הרווח שנבע מהעברת העתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל להון העצמי שכנגדו תתווסף דר

  . בפניקס ביטוח

כי במסגרת מדיניות , להמליץ בפני האסיפה הכלליתהפניקס  החליט דירקטוריון 2007 במרץ 21ביום 

 יובהר כי לעניין הרווח הנקי השנתי של החברה שיילקח בחשבון 2007הדיבידנד שאושרה בינואר 

ע מהעברת העתודה לסיכונים לא יילקח בחשבון מרכיב הרווח שנב, במסגרת מדיניות חלוקת הדיבידנד

  .יוצאים מן הכלל להון העצמי שכנגדו תתווסף דרישת הון בפניקס ביטוח

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  .ג

בין , השינויים המהותיים ביותר בעסקי הביטוח מתרחשים בענף ביטוח החיים והחסכון ארוך הטווח

 ו 2007רפורמות הנוספות בתחום שאושרו בשנים  וה2005היתר כתוצאה מחקיקת בכר שאושרה בשנת 

  .ד להלן1.14.2לפרטים ראו סעיף ). עד למועד הדוח (2008 –

 - וכ₪  מיליון 556 -בהשוואה לכ₪  מיליון 405 - הסתכמו בכ2007רווחי הפניקס מעסקי ביטוח בשנת 

 2007 – ו 2006, 2005בשנים הפניקס הרווח הנקי של . בהתאמה, 2005 - ו2006בשנים ₪  מיליון 453

הגידול ברווח הנקי נובע מביטול עתודה לסיכונים יוצאים .  בהתאמה477 - וכ381 - כ, 304 -הסתכם בכ

הירידה ברווח לפני . בדוח רווח והפסד" פריט מיוחד"אשר נזקפה כ₪  מיליון 178 - מן הכלל בסך של כ

הנובעת בעיקרה מירידה , פריט מיוחד נובעת בעיקרה מירידה ברווחי תחום פעילות ביטוח חיים

 . בהכנסות מהשקעות

  התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות  .ד

  רפורמת בכר

החוק להגברת התחרות ולצמצום :  נתקבלה חקיקה ליישום המלצות ועדת בכר2005בחודש יולי 

חוק ": להלן (2005-ה"התשס) תיקוני חקיקה(הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון הישראלי 

חוק ; )"חוק הגמל": להלן (2005-ה"התשס, )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסים ; )"התחרות

חוק ": להלן (2005-ה"התשס, )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(הפיקוח על שירותים פיננסים 

רן נועדו ליישם את המלצות ועדת בכר שעיק) "חקיקת בכר": להלן(חוקים אלה ). "הייעוץ והשיווק

  :כדלקמן

ובמיוחד קביעת איסור על , שינוי מבני בשוק ההון במטרה להפריד פעילויות בעלות פוטנציאל תחרות .1

  .קרן נאמנות או מבטח, בנקים להחזיק בקופת גמל

, בייחוד בשל החזקות הבנקים הגדולים בקרנות נאמנות, הקטנת הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון .2

  .םקופות גמל וחברות חיתו

 .הבחנה בין יועץ לבין משווק והסדרת תפקידיהם וחובותיהם כלפי הלקוח .3

  .קרי התאמת המוצר לצרכי הלקוח, Best Adviceביסוס מודל מכירה חדש וחובת  .4

                                                      
ידי אסיפת בעלי -החלוקה אושרה על. ₪ מיליון 250 החליט דירקטוריון הפניקס על חלוקת דיבידנד בסך 2005 בנובמבר 9ביום    1

 מיליון 150 החליט דירקטוריון הפניקס על חלוקת דיבידנד בסך 2007 במרס 21ביום . 2006 בינואר 11 -ובוצעה בפועל ב, המניות
 החליט 2007 באוגוסט 27ביום . 2007 באפריל 25ובוצעה בפועל ביום , ידי אסיפת בעלי המניות-החלוקה אושרה על. ₪

 2עה בפועל ביום ובוצ, ידי אסיפת בעלי המניות- החלוקה אושרה על. ₪ מיליון 210דירקטוריון הפניקס על חלוקת דיבידנד בסך 
  .2007באוקטובר 
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 .היתר לבנקים לייעץ ולהפיץ מוצרי חסכון פנסיוני .5

 .עיגון זכותו הבלעדית של העובד לבחור בקופת גמל או בתכנית פנסיונית .6

  .ב להלן1.14.17סף בדבר חקיקת בכר ראו סעיף  לפירוט נו

וגרמו , 2006 והמחצית הראשונה של שנת 2005החוקים נכנסו לתוקף במהלך הרבעון הרביעי של שנת 

  :להתפתחויות מהותיות במספר מישורים

רוב קופות הגמל נרכשו על ידי . הבנקים מכרו את מרבית קופות הגמל וקרנות הנאמנות שבבעלותם  )א(

, הראל רכשה את הקופות הגדולות של לאומי, כלל רכשה את קופות דיסקונט: ביטוח השונותקבוצות ה

שחקנית נוספת שהצטרפה לענף היא קרן . ואקסלנס רכשה את קופות מזרחי, ל"מגדל רכשה את קה

  .₪ מיליארד 51מרקסטון שהקימה את בית ההשקעות פריזמה המנהל סך נכסים של 

אפשרה חקיקת בכר לבנקים להיכנס לתחום , ת הנאמנות מהבנקיםלצד הפרדת קופות הגמל וקרנו  )ב(

אפשרות זו נפתחת לפני הבנקים באופן הדרגתי ובכפיפות לעמידתם . ייעוץ והפצת מוצרים פנסיונים

 החלו מספר בנקים בינוניים לעסוק בייעוץ פנסיוני לגבי פנסיה 2007 - ו2006ובשנים , בתנאים שונים

  . וגמל

והכשירו עובדיהם , בשיתוף עם הבנקים, Best Adviceפיתחו מערכות תומכות מודל הגופים המוסדיים   )ג(

  .לעמוד בדרישות הרישוי לשיווק פנסיוני

בין היתר בשל הטיפול התקשורתי בנושא , גברה מודעות הציבור לנושא תשואות המוצרים הפיננסיים  )ד(

של משרד האוצר שהגדילה את נט -ובשל כניסת מערכת הפנסיה, תוך ציטוט תשואות חודשיות ושנתיות

  .נגישות המידע לציבור

קרן מרקסטון רכשה קרנות נאמנות וקופות : כניסת גופים זרים לתחום החסכון לטווח ארוך בישראל  )ה(

חברת ; אופק וקרנות הנאמנות של בנק לאומי-קרן יורק רכשה את בית ההשקעות פסגות; גמל

ופעילות השירותים הפיננסים של מגדל , אל ממניות חברת הר20.2%מחזיקה ) סינגפור(סמרפונה 

: ל"במקביל החלו חברות ביטוח ישראליות לבצע רכישות בחו. ידי בר סטרנס-  על50% -מוחזקת ב

וקבוצת דלק רכשה את חברת הביטוח , ב"כלל רכשה חברת ביטוח בארה, הראל רכשה חברה יוונית

  . ב"רפבליק בארה

   לחוק הגמל3' תיקון מס

 לחוק הגמל שהנו בעל השלכות מהותיות על הפעילות 3'  אושר בכנסת תיקון מס2008 בינואר 23ביום 

מטרת התיקון להבטיח . התיקון כולל שורה של תיקוני חקיקה לחוק הגמל ולפקודת מס הכנסה. בתחום

באמצעות האחדת כללי המיסוי על המוצרים , שוק משוכלל ושקוף יותר לכלל החוסכים לפרישה

, החלטות משמעותיות של החוסך באשר לכספי החיסכון בסמוך לגיל הפרישהקבלת , הפנסיונים

  .והגברת התחרות בשוק הפנסיוני לטובת הצרכנים, הבטחת רובד חסכון קצבתי לכל החוסכים

 קופת - הוראות לעניין סיווג קופות הגמל לשני סוגים של קופות גמל לקצבה , בין היתר, התיקון קובע

בהתאם לתקנון הקופה וקופת גמל לקצבה אשר לא , ירות קצבה לזכאיםגמל לקצבה אשר משלמת יש

אלא באמצעות , למעט כספים ממרכיב הפיצויים, ניתן יהיה למשוך ממנה ישירות כספים שהופקדו בה

  .העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה
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, פנסיוניההוראות המנויות בתיקון עשויות להגביר את מידת התחרות בענף הביטוח ה, להערכת הפניקס

 . אשר עשויה להגביר את התחליפיות בין המוצרים השונים, בעיקר עקב האחדת הוראות המס בענף

  ניוד החיסכון הפנסיוני

 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 2008 בפברואר 18ביום 

 את המעבר בין מוצרי החיסכון המסדירות, 2008- ח"התשס, )העברת כספים בין קופות)(קופות גמל(

התקנות החדשות מאפשרות . תכניות לביטוח חיים וקרנות פנסיה,  קופות גמל-הפנסיוני השונים 

, לצרכנים לעבור בין מוצרי החיסכון הפנסיוני או להחליף את הגוף המנהל של החיסכון בגוף מנהל אחר

במטרה להגביר את , ובהתאם להעדפתםללא צורך בתשלום בעת העברת הכספים בין המוצרים , בכל עת

העיקרון המנחה . ולגרום להתייעלות במוצרים הפנסיונים ולשיפור השירות הניתן לצרכנים, התחרות

בתוכנית הניוד הפנסיוני הוא כי ניתן יהיה לנייד את כספי החסכון בין תכניות קצבתיות ומתכניות 

וזאת בהתאם , כניות קצבתיות לתכניות הוניותאך לא ניתן יהיה לנייד מת, הוניות לתכניות קצבתיות

כפי שבאה לידי ביטוי גם בתיקון , למדיניות הממשלה לעודד אפיקים קצבתיים על פני אפיקים הוניים

  .  לחוק קופות גמל כאמור לעיל3' מס

הוראות תקנות הניוד הפנסיוני כוללות בין היתר הוראות לעניין המועדים הרלבנטיים להעברת הכספים 

אופן , אופן חישוב הסכומים המועברים, אחריות הביטוחית מהקופה המעבירה לקופה המקבלתוה

וסוגי ) לא פעיל/פעיל(מעמד העמיתים בקופה המעבירה , איחוד ופיצול חשבונות, העברת הכספים

  . הקופות

או /לתקנות הניוד הפנסיוני עשויה להיות השלכה מהותית על פעילות הפניקס ו, להערכת הפניקס

הואיל והן עשויות לגרום להגברת התחרות ולהקטנת המרווחים על חלק מהתיק , תוצאותיה בעתיד

ביטוח החיים וקופות הגמל מהווים נכון למועד זה את האפיקים הפנסיוניים . הקיים בביטוח חיים

מעבר מאפיקים אלו לאפיק קרנות הפנסיה עלול . ידי הפניקס-העיקריים בתיק הנכסים המנוהלים על

  .ומכאן בהכנסותיה ממנו, פגוע מהותית בשימור תיק ביטוח החיים וקופות הגמל הקיים של הפניקסל

  הסדר פנסיה חובה

בין לשכת התיאום של קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני במשק  נחתם הסכם 2007 בנובמבר 19ביום 

בידים להפקיד אשר כולל חיוב של מע, עובדים הכללית החדשההארגונים הכלכליים לבין הסתדרות ה

וזאת החל מחודש , בשל עובדיהם הפקדות לקופת גמל לקצבה בשיעורים שנקבעו בהסכם הקיבוצי

  . ואילך2008ינואר 

המסחר והתעסוקה צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק ,  התקין שר התעשיה2007 בדצמבר 30ביום 

מרחיב את תחולתן של הוראות ה) "צו ההרחבה": להלן (1957- ז"התשי, לפי חוק הסכמים קיבוציים

 בינואר 1אשר יחול רטרואקטיבית החל מיום , ההסכם הקיבוצי על כל העובדים והמעבידים במשק

2008 .  

השלכות ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה צפויות להיות הרחבת אוכלוסיית המבוטחים , להערכת הפניקס

כי בחמש השנים , יש לציין. סלרבות קרנות הפנסיה בבעלות הפניק, וצמיחה של קרנות הפניסה

 מאחר ושיעורי ההפרשות הסוציאליות נמוכים –הראשונות צפוי כי הרווחיות תהיה נמוכה מאוד 
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ומאידך ההוצאות התפעוליות הן , מייצרים פרמיות נמוכות וכנגזרת מכך דמי הניהול יהיו נמוכים

  .קבועות יחסית

האחרונות המגמות הבאות בתחום החסכון מלבד ההתפתחויות המהותיות האמורות ניכרות בשנים 

גידול במודעות ; עידוד החסכון למטרת קצבה; הרחבת השקיפות לגבי מוצרים פנסיוניים: ארוך הטווח

ידי אגף שוק -הגברת האכיפה על; שינויים ברגולציה לגבי כללי השקעה; הצרכנים והתגברות התחרות

  .פוליסות חסכון והשקעהוכניסה של חברות הביטוח לפעילות של שיווק ; ההון

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות  .ה

מענה ; גידול ברמת התעסוקה וגיאות בשוק ההון, צמיחה במשק: גורמי ההצלחה הקריטיים הינם

לרבות מתן ,  התאמת מוצרים קיימים ופיתוח מוצרים ומסלולים חדשים- לטעמים משתנים של הציבור 

תמיכה במערך השיווק הקיים ופיתוח מערכי שיווק ; הגמל והפנסיה, הביטוחפתרונות משולבים בתחום 

במטרה לשמר את תיק הלקוחות הקיים , מתן שירות שוטף ואיכותי לאורך זמן; וערוצי הפצה נוספים

לאור עלייה , תשואות גבוהות; מתן מידע איכותי וזמין ללקוח ולסוכני הביטוח; ולהגדיל את נתח השוק

קופת , ת התשואה לגבי סכום החסכון אשר יתקבל מפוליסת ביטוח חייםבמודעות הציבור לחשיבו

; הטבות מס לחסכון המשפיעות על היקף ואופני החסכון של הציבור לגיל פרישה; הגמל והקרן הפנסיה

שימור תיק ; שימור ופיתוח הון אנושי איכותי; פיתוח מערכות מידע מיכון תומכות; יעילות תפעולית

עמידה ; תמחור אקטוארי נכון של מרכיבי הסיכון במוצרים השונים;  שוק גדולנתח; הלקוחות הקיים

  . בדרישות רגולטוריות

  מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות  .ו

ודרישות ) ביטוח(חסמי הכניסה העיקריים הם רישוי על פי הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסים 

הקמת ; הקמת מערכות מידע תומכות; עניין ההון העצמי של המבטחדרישות הדין ל; רישוי קופות גמל

דרישות רגולציה ; יצירת קשרי עבודה עם מבטחי משנה; ביסוס יכולות השקעה; מערך מכירות ושירות

המהווה חסם , בעקבות חקיקת בכר נוצרה דרישה לרישוי עובדים העוסקים בתחומים מסוימים. שונות

 חסמי היציאה העיקריים הם התחייבויות ארוכות טווח כלפי .כניסה בהיבט של משאבי אנוש

ודרישות  )Run Off(משך הזמן הארוך הנדרש בחלק מהענפים לסילוק תביעות עבר , מבוטחים

  . הרגולציה

  תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  .ז

 אחרות המנפיקות בתחומי הביטוח האלמנטארי ישנם תחליפים למוצרי הפניקס מצד חברות ביטוח

בתחום . ההבדלים העיקריים בין המוצרים בתחומים אלו הם התעריפים והיקף הכיסוי. מוצרים דומים

קופות הגמל וקרנות הפנסיה המונפקות על ידי , החסכון ארוך הטווח מהוות פוליסות ביטוח החיים

רחב של מכשירי השקעה בנוסף למכשירים אלו קיים מגוון . חברות הביטוח וגופים מוסדיים תחליפים

  . העשויים להוות תחליפים למוצרי תחום זה) תכניות חסכון ועוד, קרנות נאמנות(

  מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו  .ח

 חברות ביטוח פעילות 13 -מתוכן כ,  חברות ביטוח24 -בישראל פעילות כ, על פי נתוני משרד האוצר

המחזיקות כאמור גם בקרנות פנסיה (הגדולות בשוק הביטוח חמש הקבוצות . בתחום ביטוח החיים
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.  מבטחים–קבוצת הראל וקבוצת מנורה , קבוצת מגדל, קבוצת כלל, הן קבוצת הפניקס) ובקופו גמל

 -  מהפרמיות בביטוח חיים וכ95% -  החזיקו הקבוצות האמורות בנתח שוק משותף של כ2006בשנת 

 החזיקה הפניקס 2007נכון לחודש ספטמבר , ני משרד האוצרעל פי נתו.  מהפרמיות בביטוח כללי69%

.  מהפרמיות בביטוח חיים15.6% - מהפרמיות בענפי הביטוח הכללי בישראל וכ11.7% -בנתח שוק של כ

  . ראו להלן פירוט של מבנה התחרות בתיאור הענפים השונים
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  מוצרים ושירותים 1.14.3

  ): ₪הנתונים במיליוני (מידע כספי לגבי ענפי הביטוח 

  1ביטוח חיים רכב חובה רכב רכוש כללי אחר  מחלות ואשפוז
2005  2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007  
 דמי ביטוח ברוטו 2,692 2,534 2,403 272 302 330 592 631 636 794 784 763 545 428  374

דמי הביטוח בניכוי  2,611 2,469 2,295 261 290 322 591 631 636 452 452 441 437 358  309
ביטוח משנה 

 )בשייר(

 רווח לפני מסים 193 373 404 41 51 )10( 64 38 0.4 13 30 22 98 69  40

  תביעות ברוטו  1,393  1,319  1,221  282  309  455  388  429  495  543  486  567  299  235  223

  תביעות בשייר  1,316  1,226  1,127  266  294  394  389  430  495  324  303  308  236  202  185

סך ההתחייבויות  23,661 21,088 18,975 1,741 1,805 1,907 393 432 433 1,996 1,877 1,875 337 284  237
 הביטוחיות ברוטו

  

                                                      
  .  להלן9א1.14.3המוצגים בסעיף , הנתונים הכספיים בעמודה זו אינם כוללים פרטים בדבר ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל   1
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  ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך  .א

טוחיים הנובעים ביטוח חיים נותן כיסוי לאירועים בי.  עוסקת בכל תחומי ביטוח החייםפניקסה: כללי .1

ביטוח סיעודי ואובדן כושר עבודה , )"ריסק": להלן(מחלה ונכות , סיכוני תאונה: כגון, מסיכונים שונים

: להלן(במסגרת תכניות הביטוח ישנם מסלולים המשלבים בתוכם מרכיב של צבירה כספית . לזמן ארוך

, כיב הריסק למרכיב החיסכוןלמבוטח יש אפשרות לבחור את התמהיל המתאים לו בין מר). "חיסכון"

 יכול היה המבוטח לבחור בפוליסות המוכרות כקופות ביטוח 2008 בינואר 1עד ליום . בהתאם לצרכיו

את אופן , 1964-ד"התשכ, )כללים לאישור וניהול קופות גמל(בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה 

החיסכון ,  לחוק קופות הגמל3 'בעקבות תיקון מס.  מסלול הוני או מסלול קצבתי–קבלת התגמולים 

הפוליסות בעלות מרכיב החיסכון נחלקות ). למעט מרכיב פיצויים(לגיל פרישה הנו חיסכון קצבתי בלבד 

סוגי הכיסויים ודמי , ידי חברות הביטוח-הנבדלים באופן השקעת הכספים על, למספר סוגים מרכזיים

ות מבטיחות תשואה ופוליסות משתתפות כגון פוליס(הניהול או ההוצאות שגובות חברות הביטוח 

  ). ברווחים

הפעילות בענף ביטוח חיים כוללת שילוב של מכירת פוליסות חדשות ומתן שירות למבוטחים בפוליסות 

  . קיימות שנמכרו ממועד תחילת פעילות הפניקס ועד היום

 סוגי התכניות גון כ במספר היבטים2000שנת מענף ביטוח החיים עבר שינויים משמעותיים ביותר החל 

שנת . דרכי ההשקעה של כספי המבוטחיםו, כללי המיסוי החלים על תכניות הביטוח, המופעלות בו

שהביאה , 2005ובהם אישור חקיקת בכר בכנסת באוגוסט ,  אופיינה בשינויים רגולטורים רבים2005

עד  (2008 -  ו2007בשנים , כמו כן. לשינוי מבני מקיף בשוק ההון בכלל ובענף החיסכון ארוך הטווח בפרט

עבר ענף ביטוח החיים שינויים משמעותיים נוספים בעקבות רפורמת ניוד החיסכון , )מועד הדוח

לפרטים נוספים אודות הרפורמות האמורות .  לחוק הגמל והסדר פנסיה חובה3' תיקון מס, הפנסיוני

  .ד לעיל1.14.2ראו סעיף  

ומציעה מגוון , ביטוחי מנהלים וביטוחים קבוצתיים, חי פרטמשווקת הפניקס ביטו, בתחום ביטוח חיים

מחלות "משווקת הפניקס תכניות ביטוח , כן-כמו. המאושרות על ידי המפקח מדי שנה, תכניות ביטוח

  . וכיסויים נוספים המקובלים בענף" ביטוח סיעודי"ו" אובדן כושר עבודה", "קטלניות

לפרטים . אם כי הולך וגדל, וקופות גמל בהיקף קטן יותרבנוסף עוסקת הפניקס בניהול קרנות פנסיה 

  . להלן9א1.14.3ראו סעיף 

  :רגולציה .2

  :על תחת שתי מסגרות חוקיות עיקריותו פתחום חסכון ארוך טווח, מלבד הוראות הדין שצוינו לעיל

שירותים פיננסיים חוק הפיקוח על ; 1981-א"התשמ,  חוק חוזה הביטוח כוללת אתהראשונההמסגרת 

צווים וחוזרי המפקח , ותקנות; חוק הייעוץ והשיווק; חוק קופות הגמל; 1981-א"התשמ, )ביטוח(

 בתחום כריתת הפניקס סוגיות מהותיות בפעילות מסגרת חוקית זו מסדירה. שהוצאו מכוח חוקים אלו

, עהכללי השק, דרכי הפעולה של המבטח ושל סוכן הביטוח, חובות הצדדים לחוזה ביטוח, חוזה ביטוח

וכן דרכי הפעולה של סוכן הביטוח ושל , גילוי נאות למבוטח, תנאים בתכניות ביטוח, הכרה בהוצאות
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עוד מסדירה מסגרת חוקית זו סוגיות כגון המשטר התאגידי בגופים . משווקים ויועצים פנסיוניים

  .  ועוד,דיווחים למבוטחים ולציבור, כללי השקעה, מוסדיים

לת בהטבות המס של המכשירים הפנסיוניים וכוללת את פקודת מס  החוקית השניה מטפהמסגרת

תקנות קופות ": להלן( 1964ד "התשכ, )תנאים לאישור ולניהול קופות גמל(הכנסה ותקנות מס הכנסה 

, קופות ביטוחאשר כוללות גם קרנות פנסיה ו,  מעמד מיוחד לקופות גמלמסגרת חוקית זו מקנה.)"גמל

  את הציבור לחסוך לגיל פרישהבמטרה לעודד,  ממס ופטורים ממס רווחי הוןזיכויים וניכויים לעניין

תכניות ביטוח חיים הכוללות מרכיב חסכון ומוכרות כקופות . באמצעות קופות גמל וקופות ביטוח

נהנות גם הן מן המעמד המיוחד , )ידועות כפוליסות מנהלים וכפוליסות תגמולים לעצמאיםו(ביטוח 

פקודת מס הכנסה והתקנות שהותקנו . קופות גמל  בפקודת מס הכנסה ובתקנותהמוקנה לקופות גמל

  . כללים לגבי תכניות ביטוח המשווקות על ידי הפניקס והוראות מס לגביהןן בעיקרותקובע, מכוחה

 לחוק הגמל בוצעה האחדה של כללי המס החלים על מוצרי החסכון הפנסיוני 3' במסגרת תיקון מס

וזאת במטרה לאפשר לציבור , צרים מזכים את החוסכים בהטבות מס זהותכך שכל המו, השונים

. החוסכים לקבל החלטות הנסמכות על צרכיהם הפנסיוניים ולא להיות מוטים כתוצאה משיקולי מס

וכן התרה בניכוי עבור , העמית/ הטבות המס כוללות בעיקרן אפשרות לזיכוי ממס עבור המבוטח

מאפשר פטורים ממס על קצבה וכן פטור , בהתאם להוראות המס, פרישהחיסכון לגיל , בנוסף. המעביד

 . ממס רווחי הון

הרווחיות בענף ביטוח חיים מושפעת מאוד מתוצאות ההשקעה : שינויים בהיקף הפעילות וברווחיות .3

 סך נכסי ביטוח חיים עלה 2007נכון לרבעון השלישי של שנת , פי נתוני משרד האוצר-על. בשוק ההון

כן ניתן לראות כי ברבעונים הראשון והשני של . 2006 לעומת התקופה המקבילה בשנת 14% -כבענף ב

אולם ברבעון השלישי החלו ירידות ,  חלה עלייה בתשואות על ההשקעות בשוק ההון2007שנת 

ברבעון הרביעי . ירידה בשער הדולר ביחס לשקל ובנוסף חלה עלייה במדד, משמעותיות בשוק ההון

בשלושת , פי נתוני משרד האוצר-על. יות בשוק ההון ובסיכומו של דבר נרשמו עליות שעריםהיתה תנודת

 ודמי הגמולים בענף קרנות 6% -  עלו הפרמיות בענף ביטוח חיים בכ2007הרבעונים הראשונים של שנת 

  . 21% -עלו בכ) 2007נכון לדצמבר (הפנסיה החדשות 

ח חיים לתחרותי יותר עקב הגידול בדמיון בין מוצרי במהלך השנים האחרונות הפך ענף ביטו: תחרות .4

הגברת השקיפות והכניסה הצפויה של הבנקים כערוץ הפצה חדש , הפנסיה למוצרי ביטוח החיים

עקב דרישות הרגולציה הפכו מוצרי ביטוח החיים בחברות , בנוסף לכך. ודומיננטי בעתיד הקרוב

התחרות בתחום ביטוח החיים . אשר בעבר דומים יותר מ2004השונות אשר נמכרו החל משנת 

מחירי הכיסויים הביטוחיים הנרכשים ,  על ידי המבוטחדמי הניהול המשולמיםמתבטאת בעיקר בגובה 

ופיתוח ערוצי הפצה נוספים , )בעיקר סוכנים(תגמול ערוצי ההפצה , התשואות, איכות השירות, על ידו

  ). ישירים, בנקים(

הראל ומנורה , כלל, מגדל,  הפניקס-יטוח עיקריות בענפי ביטוח החיים בישראל פועלות חמש קבוצות ב

על פי נתוני משרד האוצר לתשעת החודשים הראשונים של .  וכן מספר חברות ביטוח קטנות יותר–

לעומת נתח , 15.7% - הפניקס נמצאת במקום הרביעי לפי דמי ביטוח ברוטו עם נתח שוק של כ, 2007
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ונתחי השוק של הקבוצות העיקריות , בהתאמה, 2005 -  ו2006 בשנים 15.6% – ו 15.6% -שוק של כ

  ). 9.3%(ומנורה ) 16.1%(הראל , )23.2%(כלל , )30.8%(מגדל :  היו כדלקמן2007האחרות בשנת 

סגרת ביטוח חיים נועדו לכסות את התחייבויות מהשקעות ב: ניהול ההשקעות של תחום ביטוח החיים .5

סות הביטוח כפי שהן מוערכות על ידי אקטואר הפניקס ומגולמות בעתודות חברת הביטוח על פי פולי

 1990 בשנים שעד וכולל פניקסלגבי מרבית תוכניות ביטוח החיים ששווקו על ידי ה. הביטוח שלה

המסדירים את השקעות עתודות " ץ"הסכמי ח" ממשלת ישראל הסכמים שנתיים המכונים עםנחתמו 

 נפדו 2001עד שנת . ות ונושאות ריבית המונפקות על ידי בנק ישראלח מיוחדות צמוד"הביטוח באג

לרבות , יתרת הכספים ). מהעתודה50%עד מגבלה של (ץ האמורות האלו "ח ח"בפדיון מוקדם חלק מאג

פיקוח על עסקי ביטוח  בתקנות הכמפורטמושקעת בנכסים המותרים להשקעה , כספים שנפדו כאמור

בעיקר אגרות חוב  (,2001-א"התשס, )ל מבטח וניהול התחייבויותדרכי השקעת ההון והקרנות ש(

פיקדונות בבנקים המסחריים ובבנקים למשכנתאות לטווחים , קונצרניותאגרות חוב  ,ממשלתיות

  .  בתשואות הכוללות מרווח סיכון נאות מעל הבטחת התשואה למבוטחים)'ארוכים וכו

ומציעה , ביטוחי מנהלים וביטוחים קבוצתיים, פרטהפניקס משווקת ביטוחי  :ם עיקריים בתחוםמוצרי .6

. והמקובלות בענף זה, מדי שנהעל הביטוח המאושרות על ידי המפקח , מכלול של תכניות ביטוח

  : פוליסות הביטוח הבסיסיות שמציעה הפניקס הינן

 ביטוח שמקורו בהפרשות המעביד והעובד להבטחת הזכויות הסוציאליות של העובד: ביטוח מנהלים

ל ניתן לרכוש חיסכון לעת פרישה "בגין הפרמיות הנ. תגמולים ולביטוח אובדן כושר עבודה, לפיצויים

 לחוק 3' בעקבות תיקון מס). כגוןמקרה מוות ואובדן כושר עבודה(והקצאת פרמיה לסיכונים השונים 

כון לגיל למעט מרכיב החס, הגמל ניתן למשוך את הכספים המיועדים לגיל פרישה רק במסלול קצבתי

קהל היעד הוא מעסיקים הרוכשים ביטוחי .  אשר נותר כמרכיב הוני31.12.2007פרישה שנצבר עד ליום 

בהתאם לתקופות שבהם , ביטוחי המנהלים נחלקים למספר תוכניות ביטוח. מנהלים עבור עובדיהם

  )."מסלול לחיים"ו" מסלול"וביטוחי " עדיף"ביטוח מסוג , "מעורב"ביטוח מסוג (שווקו 

  :מיועד לעצמאיים ופרטיים וכולל שני סוגים: ביטוח פרט

דהיינו נהנות ,  פוליסות שחל עליהן דין של ביטוח תגמולים לעצמאיים-ביטוח תגמולים לעצמאיים 

 פוליסות שההפרשה עבורן לא נהנית -פוליסות פרט שאינן מאושרות כקופות גמל ; מהטבות מס

.  מהפרמיה המשולמת עבור כיסוי ריסק למקרה מוות25%מלבד זיכוי בשיעור של , מהטבות מס

  .התנאים בפוליסות הפרט השוו לאלו הנהוגים בביטוח מנהלים

, ביטוח אובדן כושר עבודה, ידי הפניקס הן ביטוח חיים ריסק טהור-תכניות ביטוח נוספות המוצעות על

  .ועוד, ביטוח מחלות קשות, ביטוח סיעודי

, בינוניים וגדולים, לקוחות קטנים -   למגוון לקוחות רחב סוכנים באמצעותהפניקס פונה: לקוחות .7

 התפלגו הפרמיות בין לקוחות ביטוח חיים באופן 2007 בשנת .)קולקטיבים (וקבוצות, בתי עסק, פרטיים

בשנת . 9% –קולקטיבים, 23% –מבוטחים עצמאיים ופרטיים, 68% –) ביטוחי מנהלים(מעבידים : הבא

מעבידים : 2005בשנת . 9% – וקולקטיבים 24% –מבוטחים עצמאיים ופרטיים , 67% –מעבידים : 2006

  . 8% –קולקטיבים , 28% –מבוטחים עצמאיים ופרטיים , 64% –
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 המכריע באמצעות ה ברובנעשתה ביטוח חיים תוכניותמכירת , עד רפורמת בכר: שיווק והפצהמערך  .8

, .ים וסוכנויות ביטוח בבעלות חברות ביטוחסוכנויות עצמאי, אשר כלל סוכנים,  ביטוחסוכנימערך 

שינו את מערך ההפצה והמכירה של תוכניות ביטוח , וחוק הייעוץ והשיווק בפרט, חקיקת בכר בכלל

אדם או גוף (יעוץ פנסיוני : וקבעו שני מסלולים להפצת מוצרים פנסיוניים, מוצרי פנסיה וגמל, חיים

שאין לנותן הייעוץ , ות החיסכון שלו באמצעות מוצר פנסיוניתאגידי אשר נותן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאי

הנעשה באמצעות סוכן ביטוח פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני המוגדר כעובד (זיקה אליו ושיווק פנסיוני 

יקבלו , ובהם בנקים, יועצים פנסיונים). בעל זיקה למוצרים הפנסיונים אותם הוא משווק, גוף מוסדי

ויפיצו מוצרים פנסיוניים תוך חובת התאמה לצרכי ,  מהנכסים0.25%של עד עמלת הפצה בשיעור 

יכול יועץ פנסיוני לקבל עמלת הפצה רק בגין , פי המצב המשפטי הנוכחי-על. הלקוח מכל המוצרים בענף

בנוסף נבדלים השניים בכך שיועץ . מוצרי פנסיה וגמל ואינו יכול לקבל עמלת הפצה על מוצרי ביטוח

בשנים הקרובות צפויים הבנקים להיכנס גם להפצת . ה העמלה ואילו משווק אינו מוגבלמוגבל בגוב

 התחיל לפעול ערוץ ההפצה החדש 2007 – 2006בשנים . כמפורט להלן, מוצרי ביטוח חיים פנסיוני

אולם הפניקס מניחה כי יתפוס נתח גדל והולך בהפצת המוצרים , בהיקף קטן עד זניח) יועצים(

ערוץ הסוכנים עדיין הינו העיקרי והמהותי בהפצת , נכון למועד הדוח. שנים הקרובותהפנסיוניים ב

- בנק מזרחי, הם בנק איגוד, ממשרד האוצר רישיון לייעוץ פנסיוניוהבנקים אשר קיבלו  ,מוצרים בענף

 התקבל תיקון 1.1.2008ביום . לגבי קרנות פנסיה וקופות גמלבנק דיסקונט והבנק הבינלאומי , טפחות

לרבות ייעוץ בגין , לחוק הייעוץ והשיווק המאפשר לבנקים הקטנים והבינוניים לייעץ יעוץ פנסיוני מלא

הבנקים הגדולים יוכלו לייעץ לאוכלוסיית השכירים בגין פנסיה . 2009ביטוח חיים החל מתחילת שנת 

 החזקותיהם וזאת לאחר שמכרו את כלל,  אך ורק בישובי הפריפריה2009 בינואר 1וגמל החל מיום 

 יוכלו הבנקים הגדולים לייעץ גם 2009 באפריל 1החל מיום . בקופות הגמל ונערכו בהתאם לייעוץ

הבנקים הגדולים יהיו מורשים לייעץ לכלל האוכלוסייה בגין כלל . לעצמאים בנושא ביטוח חיים

 .2010המוצרים הפנסיונים החל מחודש אוגוסט 

דמי משולמות להם אשר , קות כיום באמצעות מערך הסוכניםפוליסות ביטוח החיים של הפניקס משוו

היקף התפוקה של הסוכן , שיעור העמלה נקבע על פי סוג המוצר. עמלות בשיעורים משתניםטיפול ו

העמלה המשולמת נקבעת . ורווחיות תיק הביטוח של כל סוכן ובהתאם למשא ומתן עם כל סוכן

בחלק מהפוליסות נגזרת העמלה משיעור , כמו כן. סהכשיעור מדמי הניהול או מהמרווחים בכל פולי

בנוסף משולמות עמלות גם בגין פעילות המכירות של . מסוים מדמי הניהול בגין הצבירה בפוליסה

שיעור העמלות המשולמות לסוכנים ביחס לכל סוגי ביטוח החיים והחסכון לטווח ארוך . הסוכן

חלק משולם כמקדמות בשנה הראשונה לחיי . והן משולמות באופן חודשי, הנזכרים לעיל משתנה

  . הפוליסה

עיקרם הקטנת מרכיב הפרמיה המיועד ש חלו שינויים בתכניות ביטוח חיים 2004 בינואר 1החל מיום 

הקטנת מרכיב הפרמיה להוצאות כאמור לעיל הביאה לשינוי הסכמי העמלות . לכיסוי הוצאות ולרווח

 העמלות המשולמות לסוכנים בשנה הראשונה לחיי עם הסוכנים שעיקרו הקטנה משמעותית של
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משולמים מרבית העמלות ודמי הטיפול , עקב האמור לעיל. הפוליסה והארכת תקופת פריסת העמלות

  . באופן שוטף כל עוד הפוליסה בתוקף, בפריסה לאורך חיי הפוליסה" מסלול"בפוליסות חדשות מסוג 

ומשמשים כמנחים הביטוח סקים על ידי הפניקס המועביטוח עובדים מול מנהלי מכירות סוכני ה

  .בנושאי המכירות ובפתרון בעיות שוטפות

ללא קשר להתחייבויות (להעמיד הלוואות בסכומים שונים לסוכניה נוהגת הפניקס בנוסף לכך 

בתקנות דרכי השקעה נקבעו הגבלות על . ההלוואות לסוכנים מובטחות בביטחונות שונים). לתפוקה

  . לסוכניםמתן הלוואות 

  :פנסיה וגמל .9

הפניקס מנהלת את קרנות הפנסיה באמצעות חברת הבת הפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים : כללי

הפניקס פנסיה מנהלת  .לפניקס פנסיה רישיון לעסוק בביטוח פנסיוני). "פניקס פנסיה" :להלן(מ "בע

" הפניקס פנסיה כללית"בשם  2כלליתפנסיה קרן , "הפניקס פנסיה מקיפה" בשם 1קרן פנסיה מקיפה

בנוסף מנהלת הפניקס קופות גמל  .שהיא קרן פנסיה ותיקה" עמית קופה לפנסיה וגמולים בלבד"ואת 

להלן נתונים מצרפיים על קרנות ). "הפניקס גמל": להלן(מ "באמצעות חברת הבת הפניקס גמל בע

  )**: ₪במיליוני (הפנסיה וקופות הגמל של הפניקס 

  

2005*  2006*  2007   
 דמי ניהול מנכסים  10.5  7.3  3.4
 דמי ניהול מדמי גמולים  19.2  9.7  8.6

  החזרי דמי ניהול  )5.1(  )2.2(  )0.5(

 הפסד לפני מיסים  )6.8(  )7.9(  )3.8(
 דמי גמולים שנגבו מפנסיה  324  214  139
 סכום נכסים מנוהלים  1,931  1,169  831

  הוצג מחדש*   

  .נות הפנסיה הותיקותלא כולל  קופת הגמל  וקר** 

ענף הפנסיה עבר בשנים האחרונות שינויים מקיפים בעקבות יישום רפורמות מבניות : רגולציה

שכללו העברה של חלק מהקרנות הותיקות , 2002במוצרים הפנסיוניים ובמבנה האחזקות החל משנת 

. בעיקר לחברות ביטוחו, ומכירה של הקרנות החדשות לגופים שונים במשק, לניהול מיוחד בידי המדינה

 2008בשנת . ונמשך תהליך פתיחת השוק הפנסיוני לתחרות,  נכנסה לתוקף חקיקת בכר2006בשנת 

והסדר פנסיה , תקנות הניוד הפנסיוני,  לחוק הגמל3' התקבלו הרפורמות המהותיות של תיקון מס

ורמות אלו ראו סעיף   לפרטים נוספים אודות רפ. המשפיעים מהותית על פעילות הפנסיה והגמל, חובה

  . ד לעיל1.14.2

.  מנכסיו נוהלו על ידי גופים בבעלות הבנקים70% - ו2005ענף הגמל אופיין בריכוזיות גבוהה עד שנת 

כאשר גופים , נדרשו התאגידים הבנקאיים למכור את החזקותיהם בקופות הגמל, בעקבות רפורמת בכר

 היקף הנכסים המנוהלים על ידי 2007בשנת . מלפרטיים וחברות ביטוח רכשו את מרבית קופות הג

                                                      
ומוגבלת בהפקדה של עד פעמיים השכר ,  מתיק ההשקעות30%ח מיועד בסך "קרן פנסיה מקיפה מאופיינת בזכות לקבל אג   1

  .משקהממוצע ב
  .אולם אין הגבלה על הפקדות, ח מיועד"קרן כללית אינה זכאית לאג   2
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והיקף , )2006 בהשוואה לשנת 224% - גידול של כ(₪  מיליוני 93,068 - הגופים הפרטיים עמד על סך של כ

 207% -גידול של כ(₪  מיליוני 77,922 -ידי קבוצות ביטוח עמד על סך של כ- הנכסים המנוהלים על

 על סך 2007ידי התאגידים הבנקאיים עמד בשנת -והלים עלהיקף הנכסים המנ). 2006בהשוואה לשנת 

  ). 2006 בהשוואה לשנת 67% - ירידה של כ(₪  מיליוני 48,021 -של כ

שיווק רחב היקף , שוק קרנות הפנסיה הפך תחרותי ביותר בעקבות מכירת החברות המנהלות :תחרות

 2007רגולטוריים שהתבצעו בשנים עלייה במודעות הציבור לנושא והשינויים ה, של מוצרים פנסיוניים

) בבעלות מנורה(מבטחים , 2007לשנת " נט-פנסיה"על פי נתוני אתר משרד האוצר . 2008ותחילת שנת 

 -  כ–) בבעלות כלל( ומיטבית 27.9% - כ–) בבעלות מגדל(מקפת , 37.1% -היא בעלת נתח שוק של כ

  . 3.4% - ושאר הקרנות   כ4.3% - כ-  הפניקס 10.4% -  כ–שאר השחקניות בשוק הן הראל . 16.9%

כאשר לפניקס פנסיה , שיווק קרנות הפנסיה של הפניקס מתבצע בדרך כלל באמצעות סוכנים: שיווק

מבנה התגמול לסוכנים מורכב מדמי טיפול בגובה אחוז מסוים . אין כל הסכמי בלעדיות עם סוכניה

 שיווק קופות הגמל מבוצע באמצעות .מדמי הניהול ובמקרים מסוימים מעמלת היקף בשיעור משתנה

עמלות הסוכנים מורכבות משיעור מסוים . לקופות הגמל אין הסכמי בלעדיות עם סוכן כלשהו. סוכנים

 חתמה הפניקס פנסיה הסכמי הפצה להפצת 2007 -  2006בשנים , בעקבות חקיקת בכר. מדמי הניהול

- בנק דיסקונט ובנק ברקליס, ק הבינלאומיהבנ, טפחות- בנק מזרחי, בנק לאומי, מוצריה עם בנק איגוד

- בנק מזרחי, בנק איגוד, הפניקס גמל חתמה על הסכמי הפצה להפצת מוצריה עם בנק לאומי. דיסקונט

, למעט בנק לאומי, כל הבנקים האמורים, לתאריך הדוח. הבנק הבינלאומי ובנק הפועלים, טפחות

  .   ים ולעצמאייםללקוחות שכיר, קיבלו רישיון לייעוץ פנסיוני לתאגיד

  ביטוח רכב חובה  .ב

 -ל "התש, )נוסח חדש( ביטוח רכב חובה נדרש מכל בעל רכב בהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי :כללי .1

, לנוהג בו, נזק גוף שנגרם כתוצאה משימוש ברכבוהוא מכסה , ")פקודת ביטוח רכב מנועי ("1970

ותגמולי , ראות פקודת ביטוח רכב מנועיאת הותואמת תכנית הביטוח  .או לצד שלישי/לנוסעים בו ו

  . )"ד"הפלת" (1975 –ה "התשל, פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכיםלהביטוח הינם 

 היו תעריפי הביטוח בתחום רכב חובה קבועים בחוק ואחידים לכלל חברות 2001 במרץ 31עד יום 

גוף שהוקם לפי תקנות ,  מידע אחראי מפעיל מאגר2001החל מחודש אפריל . הביטוח ולכלל המבוטחים

על ניהול מאגר מידע וקביעת עלות , 2004-ד"התשס, )הקמה וניהול של מאגרי מידע(ביטוח רכב מנועי 

כמפעיל מאגר המידע הוסמכה חברת . הסיכון הטהור אשר על בסיסו נקבע התעריף הבסיסי

Insurance Services Offices of Israel Ltd.) "ISO" .(ידע מכל חברות הביטוחהמפעיל מקבל מ 

  .ידו-הנקבע על, וממליץ למפקח על הביטוח על תעריף מרבי, לצורך ביצוע תפקידיו

כגון נפח , חוזרי המפקח קובעים פרמטרים שמבטח יכול לעשות בהם שימוש לצורך קביעת התעריף

תעריף " (פרמטריםההפניקס קובעת תעריפים בהתחשב רק בחלק מ. מין וגיל הנהג וותק נהיגה, מנוע

 על פי הוראות המפקח מותר לחברות ביטוח להשתמש בנוסחאות תעריף שונות לציי רכב. ")דיפרנציאלי

   .וקולקטיבים
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 המלצה להפחתה נוספת בתעריף רכב חובה בשיעור של ISO הגישו האקטוארים של 2007בחודש ינואר 

ות חברות הביטוח אשר להפחתות התעריפים כאמור השלכה מהותית על תוצא. 2007 החל מאפריל 6%

 2007בחודש אוקטובר . צפויה להתבטא במלואה רק בשנים הבאות וזאת בשל אופן הרישום החשבונאי

משמעות העדכון היא . עדכנה הפניקס ביטוח את תעריפי רכב חובה בהתאם לתוצאות החיתומיות

ריפים לאוכלוסיות קרי הוזלת תעריפים לאוכלוסיות זהירות וייקור תע, העמקת הדיפרנציאציה בענף

ידי התמקדות -מטרת השינוי לשפר את התוצאות החיתומיות ולתרום להגדלת הרווח על. מסוכנות

  .  בסוגי מבוטחים בעלי רמת סיכון נמוכה

 המאגר הישראלי לביטוח –" פול"ה) א: (בתחום ביטוח רכב חובה פועלים מלבד חברות הביטוח גם אלה

 הביטוח הפועלות בתחום והן חולקות בהפסדיו וברווחיו על פי ששותפות בו קרנית וכל חברות, רכב

 .מספק ביטוח לבעלי רכב שאין חברת ביטוח מסחרית המוכנה לבטחם" פול"ה. חלקן היחסי בתחום

) ב. (בהתאמה, 6.4% - ו8%, 8.7% - כ על 2007 - ו2006, 2005 ים עמד בשנפולחלקה של קבוצת הפניקס ב

לצורך תשלום פיצויים לנפגעי תאונות דרכים שאין באפשרותם , י דין תאגיד שהוקם על פ- " קרנית"

 על פי הוראות צו פיצוי לנפגעי תאונות דרכים. לתבוע פיצויים מאת הרכב הפוגע או הרכב בו נסעו

 חברות הביטוח להעביר מחויבות 2003 בנובמבר 1 החל מיום ,2003 - ג"התשס, )תיקון)(מימון הקרן(

  .ח נטו בגין פוליסות ביטוח שנכנסו לתוקף ממועד זה מדמי הביטו1%לקרנית 

ידי משרד המשפטים שמטרתה בין היתר - החלה עבודתה של ועדה שהוקמה על2006 בשנת :רגולציה .2

בשלב זה לא ניתן להעריך את השפעת השינויים האפשריים כתוצאה . ד"להציע תיקוני חקיקה לפלת

 אישרה הכנסת בקריאה שנייה 2008 בחודש פברואר ,בנוסף. מעבודת הועדה על ענף ביטוח רכב חובה

לפיו ישתנה יחס התשלום בין מבטחי רכב דו , את הצעת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ושלישית

מבטח  (25 – ל 50:50מיחס של , בגין נזקי גוף בתאונות בין רכב לאופנוע, גלגלי למבטחי רכב רגילים

  ).  מבטח הרכב (75 - ו) האופנוע

המאפיינים הם .  קבועה ואחידה בין חברות הביטוח הביטוחמתכונת :אפייני ביטוח רכב חובהמ .3

ביטוח לפועל רק לאחר תשלום מלא של הפרמיה המועד כניסת , תקרה לפיצוי, אחריות מוחלטת

  . תשלום התביעות מתמשך על פני תקופה ארוכהו

ם וציי רכב גדולים המבטחים לפחות קולקטיבי,  עיקר לקוחות הפניקס הם לקוחות פרטיים:לקוחות .4

 התפלגות דמי 2007בשנת .   מדמי הביטוח בתחום זה0.5% רכבים או לחלופין מהווה לפחות 1000

 יתר 89.8% – ציי רכב גדולים וקולקטיבים ו 10.2%של לקוחות הפניקס היתה ) ברוטו(הביטוח 

  . 2006בשנת , התאמהב, 85% - ו15% -בהשוואה ל, )בעיקר מבוטחים פרטיים(המבוטחים 

מאחר והכיסוי הביטוחי הינו אחיד והיקף .  בתחום ביטוח רכב חובה פועלות כל חברות הביטוח:תחרות .5

בשירות המוענק , מתמקדת התחרות בתחום ביטוח רכב החובה בעיקר בתעריפי הביטוח, השוק מוגבל

כני הביטוח ובפילוח נכון בשיעורי העמלות שמעניק החברות השונות לסו, על ידי החברות למבוטחיהן

משרד האוצר לתשעת בהתאם לנתוני . של אוכלוסיות הנהגים ותמחור הפוליסות המוצעות להם

 בדמי 6% -  ל2006 בשנת 7% -ירד חלקה של הפניקס בענף רכב חובה מ, 2007החודשים הראשונים של 

 9%(אליהו ואיילון , מנורה, )14%(הראל , )16%(והיא במקום השביעי אחרי כלל , ביטוח ברוטו של הענף
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לאחרונה מסתמנת מגמה אצל חלק מבעלי השליטה בחברות הליסינג הגדולות ). 7%(ומגדל , )כל אחת

תופעה זו עשויה להביא לגידול בהיקף . להקים חברות ביטוח או לרכוש שליטה בחברות ביטוח קיימות

 .ת הביטוח האחרותהפעילות של חברות ביטוח הקשורות לחברות ליסינג על חשבון חברו

 ):₪באלפי (בשייר של תחום פעילות רכב חובה ) הפסד(התפלגות הרווח  .6

/ כ רווח"סה
) הפסד(

 שדווח

פעילות שלא 
נכללת 

בחישוב 
  )2(העתודות 

התאמות בגין 
שנות החיתום 
שהשתחררו 

בשנים 
 )1(קודמות

רווח בגין שנת 
חיתום 

שהשתחררה 
 בשנת הדיווח

שנת החיתום 
שהשתחררה 

 דיווחבשנת ה

) הפסד(רווח 
בגין השנים 
 הפתוחות

 שנת הדיווח

41,351  )13,442(  12,176  43,685  2004  )1,068(  2007  

51,174 )14,366( 21,407 42,151 2003 1,982 )3 ( 2006 
)10,111( )9,901( 7,984 11,723)5(  2002 )19,917()4(  2005 

  . תלויות ומרווחי ההשקעות בגין עתודות אלוהתאמות הנובעות משינוי בהערכה האקטוארית של תביעות )1(

  .הסכום נובע מהוצאות הנהלה וכלליות שלא נכללו בחישוב העתודות בשל המגבלה הקבועה בתקנות הפיקוח )2(

  . הרווח בגין השנה הפתוחה נובע מרווחי השקעות בשנת הדוח בגובה הפסד שנרשם בשנים קודמות )3(

  . 2005שנת ב) רכבת(ההפסד נובע בעיקר מתאונות חריגות  )4(
 -  ו2007 בהשוואה לשנות החיתום שהשתחררו בשנים 2005 שהשתחררה בשנת 2002הירידה ברווח בגין שנת החיתום   )5(

  .2002 נובעת בעיקר מהפסדים בעסקאות עם קולקטיבים וציי רכב שנחתמו בשנת 2006
  

  )₪באלפי  (2007 – 2000 מידע בדבר שנות חיתום - רכב חובה 
  

  שנות חיתום פתוחות רותשנות חיתום סגו
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  

דמי ביטוח  276,883 295,120 333,410 414,903 478,260 478,139 435,834 400,610
 ברוטו

) הפסד(רווח  )2,902( )16,795( )4,259( 43,685 43,498 49,939 42,523 56,908
בשייר בגין שנת 

החיתום 
מצטבר עד 
  הדוחלתאריך

עודף הכנסות  - - - - - - - -
על הוצאות 

 בשייר
השפעת  14,480 22,282 42,150 70,535 100,324 100,233 25,028 33,849

הכנסות 
מהשקעות על 

העודף / הרווח
המצטבר בגין 
 שנת החיתום

  

  ביטוח רכב רכוש  .ג

הרשות הנפוץ ביותר הנו ביטוח , "ביטוח מקיף" הידוע גם בכינוי (CASCO) ביטוח רכב רכוש :כללי .1

ביטוח רכב רכוש כולל כיסוי לנזקי רכוש לכלי הרכב המבוטח ולנזקי רכוש . בפעילות הביטוח הכללי

 . שיגרום כלי הרכב המבוטח לצד שלישי

תנאי הביטוח .  לרכבשנגרם נזק רכב רכוש המכסה משווקת ביטוח פניקסה :מאפייני ביטוח רכב רכוש .2

ים על תנאי הפוליסה התקנית אשר נקבעו בתקנות וכוללים סל של  טון מבוסס4לרכב במשקל של עד 

ובהתאם לאירוע הנזק , הכוללות על פי בחירת המבוטח, ניתן לרכוש פוליסות .כיסויים ביטוחיים

 הפניקס .'כיסוי מקיף ללא גניבה וכיסוי צד ג, כיסוי מקיף ללא נזק עצמי, כיסוי מקיף מלא, המבוטח
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הוצאות הגנה משפטית בפלילים ומציעה שירותים נלווים בתשלום  וי כמומציעה הרחבות שונות לכיס

עריף ביטוח רכב  ת.רכב חליפי למקרה תאונה או גניבה ותיקון שבר שמשות הרכב, כגון שירותי גרירה

בתנאים ,  טון4 מגוון ביטוחים גם לרכב מסחרי מעל פניקסל. רכוש מצוי בפיקוח והוא מותאם מעת לעת

  .ובתעריפים הנבחנים תקופתיתהמקובלים במשק 

 מדמי 1.5% -ו, )98.5%( עיקר לקוחות הפניקס הם מבוטחים פרטיים ולקוחות עסקיים קטנים :לקוחות .3

 2.5% -זאת בהשוואה ל, קולקטיביםציי רכב גדולים ונובעים מ 2007של הפניקס בשנת הביטוח ברוטו 

   . 2006בשנת , בהתאמה, 97.5% -ו

בשירות המוענק , המתמקדת בעיקר בתעריפי הביטוח, תחרותיות רבהב ןפייו רכב רכוש מאףענ :תחרות .4

בשיעורי העמלות לסוכני הביטוח ובפילוח נכון של אוכלוסיות הנהגים ותמחור הפוליסות , למבוטחים

במטרה להביא , מתמקדת בטיוב התיק תוך צמצום מספר הפוליסות בתחום פניקסה. המוצעות להם

בשנים האחרונות נמשכת מגמה של חברות גדולות לשכור . ון היקף ההכנסותלעלייה ברווחיות על חשב

, חברות ליסינג נוהגות שלא לבטח את ציי הרכב שלהן. או לנהל את רכביהן באמצעות חברות ליסינג

משרד האוצר לתשעת על פי נתוני . ולתופעה זו השפעה של קיטון מסוים בביקוש לביטוח רכב רכוש

 חלה ירידה בנתח השוק של חברות הביטוח הגדולות בתחום ועלייה של 2007 החודשים הראשונים של

 - לעומת כ (11% -הפניקס נמצאת במקום הרביעי בדמי ביטוח ברוטו עם כ. חברות הביטוח הבינוניות

  ).12%(ומנורה ) 13%(כלל , )16%(אחרי הראל , )2006 בשנת 12%

  ביטוח כללי אחר  .ד

הנחלקים לשלושה ענפים , מגוון רחב של כיסויים ביטוחיים תחום ביטוח כללי אחר כולל :כללי .1

  : עיקריים

בתי , וכוללים ביטוחי דירות,  ביטוחי רכוש מעניקים למבוטח כיסוי כנגד נזק פיזי לרכושו:ביטוח רכוש

, סיכונים עיקריים המכוסים בפוליסות רכוש הם סיכוני אש. ביטוחים הנדסיים והובלת מטענים, עסק

ביטוחי הרכוש כוללים ביטוח נזקים ישירים וביטוח . רעידת אדמה ונזקי טבע, צהפרי, התפוצצות

ותביעות בגין הפוליסות מתבררות בסמוך לאחר , תקופת הפוליסה היא שנה, על פי רוב. נזקים עקיפים

בענפי הרכוש רישום כל דמי הביטוח כהכנסה מבוצע במועד הנפקת , לאור האמור. קרות מקרה הביטוח

 והחלק היחסי של דמי הביטוח שהתקבל בגין התקופה שלאחר תאריך הדוחות הכספיים ,הפוליסה

  . רווח בגין השקעת כספי העתודות נזקף מיד לדוח רווח והפסד. נזקף לעתודה לסיכונים שטרם חלפו

   : חבויותביטוחי

יות כלפי צד וכוללים ביטוחי אחר, ביטוחי חבויות מעניקים למבוטח כיסוי בגין חבותו כלפי צד שלישי

על . וחבות המוצר) לרבות אחריות דירקטורים ונושאי משרה(אחריות מקצועית , אחריות מעבידים', ג

אך משך בירור התביעות הנו ארוך יותר בממוצע מאשר בביטוחי , תקופת הפוליסה היא שנה, פי רוב

החבות והנזק ובין פרק הזמן שבין מועד התגבשות , בשל מורכבות הבירור העובדתי והמשפטי, הרכוש

לאור . ובשל תקופות ההתיישנות הארוכות יותר בהשוואה לביטוחי הרכוש, מועד הגשת התביעה

עד , הרווחים משנת חיתום שהסתיימה נשמרים לעתודה נוספת לתקופה של מספר שנים, האמור

  .הרווח משוחרר ומועבר לדוח רווח והפסד רק בתום התקופה האמורה. לבירור מרבית התביעות
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הכיסוי הוא על בסיס ) בעיקר אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מעבידים(בחלק מביטוחי החבויות 

דהיינו הכיסוי ניתן לאירועים אשר קרו במהלך תקופת הביטוח והתביעה יכולה להיות מוגשת , 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

הכיסוי ניתן לתביעות אשר הוגשו במהלך תקופת הביטוח גם אם העילה נוצרה קודם לתחילת תקופת 

  .הביטוח

חי הרכוש או תחת קטגוריה זו נכללים כיסויים ביטוחיים שאינם נמנים על ביטו :ביטוחים אחרים

  . ביטוח עבודות קבלניותכגון ביטוח תאונות אישיות או , ביטוחי החבויות

גידול , למשל(היקף הפעילות בתחום ביטוח כללי אחר קשור בגורמים כגון שכיחות אירועי הביטוח 

נכונותם לערוך , מצבם הכלכלי של המבוטחים הפוטנציאליים, )במספר הפריצות לבתי עסק או לדירות

. והיקף הפעילות הכלכלית במשק, חים על פני נקיטת אמצעים אחרים לניהול והקטנת סיכוניםביטו

הכוללות כיסויים ") מטריה"ביטוחי (פוליסות הביטוח בתחום מקנות לעתים קרובות חבילות ביטוח 

  .הן לרכוש והן לחבויות, שונים

 - ו, )90.8%(ות עסקיים קטנים  עיקר לקוחות הפניקס הם מבוטחים פרטיים ולקוח2007 בשנת :לקוחות .2

, 5.7% - ו94.3% -וזאת בהשוואה ל, ומפעלים גדולים מדמי הביטוח ברוטו נובעים מקולקטיבים 9.2%

  . 2006בהתאמה בשנת 

 ):  ₪במיליוני (בפילוח לענפים , נתונים כספיים של מוצרי ביטוח כללי אחר .3

  -ביטוחי רכוש 

2005 2006 2007   
  ברוטודמי ביטוח  509  492 469
משנה . דמי הביטוח בניכוי ב  234  229 218

 )בשייר(
 תביעות ברוטו  276  247 373
 תביעות בשייר  105  122 115

  -ביטוחי חבויות 

2005 2006 2007   
 דמי ביטוח ברוטו  232  233 241
משנה . דמי הביטוח בניכוי ב  186  185 198

 )בשייר(
 תביעות ברוטו  216  198 157
 יעות בשיירתב  194  170 180

  -ענפים אחרים 

2005 2006 2007   
 דמי ביטוח ברוטו  52  58 52
משנה . דמי הביטוח בניכוי ב  31  38 24

 )בשייר(
 תביעות ברוטו  49  41 37
 תביעות בשייר  25  11 13
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 מרבית חברות הביטוח פועלות בתחום ענפי הביטוח הכללי וחלקן אף משווקות פוליסות באופן :תחרות .4

המתבטאת בהתאמת פוליסות הביטוח לצרכי , התחום מאופיין בתחרות רבה. וחות פרטייםישיר ללק

משרד על פי נתוני . הוזלת תעריפים ומתן הנחות מיוחדות, כניסה לנישות ייחודיות של ביטוח, הלקוחות

 בדמי ביטוח שלישי נמצאת בתחום זה במקום הפניקס ה,2007האוצר לתשעת החודשים הראשונים של 

  ).19%( והראל, )35%(כלל אחרי , )2006בדומה לשנת  (12%  עםברוטו

  ביטוחי מחלות ואשפוז  .ה

 ביטוחי הבריאות מיועדים לשפות או לפצות את המבוטח בגין הוצאות רפואיות במקרים של :כללי .1

. ביטוחי שיניים וביטוח אובדן כושר עבודה, פגיעה בבריאות המבוטח וכוללים לדוגמא ביטוח סיעודי

בהתאם לספק השירות והיקף הכיסוי הביטוחי , בריאות בישראל מחולק לשלושה רבדיםביטוח ה

 –והרובד השלישי , קרי שירותי בריאות נוספים, ן" השב–הרובד השני ,  סל הבריאות- הרובד הבסיסי (

שיעור רוכשי ביטוח הבריאות הפרטי ו תחום מתפתח  הואשוק ביטוחי הבריאות). ביטוח בריאות פרטי

 וביטוח נסיעות  ביטוחי שיניים,סיעוד,  בריאותביטוחיהפניקס משווקת . ציבור גדל בהתמדהקרב המ

 מפעילה מרכז והיא שם המותג תחתיו משווקת הפניקס ביטוחי בריאות וא ה"קו הבריאות" .ל"לחו

   .שירות בשם זה להפעלת התוכניות לביטוח בריאות

 וזאת בעיקר עקב שיפור ביטוחי הבריאות תחום  השתפרו תוצאותיו העסקיות של2006 - ו2005בשנים 

ירידה בתשלומי העמלות עקב מעבר , והרחבת עסקים בתחום הקולקטיבים ובמיוחד בביטוח השיניים

 המשיכה מגמת 2007במהלך שנת . לתשלומי עמלות לאורך חיי הפוליסות וירידה בתשלומי התביעות

ידי המדינה לבין צרכי -תי הבריאות הניתנים עלבשל הפער הגדל בין שירו, בין היתר, הצמיחה בתחום

, שימוש בתרופות ובטיפולים רפואיים מתקדמים, שיפורים טכנולוגיים בתחום הרפואה, האוכלוסיה

  .ומגמה הולכת וגוברת של ארגונים לבטח את עובדיהם בביטוח בריאות קבוצתי

הוראות הדין החלות על ל, יתר תחומי הביטוחכ, הפעילות בתחום ביטוח מחלות ואשפוז כפופה

מגמת הרגולציה בשנים האחרונות היא יצירת . להוראות המפקח על הביטוחהמבטחים בתחום ו

  .סטנדרטיזציה בתנאים בסיסיים של פוליסות הביטוח והגברת השקיפות בדבר תנאי הפוליסות

כלית תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכל(בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה 

ן הניתנות במסגרת רובד הבריאות "נקבע כי תוכניות השב, 2008 –ח "התשס, )2008לשנת הכספים 

בשל השינוי פועלת הפניקס לפיתוח פוליסות . לא יכללו תרופות מצילות חיים או מאריכות חיים, השני

  .ביטוח פרטיות הכוללות מסגרת ביטוחית של תרופות מצילות או מאריכות חיים

ביטוחי שיניים , ביטוח סיעודי, מחלות ואשפוז, הפניקס מוכרת ביטוחי בריאות :יקרייםמוצרים ע .2

, פיצוי או שיפוי בגין הוצאות בעת ניתוח, בין היתר, ביטוחי הבריאות כוללים .ל"וביטוח נסיעות לחו

, כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי, ל"או טיפולים מיוחדים בחו/השתלות ו

הכל , שירותים רפואיים בטכנולוגיות מתקדמות ועוד, פיצוי בגין מחלות קשות, ולים אלטרנטיבייםטיפ

   .יםמבוטחה ידי- לבהתאם לתוכניות הביטוח שנרכשו עבור או ע
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 כיסוי ביטוחי המהווה תחליף :לשלושה רבדי כיסויהבריאות ביטוח ניתן לחלק את מוצרי , כאמור לעיל

כיסוי ביטוחי לשירותים ; סל הבריאות ונותן כיסוי מהשקל הראשון להוצאהלשירותים הניתנים על ידי 

ביטוח הנותן כיסוי מעבר  ;)ן"שב( שירותי בריאות נוספים  במסגרת אושלא נכללים בסל הבסיסי

   .לכיסוי הניתן על ידי סל הבריאות

טחים פרטיים מבו: מחלות ואשפוז לשלוש קבוצות עיקריות,  ניתן לחלק את לקוחות ביטוח:לקוחות .3

ביטוחים קבוצתיים לעובדים ובני ; )בדרך כלל לכל החיים(אשר רכשו פוליסות פרט של קו הבריאות 

חברי קופות החולים הרוכשים סל ; ועדי עובדים והחברות הגדולות במשק, משפחותיהם של גופים

 44% -כ, יים מלקוחות פרט43% - התפלגות דמי הביטוח היתה כ2007בשנת . שירותי בריאות נוספים

, 0% - ו48%, 52% - בהשוואה ל,  מחברי קופות החולים13% -וכ, מלקוחות בביטוחים קבוצתיים

קופת חולים מאוחדת רכשה מהפניקס ביטוח סיעודי במסגרת ביטוח קבוצתי . 2006בשנת , בהתאמה

 עד , חודש ההסכם לשבע שנים נוספות2006בשנת . המהווה תוספת לסל הבריאות ומתחדש תקופתית

 זכתה הפניקס במכרז לביטוח תרופות שמחוץ לסל הבריאות 2007בחודש פברואר . 2013 במרץ 31ליום 

לאור חוק ההסדרים . ₪ מיליון 95 -בהיקף פרמיה שנתי שהיה צפוי לעמוד על כ, עבור קופת חולים מכבי

לקראת הוצאת נערכת הפניקס , ן לא יכללו מתן תרופות מצילות ומאריכות חיים"לפיו תוכניות השב

 ולמציאת פתרונות חלופיים לביטוח 2009ן בסוף שנת "תרופות מצילות ומאריכות החיים מהשב

  . תרופות מצילות ומאריכות חיים

   :תחרות .4

 30אשר נכון ליום , קבוצת הביטוח הדומיננטית בתחום ביטוח מחלות ואשפוז הינה קבוצת הראל

מ "וחלקה נובע בין היתר מהחזקתה בדקלה חברה לביטוח בע,  ממנו36% - החזיקה ב2007בספטמבר 

  .המבטחת בביטוח סיעודי קבוצתי את חברי קופת חולים כללית

מגדל ומנורה ותוכניות השירותים ,  כללביטוחהברות בתחום הם חהעיקריים הנוספים המתחרים 

בשנים האחרונות הגדילה הפניקס את נתח השוק שלה ). ן"השב(המשלימים של קופות החולים 

משרד האוצר לתשעת החודשים על פי נתוני . והתמקמה כחברת הביטוח בעלת נתח השוק השני בגודלו

 בדמי ביטוח ברוטו מהתחום עם לישיום הש נמצאת בתחום זה במקפניקס ה,2007שנת הראשונים ב

  ).21%( וכלל )37%(אחרי הראל ) 2006בדומה לשנת ( 21%

חדשים באמצעות הצעות  לפלחי שוק ולחדורמנסות להרחיב את מעגל הלקוחות חברות הביטוח 

 פעולה עם קופות החולים לביטוח העמיתים פישיתוישירות לביטוח בריאות פרטי או באמצעות 

 החלו מספר קופות 2006במחצית השנייה של שנת . בריאות הנוספים של קופות החוליםבשירותי ה

ניתוחים ושירותים , הכולל כיסויים לתרופות, לעמיתיהן" רובד שלישי"חולים לרכוש לראשונה ביטוח 

השלכות פעולותיהן של קופות החולים על ביטוחי . רפואיים שונים שניתנו עד כה על ידי חברות הביטוח

 יהיה פניקסאך להערכת ה, ריאות הפרטיים בישראל ושוק הביטוח הפרטי בישראל אינן וודאיותהב

  . בכך כדי להגדיל את המודעות בציבור לנחיצות הביטוח הרפואי הפרטי
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, בין היתר,  של המוצרים בהתחשב תמחור נכוןהפניקס מתמודדת עם התחרות בתחום באמצעות

 על סמך ניסיון  קיום מידע איכותי לגבי סיכונים,עלות סיכון,  עלויות תפעול,בעמלות הפצה ומכירה

  .ושיווק אגרסיבי שימוש בחוזי ביטוח משנה לצורך העברת סיכונים ,העבר וניתוחו בהצלחה

  .אשר חברת כלל זכתה בו,  התמודדה הפניקס במכרז הסיעודי של קופת חולים מכבי2007בשנת 

מיזם (עם רשת סופר פארם , ראשון מסוגו, פעולה עסקי החלה הפניקס בשיתוף 2008בחודש פברואר 

 לפיו לכל קונה ברשת תינתן האפשרות לרכוש כרטיס הטבות לרכישת תרופות בבתי ,")מועדון בריא לי"

עם רכישת כרטיס ההטבות מצטרף . אותו יוכל לממש כבר בקנייה הראשונה, המרקחת של הרשת

בהתאם לתנאים המוצעים , ש ביטוח בריאות בפניקסהלקוח למאגר הלקוחות של הפניקס ויכול לרכו

 נכללות 2008כמות החנויות המשתתפות במיזם הורחבה בהדרגה והחל מחודש פברואר . ידי סוכניה- על

  .  כל חנויות הרשת במסגרת פעילות זו

  לקוחות 1.14.4

ות אין לקוח אחד בתחום הביטוח שהכנסות הפניקס ממנו מהו. לקוחות תחום הביטוח רבים ומגוונים

  .לאפיון לקוחות כל אחד מתחומי הביטוח ראו לעיל.  יותר מסך הכנסותיהאו 10%

  שיווק והפצה 1.14.5

מרבית הסוכנים . עיקר השיווק וההפצה בעסקי הביטוח מתבצע על ידי סוכני ביטוח וסוכנויות ביטוח

 עובדים עם מספר חברות ביטוח על מנת לענות על הצרכים המגוונים של הלקוחות ואינם עובדים

פרמטרים עיקריים עבור הסוכנים בבחירת חברות הביטוח עימן . בלעדית עם חברת ביטוח יחידה

טיב השירות הניתן על ידי חברת הביטוח ואטרקטיביות מוצרי הביטוח שלה , יתקשרו הם גובה העמלות

פרמטרים עיקריים עבור חברת ביטוח בבחירת הסוכנים עימם תתקשר הם ענפי . ללקוחות הסוכן

, פוטנציאל שיתוף הפעולה העסקי עם חברת הביטוח, התמחויות ויתרונות יחסיים, לות של הסוכןהפעי

  . וקהל הלקוחות של הסוכן, גובה העמלות

אשר מסדיר את העיסוק בשיווק ובייעוץ פנסיוני , במסגרת רפורמת בכר נחקק חוק הייעוץ והשיווק

  . ב להלן1.14.17-ד לעיל ו1.14.2לפרטים נוספים ראו סעיפים . 2006החל מחודש פברואר 

וליסות הביטוח שמוכרת הפניקס ביטוח משווקות ברובן המכריע באמצעות סוכנים אשר רובם פ

 הפניקסאשכולות  סוכני הביטוח פועלים ישירות מול. משווקים גם פוליסות של חברות ביטוח אחרות

  .יקספנה ולחלקם הוקנו סמכויות הפקת פוליסות בהתאם לתעריפי והרשאות

סוכנויות . ביטוח המעסיקות סוכני משנההסדר וסוכנויות הפניקס ביטוח פעילה גם באמצעות סוכנויות 

 הפניקסלסוכנויות אלו סמכויות הפקה וחיתום של . אלו עובדות ככלל מול מספר חברות ביטוח

ת במרבית המקרים כאשר הפניקס ביטוח מתקשרת עם סוכנויות ביטוח המפעילו. בהרשאות שונות

   .מתקשרת הפניקס ביטוח ישירות בהסכמים גם עם סוכני המשנה המופעלים על ידיהן, סוכני משנה

אחראית על הבמסגרתו הוקמה חטיבת לקוחות בפניקס  בוצע שינוי ארגוני 2005בחודש נובמבר 

החטיבה כוללת ארבעה אשכולות של סוכנים . המכירות והשירות בכל תחומי הפעילות והמוצרים

במקביל להקמת חטיבת הלקוחות הוקמה יחידה ייעודית לעבודה . ות ואשכול סוכנויות הסדרוסוכנוי

  . מוצרי פנסיה וגמלהפצתמול הבנקים בנושא 
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סוכנויות אלו אינן , כמקובל בענף הביטוח. הפניקס ביטוח מחזיקה מספר סוכנויות ביטוח בבעלותה

בשנים האחרונות התמקדה הפניקס . טוחעובדות בלעדית עם הפניקס ביטוח אלא עם מספר חברות בי

ביטוח ברכישת סוכנויות העוסקות באפיקים פנסיוניים וזאת על רקע השינויים בתחום החסכון ארוך 

  .הטווח

הבעלים והמייסד של , )"אוזן": להלן( התקשרה הפניקס עם מר מאיר אוזן 2008 בפברואר 24ביום 

במסמך הסכמות עקרוניות ) "קבוצת שקל": להלן(ם  ניהול ביטוחים פנסיוניים ופיננסי–קבוצת שקל 

 - את מלוא זכויותיו של אוזן בקבוצת שקל בתמורה לכ, בעצמה או באמצעות חברה בת, על פיו תרכוש

הפניקס מתעתדת לבצע .  שנים5ר חברות קבוצת שקל למשך "ואוזן יתחייב לשמש כיו, ₪ מיליון 130

ך ההסכמות העקרוניות נקבע כי ממצאים בבדיקת במסמ. בדיקת נאותות ולחתום על הסכם מפורט

 מהיקף התמורה לא יהוו עילה לסטייה מהסכמות 10%הנאותות שיש בהם כדי להוות סטייה של עד 

   .פי דין-כפופה העסקה לקבלת האישורים הנדרשים על, כן- כמו. כאמור

ת ניהול ההסדרים במסגר. קבוצת שקל משמשת כמנהל ההסדר הפנסיוני בבעלות פרטית הגדול בישראל

 מול כלל הגופים הפעילים בתחום הפנסיוניהפנסיונית  את הפעילות ת קבוצת שקלמרכזהפנסיוניים 

תכניות חיסכון והשקעות בשוק , קרנות השתלמות, קופות גמל, קרנות פנסיה, ובהם חברות ביטוח

  .ההון

 עונתיות 1.14.6

בעיקר בשל חידושי פוליסות , בענף הביטוח הכללי הרבעון הראשון הוא הרבעון הבולט של השנה

העונתיות במחזור דמי הביטוח מנוטרלת באמצעות מנגנון העתודה . השנהשנעשים לרוב בתחילת 

  .בביטוח חיים לא ניכרת עונתיות. לסיכונים שטרם חלפו ולכן אינה משפיעה על הרווחיות

  : פירוט דמי ביטוח כללי על פי רבעוניםלהלן

2006 2007  
  ₪פי באל % ₪באלפי  %

 1רבעון  706,158 32.0 719,476 33.5

 2רבעון  474,358 21.5 479,767 22.3

 3רבעון  480,022 21.8 485,343 22.6

  4רבעון  543,936 24.7 463,658 21.6

  כ"סה 2,204,474 100 2,148,244 100

 .                בענף ביטוח החיים לא ניכרת עונתיות במהלך השנה הקלנדרית

  ח משנהביטו 1.14.7

למבטחי משנה . הפניקס מבצעת ביטוחי משנה לשם פיזור הסיכונים הביטוחיים שהיא נוטלת על עצמה

חברות הביטוח . תנאי הביטוח והתעריפים וכן על הרווחיות, של הפניקס יש השפעה על קיבולת הביטוח

 . ל"ה בחושנעשה באמצעות מבטחי משנ, בעיקר בביטוח כללי, מבטחות חלק מעסקיהן בביטוח משנה

אינם פוגעים בזכויותיהם החוזיות של מבוטחי חברת הביטוח ביטוח משנה הסכמי , על אף האמור לעיל

יש ליציבות מבטחי המשנה השפעה על ,  לפיכך.הם כלפיה מחבותחברת הביטוח את ים פוטרםאינו
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. ת הביטוחלתנאי ההתקשרויות עם מבטחי משנה יש השפעה על רווחיות חברו, בנוסף. חברות הביטוח

  . התחזק שוק ביטוח המשנה וגדלה קיבולת הביטוחים בשוק העולמי2007  -  ו2006בשנים 

המדורגים על ידי , מעלה וA-רוג יעם מבטחי משנה בעלי ד הפניקס ביטוחמתקשרת , 2002החל משנת 

ד בבדיקת כי הדירוג הוא הפרמטר היחי, יצוין. AM Best -ו Standard & Poor'sדירוג האחד משני בתי 

  .יציבות מבטח המשנה

  . לדוחות הכספיים38לפרטים נוספים אודות ביטוח משנה ראו ביאור 

  ספקים ונותני שירותים 1.14.8

.  מתקשרת עם ספקים ונותני שירותים בתחומי הביטוח השונים בעיקר בקשר לסילוק תביעותפניקסה

פי -על, פי תעריף גלובלי-ום על בין היתר תשלים ההתקשרות עם ספקים ונותני שירותים אלו כוללאופני

בתחום מערכות הפניקס  מתקשרת כן .פי תעריף לשעה ולחוות דעת-על, על פי אחוזים מהסיכון, פעולה

, אופן ההתקשרות עימם כולל התקשרות במחיר קבוע לפרויקט. המידע עם ספקי חומרה ותוכנה שונים

 שירותים בתחום מערכות מידע כרוכה החלפת נותני. התקשרות לפי שעות והתקשרויות במחיר ליחידה

, לעתים נוצרת תלות. במהלך מתן השירותים, מטבע הדברים, בשל הידע הנצבר אצלם, בעלויות ובזמן

ברגולציה או  בנותן שירותים בשל הצורך לבצע פרויקט תוך זמן קצר במענה לשינויים, בטווח הקצר

  .ובפרויקט בתחום בו לספק יש יתרון בשל הידע שנצבר אצל

  אקטואריה וניהול סיכונים  1.14.9

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים . הפניקס עושה שימוש במודלים אקטואריים לחישוב נתונים שונים

" אקטואר ממונה"ימנה , לרבות חברה מנהלת של קרן פנסיה, קובע כי מבטח, 1981-א"תשמ, )ביטוח(

". מנהל סיכונים"ימנו , יהולו של מבטחוכל קרן פנסיה בנ, וכי מבטח, לכל ענף ביטוח שבו הוא עוסק

תפקידו של האקטואר הממונה הוא בין היתר להמליץ לדירקטוריון ולמנהל הכללי באשר לגובה 

תפקידו של .  של מבטח או באשר למאזן האקטוארי של קרן הפנסיה שבניהולוהביטוחיותההתחייבויות 

הכללי באשר לסיכונים העומדים בפני מנהל הסיכונים הוא בין היתר לייעץ לדירקטוריון ולמנהל 

 פרסם המפקח חוזר הקובע כללים בנוגע 2006בחודש אוקטובר . המבטח וכל קרן פנסיה שבניהולו

סמכויותיהם ודרכי עבודתם של אקטואר ממונה ומנהל סיכונים בחברת ביטוח ובחברה , לתפקידיהם

הוראות לעניין נושאים הקשורים למעט , הוראות החוזר חלות מיום פרסומו. מנהלת של קרן פנסיה

מערכת ניהול הסיכונים בפניקס הוקמה . שיכנסו לתוקף בעתיד, לתפקיד מנהל הסיכונים של מבטח

 המשיך תהליך פיתוח והטמעה של מערכת ניהול הסיכונים בפניקס 2007 ובמהלך שנת 2006באפריל 

הערכה וכימות החשיפות , נההב, תוך יצירת שיתוף פעולה בין בעלי התפקידים המרכזיים בפניקס

עומדת בקנה מידה אחד עם , תוכנית העבודה כאמור. באמצעות בחינת החשיפה הכוללת של הפניקס

  .  לוחות הזמנים של המסגרות הרגולטוריות בתחום

  רכוש קבוע וציוד 1.14.10

ח  קומות משרדים בבניין בשט15 - הינה הבעלים של כפניקסה :גבעתיים,  נכס בדרך השלום-בית הורד 

-  מקומות חניה בחניון תת308 - ור " מ699מחסנים בשטח כולל של , ר ברוטו" מ18,745 -  ככולל של

  .ח" שמיליוני 207  סך של השווי המתואם של המבנה עומד על. גבעתיים, 53קרקעי בדרך השלום 
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   . בבעלות הפניקס נכסי מקרקעין נוספים ששוויים המתואם על פי דוחותיה הכספיים אינו מהותי

 - כ היא  המופחתתןתוכנות וציוד נוסף שעלות, ת חומרהו הכוללידעת מו מערכפניקסל :מידעת ומערכ

 - ו136,420, 77,218 - כ2007 - ו2006, 2005בשנים  השקיעה במחשבים ותוכנה פניקסה. ח" מיליון ש354

ן נותן וכ,  ברחבי הארץה משרת את עובדיפניקסמערך המחשוב של ה. בהתאמה, ₪ אלפי 135,617

. לקרנות הפנסיה של הקבוצה שירותי מחשב וסביבות עבודה על מערכות המחשוב של קבוצת הפניקס

 סוכנים ופקידיהם הפרוסים ברחבי הארץ ומשתמשים 3,000- מערך המחשוב תומך בכ, כמו כן

  .בתשתיות תקשורת שונות

 3,000 -ומשמשות כ IBM של Unixתשתיות המחשוב המרכזיות של קבוצת הפניקס מבוססות מחשבי 

 פניקסל. מותקן בבניין הפניקס הראשי בגבעתיים הפניקסמרכז המחשבים של . משתמשים במקביל

  . ויחידות אחסון נתוניםUNIXכולל מחשבי , הפועל כאתר גיבוי חי, בתל אביב, אתר נוסף

  נכסים לא מוחשיים 1.14.11

שומים כחוק על פי חוק הגנת  מנהלת מאגרי מידע הרפניקסה.  הינו סימן מסחר רשוםפניקסשמה של ה

 וכוללים בין היתר מאגרי פניקסמאגרי מידע אלה חיוניים לניהול עסקי ה. 1981 -א "התשמ, הפרטיות

מבטחי , קולקטיבים, בריאות ואלמנטרי, תביעות חיים, עובדים, ספקים, סוכנים, מידע של מבוטחים

ים תוכנות לשימוש עצמי שיש לה  מפתחת באמצעות עובדיה וספקפניקסה .ומהעיקולים וכד, משנה

  .ןבה זכויות יוצרים

  הון אנושי 1.14.12

  מבנה ארגוני  .א

 החלה הפניקס לבצע שינוי ארגוני שנועד להגדיל את המיקוד בלקוחותיה ולהגביר 2005בחודש נובמבר 

במסגרת השינוי הארגוני הוקמה חטיבת לקוחות האחראית . את הייזום והפיתוח של מוצרים חדשים

במקביל לכך הוקם מערך ערוצי הפצה . שירות מול ערוץ ההפצה של סוכני הביטוחעל המכירות וה

ושתי יחידות מטה מתמחות בתחומי החסכון ארוך , חדשים שעיקר עיסוקו ריכוז העבודה מול הבנקים

המבנה .  הביטוח הכללי וביטוח הבריאות–כן אורגנו מחדש שתי יחידות מטה - כמו. הטווח והפיננסים

  . 2006 החל לפעול בחודש ינואר הארגוני החדש
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  : הדוח למועד סמוך לתאריךפניקסלהלן תרשים המבנה הארגוני של ה

 

  

  

  

 

  "צפון"אשכול 
 מנהל אשכול

  "מרכז"אשכול 
, מנהל אשכול

  ל"סמנכ

  "דן"   אשכול 
,     מנהל אשכול

  ל"סמנכ

  "תיכון"אשכול 
  מנהל אשכול

 ל"סמנכ

מנהלי  "אשכול
  "הסדרים פנסיונים

  ,כולמנהלת אש
 ל"סמנכ

  ל הפניקס אחזקות"מנכ

ל הפניקס השקעות "מנכ
  מ"עופיננסים ב

ל הפניקס פלטינום "מנכ
  מ "בע

  )וועדות דירקטוריון(דירקטוריון 

יועצת משפטית ומזכירת 
  ל"סמנכ, החברה

  מ "ל הפניקס חברה לביטוח בע"מנכ

  כספים וחשבות
  ,מנהל אגף כספים וחשב

 ל בכיר"סמנכ

  מערכות מידע
  , מנהלת אגף מערכות מידע

 ל בכיר"סמנכ

  שיווק ופיתוח עסקי
תכנון ופיתוח , מנהל אגף שיווק
 ל"מנכס, עסקי

  כלליתחום ביטוח 
  ,מנהל תחום ביטוח כללי

 ל בכיר"סמנכ

  תחום מחלות ואשפוז
  ,מנהל אגף מחלות ואשפוז

 ל"סמנכ

  אקטואריה
  , אקטואר ראשי

 ל"סמנכ

  משאבי אנוש
  ,מנהל אגף משאבי אנוש

 ל"מנכס

  תחום חיסכון ארוך טווח
  ,מנהל תחום חיסכון ארוך טווח

  ל בכיר"סמנכ

  מערך התביעות
  ,מנהלת מערך התביעות

 ל בכיר"סמנכ

  חטיבת הלקוחות
  ,מנהל חטיבת לקוחות

 ל"משנה למנכ

  מערך ערוצי הפצה חדשים* 
  ,מנהל מערך ערוצי הפצה חדשים

  ל"סמנכ

  ייעוץ משפטי
  ,היועץ המשפטי הראשי

 ל"סמנכ

  מנהל ולוגיסטיקה
  ,מנהל אגף מנהל ולוגיסטיקה

 ל"סמנכ

  תכנון ובקרה
  מנהלת מחלקת תכנון ובקרה

  ניהול סיכונים
  מנהל מחלקת סיכונים

  מטה מכירות
מנהל מטה 
  מכירות

  מטה שירות
 מנהל מטה 
  שירות
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  מצבת עובדי הפניקס  .ב

 : 31.12.2007להלן מצבת עובדי הפניקס נכון ליום 

 הנהלה 10
  חטיבת לקוחות  589

   ביטוח כלליתחום  64

 תחום חסכון ארוך טווח 49
 תחום מחלות ואישפוז 22

  מערך תביעות  194

  מערך ערומי הפצה חדשים  9

  מטות פונקציונלים  420

  חברות בת  78

  כ"סה  1,435

  

. בהתאמה, 1367 - ו1,345 - עמד על כ2006 -  ו2005 בדצמבר של השנים 31מספר עובדי הפניקס ביום 

 נבע בעיקרו מגידול הפעילות בקרן הפנסיה וכן מהרחבת מוקד 2007דים בשנת הגידול במספר העוב

  . שירות הלקוחות והגדלת היקף כוח האדם באגף מערכות מידע כמענה לתכנית האב ודרישות הרגולציה

 הטבות וטיבם של הסכמי העסקה  .ג

מי עבודה העובדים הוותיקים לא חתומים על הסכ, פניקסעל פי המדיניות שהיתה נהוגה בעבר ב

לעובדים , 2002-ב" תשס,)תנאי עבודה(לאחר חקיקת חוק הודעה לעובד , 2002החל משנת . כלשהם

עובדים חדשים שהחלו עבודתם . כמחויב על פי החוק, חדשים נמסר טופס ובו מפורטים תנאי ההעסקה

, לווים הוחתמו על הסכמי עבודה אישיים בהם מפורטים תנאי ההעסקה והתנאים הנ2004במהלך שנת 

 לרוב המכריע של עובדי הפניקס פוליסת .כולל התנאים הסוציאליים לרבות זכויות וחובות העובד

זכאי כל עובד לקבל הלוואה בסכום שנע בין משכורת , בהתאם לנוהל פנימי בפניקס. ביטוח מנהלים

 .אחת ועד שלוש משכורות חודשיות

 עובדי הנהלה בכירה ונושאי משרה  .ד

מועסקים בהתאם להסכמי העסקה אישיים ונהנים מאמצעי  ההנהלה הבכירה עובדינושאי המשרה ו

בשנת . תגמול שונים ובהם תוספות שכר ובונוס הנקבעים באופן שנתי בעיקר על פי תוצאות הפעילות

ללא ,  אימצה הפניקס תוכנית תגמול לעובדים ולנושאי משרה על פיה תהא רשאית להעניק2007

כתבי אופציה לא , או בעקיפין/במישרין ו, רה בה ובחברות בשליטתהלעובדים ונושאי המש, תמורה

במהלך שנת . הפניקסא של "כ. נ.ע ₪ 1הניתנים למימוש למניות רגילות בנות , רשומים למסחר בבורסה

שווי ההטבה בגין .  כתבי האופציה שבתכנית9,125,000 כתבי אופציה מתוך 7,910,350 הוקצו 2007

 .לדוחות הכספיים) ה(7י9לפרטים ראו ביאור . ₪ מיליון 45 -ך בסך של כהאופציות שהוענקו מוער
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 הפניקסל "ר הדירקטוריון ומנכ"תנאי העסקה של יו  .ה

 במרץ 1לתקופה של שלוש שנים החל מיום , מר יהלי שפי, ל"לפניקס ביטוח הסכם העסקה עם המנכ

צמוד למדד ולמענק ₪ אלפי  160ל הפניקס ביטוח לשכר חודשי בסך "בהתאם להסכם זכאי מנכ. 2005

במידה . צמוד למדד₪  מיליון 1 -אך לא פחות מ, לפי החלטת דירקטוריון הפניקס ביטוח, שנתי

ל "יהא המנכ, הרי אם הודיעה הפניקס ביטוח על הסיום, והסתיים ההסכם במהלך התקופה הקצובה

ראה להם היה זכאי המענק ודמי ההב, את המשכורת, בתשלום אחד, זכאי לקבל מאת הפניקס ביטוח

, יהא זכאי לקבל מאת הפניקס ביטוח, ל הודיע על הסיום"ואם המנכ, עד לתום התקופה הקצובה

סכום השווה למכפלה של משכורת אחת במספר החודשים במהלך תקופה של שנה אחת , בתשלום אחד

  .לפי התקופה הקצרה מביניהן, או עד לתחום התקופה הקצובה

ל זכאי לקבל מאת "יהא המנכ, הפניקס ביטוח לאחר תום התקופה הקצובהאם הסתיים ההסכם על ידי 

צמודים  ₪ 120,000מענק סיום התקשרות בסכום השווה למכפלה של , בתשלום אחד, הפניקס ביטוח

  . במספר השנים בהם עבד בפניקס ביטוח, למדד

, ל בשלוש שנים" החליט דירקטוריון הפניקס ביטוח להאריך את כהונת המנכ2007 בינואר 25ביום 

תחודש ) 2008המסתיימת במרץ (דהיינו עם סיום התקופה הקצובה הקבועה בהסכם העבודה 

לתקופה ") מצנח הזהב "– להסכם 60אך למעט התנאים הקבועים בסעיף (באותם תנאים , ההתקשרות

צנח  תקופת ההודעה המוקדמת תקוצר לחצי שנה ומ2008עוד הוחלט כי החל ממרץ .  שנים3נוספת בת 

  .הזהב יבוטל

אשר שווי ההטבה הגלום בהן , ל הפניקס כתבי אופציה בלתי סחירים"בתקופת הדוח הוקצו למנכ

  .₪ מיליון 11 -מוערך בסך של כ

, ר אהוד שפירא"ד, ר הדירקטוריון של הפניקס" עם יו2006 בספטמבר 10לפניקס הסכם מיום 

  :לתשלום

  .וצמוד למדד המחירים לצרכן) מ"בתוספת מע(לחודש ₪  אלפי 126דמי ניהול בסך  -

,  מסך הרווח הנקי של הפניקס בשנה הרלבנטית בניכוי מסים0.75% -מענק שנתי בסכום השווה ל -

,  על ההון העצמי של הפניקס בתחילת השנה הרלבנטית15%ובניכוי סכום השווה לתשואה של 

 .כמופיע בדוחות הכספיים של הפניקס

ווי הפניקס הנגזר מהשווי הממוצע של מניות הפניקס  מן ההפרש שבין ש0.5%מענק בשווי  -

המחושב לפי , בעשרים ימי המסחר האחרונים של השנה הרלבנטית, אביב-הנסחרות בבורסה בתל

בניכוי כל הסכומים שהושקעו , כאמור, בכל אחד מימי המסחר, ב"השער היציג של דולר ארה

, ברות כלולות מיום חתימת ההסכםלרבות סכומים שהתקבלו בהנפקות בח, בפניקס כהון מניות

ובין סכום , ידי הפניקס מיום חתימת ההסכם- מסך כל הדיבידנדים שהוכרזו על75%ובתוספת 

ב בתוספת הפרש השווי אשר בגינו קיבל באמצעות חברת " מיליון דולר ארה650בסיס ששיעורו 

  .הניהול מענקים בגין שנים קודמות
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  ניהול השקעות 1.14.13

   :  כדלקמן מנהלת השקעותפניקסה

  .השקעות כספי התחייבויות ביטוח כללי  .1

  .השקעות כספי פוליסות ביטוח חיים מבטיחות תשואה  .2

  .השקעות כספי הון עצמי ועודפי הון  .3

  .השקעות כספי פוליסות ביטוח חיים משתתפות ברווחים  .4

  .השקעות כספי עמיתי פנסיה  .5

  .השקעות כספי עמיתי גמל  .6

, הביטוחיות לסוגיהן מושקעים בנכסים שונים בהתאם לאופי וסוג ההתחייבויותכספי ההתחייבויות 

הוראות לעניין סוגי נכסים שרשאי מבטח להחזיק , בין היתר, בכפוף לתקנות דרכי ההשקעה הקובעות

דרך ניהול , כנגד התחייבויותיו השונות וכן מגבלות נוספות להבטחת יציבותם של הגופים המוסדיים

  .  ירות הנדרשת מהם בקבלת החלטות ההשקעהההשקעות והכש

כי דירקטוריון מבטח ימנה שתי ועדות , בין היתר, חוק הפיקוח ותקנות דרכי ההשקעה קובעים

כספי ( ועדה לניהול תיק השקעות של כספים לכיסוי התחייבויות תלויות תשואה, האחת. השקעה

ועדה , והשנייה; ")השקעות משתתףועדת  (")ביטוח בתיק המשתתף של חברות ה–מבוטחים /עמיתים

להשקעת ההון העצמי של המבטח ולהשקעת כספים לכיסוי ההתחייבויות הביטוחיות שאינן 

ועדת ) ("הון ועודפי הון, ביטוח חיים מבטיח תשואה, כספי ביטוח כללי(התחייבויות תלויות תשואה 

  ").השקעות נוסטרו

דרך ניהול ההשקעות של כספי החיסכון במסגרת חוק קופות הגמל ותקנות קופות הגמל מסדירים את 

  .המגבלות והמסגרות השונות להשקעות, פעילות הפנסיה והגמל ובכלל זה את סוגי הנכסים

. הועבר אגף ההשקעות בפניקס ביטוח לפניקס השקעות, הפניקס במבנהבעקבות השינוי , 2006בשנת 

 כספי העמיתים  שלותי ניהול השקעותלקבלת שרנכון למועד הדוח ישנם הסכמי ניהול , בהתאם לכך

הפניקס , בין הפניקס השקעות לבין הפניקס אחזקות, בתמורה לדמי ניהולותפעולם וכספי הנוסטרו 

   .הפניקס פנסיה והפניקס גמל, ביטוח

חומות "בבחינת , כאשר קיימת הפרדה ניהול ההשקעות מתבצע באמצעות מספר מנהלי השקעות

בפניקס (נוסטרו של חברות הקבוצה לבין ניהול כספי המבוטחים והעמיתים בין ניהול כספי ה, "סיניות

מסתייעים השקעות נתמכים במחלקה כלכלית פנימית והמנהלי ). פניקס פנסיה ובפניקס גמלב, ביטוח

  .ל"בתי השקעות בארץ ובחושל בנקים ושל ים יניתוחים אנליסטבבסקירות ו

 במתן מימון חוץ בנקאי פניקסהעוסקת  2004משנת החל , כחלק ממדיניות גיוון ופיזור ההשקעות

 סך .בטחונות נאותיםהעמדת ניתן כנגד ואשר נטיות באושר על ידי ועדות ההשקעה הרלאשר  ,לחברות

 - כ, 2,009 - עמד על כ, 2007 -  ו2006, 2005 בדצמבר של השנים 31נכון ליום , ההלוואות שנתנה הפניקס

ן "את השקעותיה בתחום הנדלהפניקס  הגדילה ,מלבד זאת. בהתאמה, ₪ מיליוני 1,845 - וכ2,084

  .תקופות ארוכותמשך המניב ל
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). CDO) Collateralized Debt Obligationבמסגרת ניהול ההשקעות מתבצעות השקעות במכשירי 

בעיקר ,  מכילים בתוכם הלוואות החשופות לשוק ההון ולשוק ההלוואות לחברותCDO -מכשירי ה

קב משבר הסאב פריים נוצר משבר נזילות כל תחומי האשראי אשר גרם לעלייה ע. בארצות הברית

סך ההשקעות של הפניקס ביטוח . CDOולירידה בשווי בספרים של מכשירי , במרווחים בהלוואות

 עמד נכון ליום CDOבמכשירי )  מבטיחות תשואה ומשתתפות ברווחים–חיים , כספי ביטוח כללי(

מתוך סך זה סך .  מסך ההשקעות של הפניקס1.64% -המהווים כ,  אלפי דולר121,839 - על כ31.12.2007

 - במכשירי ה.  אלפי דולר הנו בגין השקעות המוחזקות כנגד פוליסות משתתפות ברווחים86,953 - של כ

CDO   מתוך הסכום האמור.  אלפי דולר15,560 - הפסד בסך של כ2007נרשם ברבעון הרביעי של שנת ,

כנגד פוליסות משתתפות  אלפי דולר הנו הפסד שנרשם בגין השקעות המוחזקות 10,116 -סך של כ

  .ברווחים

  השקעות  1.14.14

על ההשקעות העיקריות של הפניקס ניתן למנות . בחברות ובנכסים שונים, לפניקס השקעות במקרקעין

, מ" בחברה הציבורית מהדרין בע41.42% - וכ, כמפורט להלן,  במניות אקסלנס40% -החזקה של כ

   2007בשנת . הפועלת בעיקר בתחום החקלאות

  : באמצעות ההשקעות הבאות, בין היתר,  פעלה הפניקס להרחבה וגיוון השקעותיה2007בשנת 

-  התקשרה הפניקס יחד עם חברת גולדן מיבר בהסכם רכישה עם אמפל2007 ביולי 10 ביום -חל -אמ  .א

 מאחזקות אמפל באמפל דיור 100%לרכישת , חברת החזקות והשקעות, אמריקן ישראל קורפוריישן

) "1998אמפל ": להלן(מ "בע) 1998(מ ואמפל דיור מוגן "בע) "1994אמפל ": להלן) (1994(מוגן 

המפתחת ומפעילה רשת , מ"חל בע-שהחזקתן ופעילותן העסקית היחידה הינה החזקה של מניות אמ

 126 -בתמורה כוללת של כ, "120ד ע"מובילה של בתי דיור מוגן לבני הגיל השלישי בישראל תחת המותג 

בהמשך לכך .  הושלמה העסקה2007 באוגוסט 5ביום ). ₪ מיליון 63 - חלק הפניקס כ(₪ מיליון 

 ובאמפל 1994 המניות והזכויות באמפל 50% בהסכם לרכישת 2007 בנובמבר 6התקשרה הפניקס ביום 

 הושלמה 2007 בנובמבר 22ביום . ח"ש מיליון 58.3 -בתמורה נטו לתשלום בסך של כ,  מגולדן מיבר1998

בכל ההון המונפק והנפרע , 1998 ואמפל 1994באמצעות אמפל , בעקבות זאת מחזיקה הפניקס. העסקה

  .חל-של אמ

 התקשרה הפניקס במזכר עקרונות עם גמא ניהול וסליקה 2008 בינואר 17ביום  -גמא ניהול וסליקה   .ב

.  ממניות גמא ניהול וסליקה49%על פיו תרכוש , יות בהובעלי מנ") גמא ניהול וסליקה: "להלן(מ "בע

 הסכם רכישה בין הפניקס לבין בעלי המניות של 2008 במרץ 9בהמשך למזכר העקרונות נחתם ביום 

 מהון המניות המונפק 49%לפיו תרכוש הפניקס מניות המהוות , )"הסכם הרכישה": להלן(גמא 

וכן תעמיד לגמא ניהול וסליקה הלוואת ₪  מיליון 63.7 והנפרע של גמא ניהול וסליקה תמורת סכום של

. אשר תהא נחותה כלפי הבנקים המממנים של גמא ניהול וסליקה₪  מיליון 50בעלים בסכום של עד 

והשלמתה כפופה לקבלת הסכמת הממונה , לגמא ניהול וסליקה₪  מיליון 130העסקה משקפת שווי של 

גמא ניהול וסליקה הינה . מנים של גמא ניהול וסליקהעל ההגבלים העסקיים והסכמת הבנקים הממ

מאפשרת גמא , במסגרת פעילותה. הקבוצה הגדולה בישראל למתן שירותים פיננסיים לכרטיסי אשראי
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ניהול וסליקה לרשתות שיווק ובתי עסק למכור בכרטיסי אשראי בתשלומים ארוכי טווח ולקבל את 

 . סכומי העסקאות במזומן מיידי

  . לעיל1.14.5ר התקשרות במסמך עקרונות לרכישת קבוצת שקל ראו סעיף לפרטים בדב  .ג

  אקסלנס

) "בעלי השליטה": להלן( התקשרו הפניקס השקעות ובעלי השליטה באקסלנס 2006 בינואר 5ביום 

לפניקס ) 16% - בשלב ראשון כ(בהסכם לפיו ימכרו בעלי השליטה חלק מהחזקותיהם באקסלנס 

  :ובהתאם לעקרונות הבאים₪  מיליון 775 השקעות לפי שווי בסיסי של

; מיד עם השלמת העסקה יהיו בעלי השליטה והפניקס השקעות בעלי שליטה משותפת באקסלנס

החל ממועד (לתקופה של כשנה ) "האופציה הראשונה": להלן (PUTלבעלי השליטה ניתנה אופציית 

כן נקבע כי החל מיום . הזהבשווי החברה הבסיסי , למכירת מלוא אחזקותיהם באקסלנס) הסגירה

 ועד ליום 1.2.2009 והחל מיום CALL תהיה לפניקס השקעות אופציית 31.1.2010 ועד ליום 1.1.2009

 למכירת מלוא אחזקותיהם באקסלנס לפי נוסחאות PUT תהיה לבעלי השליטה אופציית 31.12.2010

ציה הראשונה בוטלה האופ. מחיר מוסכמות מראש הנגזרות מהביצועים העתידיים של אקסלנס

 -  והCALL -במסגרתו עודכנו גם נוסחאות המחיר של אופציות ה, 2006 ביוני 20בתיקון להסכם מיום 

PUT . העדכונים נגעו לשינוי הגדרת ההון העצמי ומרכיב התלות בביצועים העתידיים של אקסלנס

 . בנוסחאות

מ לרכישת כל "ק מזרחי טפחות בע נחתם הסכם בין הפניקס השקעות ובין בנ2006 בפברואר 7ביום 

₪  מיליון 197 - מהון המניות של אקסלנס בתמורה לסכום של כ25% -החזקותיו באקסלנס המהוות כ

  ). לפי אותו שווי חברה בו בוצעה העסקה עם בעלי השליטה באקסלנס(

ח נכון למועד הדו. 2006 באפריל 9הושלמו שתי העסקאות ביום , לאחר קבלת האישורים הדרושים

  . מהון המניות של אקסלנס40% -מחזיקה הפניקס כ

. מ"אקסלנס היא חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע

תחומי הפעילות העיקריים . עוסקת במגוון פעילויות בשוק ההון, באמצעות חברות בשליטתה, אקסלנס

הנפקת מכשירים ,  הנפקת מכשירים מובנים,חיתום ובנקאות להשקעות, שלה הם ניהול השקעות

  .ושירותי בורסה ומסחר, פיננסיים

 מתן שירותי שיווק וניהול :הבאותזה כלולות פעילויות אקסלנס פעילות בתחום  -ניהול השקעות   .א

מתן שירותי שיווק ; ניהול קרנות נאמנות; ל"בארץ ובחובניירות ערך ומכשירים פיננסיים השקעות 

קרנות , ניהול קופות גמל; ריבית ונגזרים שאינם נסחרים, יצוע במטבע חוץבשירותי השקעות ו

,  יצוין).REIT(ן מניב "ניהול קרנות גידור וקרן השקעות בנדל; ניהול קרנות פנסיה; השתלמות ופיצויים

ידי חברה בת -  הושלמה עסקה לרכישת פעילות קופות הגמל של בנק המזרחי על2007 במרס 6כי ביום 

, כחלק מהעסקה נחתמו בין הצדדים גם הסכם תפעול. ₪ מיליוני 343 -בתמורה לסך של כ, של אקסלנס

 .הסכם הפצה והסכם למתן שירותים מיוחדים

הפצת מניות , גיוסי הון, אקסלנס עוסקת בהנפקות ציבוריות ופרטיות -חיתום ובנקאות להשקעות   .ב

ת משתתפת קבוצת אקסלנס בניהול בהנפקות מסוימו .רכישות ותיווך עסקי, ועסקאות מחוץ לבורסה
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 . או כמפיץ קונסורציום החתמים ובאחרות נוטלת חלק כחתםתכמנהלכחברה או ההנפקות ומשמשת 

ויש לה שותפויות , רכישות וגיוסי הון בארצות הברית ובאירופה, כמו כן עסקה אקסלנס במיזוגים

 .אסטרטגיות עם הגורמים המובילים בכל אחת מהיבשות הללו

 בהנפקת אגרות חוב מובנות סחירות 2002אקסלנס עוסקת החל משנת  - כשירים מובנים הנפקת מ  .ג

הונפקה " ההרים"כל אגרת חוב מובנית מסדרת . אביב-בבורסה לניירות ערך בתל" ההרים"מסדרת 

באמצעות חברה פרטית שמניותיה אינן רשומות ולא תירשמנה למסחר בבורסה ואשר עיסוקה הבלעדי 

 .ת חוב וטיפול בנכסים המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החובהינו הנפקת אגרו

 תחת המותג תעודות סל לציבורב ה ומסחראקסלנס עוסקת בהנפק - הנפקת מכשירים פיננסיים   .ד

 בתחום תעודות הסל אקסלנספעילות . "פז"ובהנפקה ומסחר בתעודות פיקדון תחת המותג  "ם.ס.ק"

ות הסל הונפקה באמצעות חברה שעיסוקה הבלעדי הינו תעודסדרות כל אחת מ. 2003החלה בסוף שנת 

חברות קסם הינן חברות . הנפקת תעודות סל וטיפול בנכסים המשועבדים לטובת מחזיקי תעודות הסל

כל תעודת פיקדון . 2005 אקסלנס החלה להנפיק תעודות פיקדון בשנת .המתמחות בניהול מוצרי מדדים

הינו הנפקת תעודות פיקדון וטיפול בנכסים המשועבדים הונפקה באמצעות חברה שעיסוקה הבלעדי 

תעודות הפיקדון צמודות לשערי חליפין של מטבעות שונים מול השקל . לטובת מחזיקי תעודות הפיקדון

 Special Purpose Company הינה חברה ייעודיתתעודות הפיקדון כל אחת מחברות .ונושאות ריבית

(SPC)הפיקדון תעודות  אשר הוקמה לצורך ביצוע הנפקת . 

 בבורסה במתן שירותי מסחר  באמצעות מספר חברות,אקסלנס עוסקת - שירותי בורסה ומסחר   .ה

בעשיית שוק במניות ובעשיית שוק באיגרות ; ל"בעיקר למשקיעים מוסדיים בארץ ובחו, )'ברוקראז(

 ).Primary Dealers(חוב ממשלתיות 

עלויות המיוחסות לתחומי הפעילות , י פעילותפי תחומ- על, להלן פרטים אודות הכנסות אקסלנס

  ): ₪במיליוני  (2007 – ו 2006, 2005 בדצמבר 31נכון ליום , והרווח התפעולי שנבע מהם
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שיעור הרווח התפעולי של אקסלנס מורכב ממגוון רחב של תחומים ולכל אחת מהפעילויות שיעור 

 2007 -  ו2006, 2005שיעור הרווח התפעולי של קבוצת אקסלנס כולה בשנים . שונהרווחיות תפעוליות 

  .בהתאמה 44% –ו  45% ,49% - כעמד על 

                                                      
  . חדלה אקסלנס להציג את פעילות ההשקעות העצמיות כתחום פעילות2007החל מהרבעון השני של שנת      1

    חיתום ובנקאות להשקעות  1השקעות עצמיות  ניהול השקעות

31 
דצמבר
2005  

31 
דצמבר
2006  

31 
דצמבר 

2007  

31 
דצמבר
2005  

31 
דצמב

 2006ר

31 
דצמבר 

2007  

31 
דצמבר
2005  

31 
דצמבר
2006  

31 
דצמבר 

2007  

  

  כ הכנסות"סה  53  21  19  5  7  20  299  116  75

  עלויות                  

עלויות אשר אינן   14  8  9  5  7  12  195  85  54
מהוות הכנסות 
בתחום פעילות 

  אחר

  כ עלויות"סה  14  8  9  5  7  12  195  85  54

  רווח תפעולי  39  13  10  0  0  8  104  31  21

  סך נכסים  18  55  34  -  268  938  528  186  123

  
  
1  

  
  

10  

    
  
1  

-  -    
  
5  

  
  
6  

  
  

14  

חלק המיעוט 
בהכנסות תחום 

הפעילות 
  מחיצוניים

  שירותי בורסה ומסחר  הנפקת מוצרים מובנים  הנפקת מכשירים פיננסיים

31 
דצמבר
2005 

31 
דצמבר
2006 

31 
דצמבר 

2007  

31 
דצמבר 

2005 

31 
דצמב

 2006ר

31  
דצמבר 

2007  

31 
דצמבר
2005 

31 
דצמבר
2006  

31  
דצמבר
2007 

 

  כ הכנסות"סה  58  55  29  19  19  27  100  107  54

  עלויות                  

עלויות אשר אינן   36  32  20  8  6  4  40  42  16
מהוות הכנסות 
בתחום פעילות 

  אחר

  כ עלויות"סה  36  32  20  8  6  4  40  42  16

                    

38  65  60  23  13  11  9  23  22  
  

  רווח תפעולי

5,176  8,898  13,731  2,679  2,546  3,472  255  633  389  
  

  סך נכסים

  
  

10  

  
  

20  

  
  

28  

  
  
8  

  
  

43  

  
  
3  

  
  
2  

חלק המיעוט   -  -
בהכנסות תחום 

הפעילות 
  מחיצוניים
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 מימון 1.14.15

להלן שיעורי . בנקאי- באשראי בנקאי ובאשראי חוץ, הפניקס מממנת פעולותיה באמצעים עצמאיים  .א

ם שהיו בתוקף במהלך שנת הריבית הממוצעת הנקובה על הלוואות ממקורות בנקאיים וחוץ בנקאיי

 : שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי הפניקס2007

 

 שיעור ריבית ממוצעת להלוואות אשר אינן מיועדות לשימוש ייחודי
שיעור 
 ממוצע

כתבי 
התחייבות 
 נדחים

הלוואות 
 לזמן קצר

הלוואות 
 לזמן ארוך

 

 צמוד –מקורות בנקאיים  - - 4.50% 4.50%
 מדד

 לא –מקורות בנקאיים  - 5.53% - 5.53%
 צמוד

 –מקורות חוץ בנקאיים  4.50% - 4.58% 4.54%
 צמוד מדד

  . שחלק מהם נרכשו על ידי בנקים,  לגופים מוסדיים2001כולל בין השאר כתבי התחייבויות נדחים שהונפקו באוגוסט * 

  . לגופים מוסדיים2007כולל אגרות חוב שהונפקו  בשנת ** 

  מגבלות אשראי  .ב

למסחר  ונרשמאשר ) 1סדרה ( לאגרות החוב AA דירוג 22.3.2007 הדירוג של מעלות קבעה ביום ועדת

 וכן על 120% בחברה של עד 1"יחס מינוף כפול"על שמירת , בין היתר, בהסתמך, בהתאם לתשקיף

 פניקסכי ה, יודגש. כמפורט בדוח הדירוג, ח" מיליון ש80שמירה של יתרות נזילות בסכום של לפחות 

יצוין כי יתרות הנזילות . א התחייבה כלפי מעלות ואין וודאות כי תעמוד בשיעור ויחס כאמורל

 .הנדרשות בהתניה זאת כוללות גם את יתרותיה של הפניקס השקעות

  ."אמצעי שליטה" להנפיק פניקסחלות מגבלות על אפשרות ה, מכוח היתר השליטה

  אשראי שהתקבל בשנת הדוח  .ג

  .לא רלבנטי

  ידירוג אשרא  .ד

 AAמ כי נתנה תוקף לדירוג " פרסמה מעלות החברה הישראלית דירוג ניירות ערך בע2006 במרץ 5ביום 

  . 2005ידי הפניקס ביטוח בהנפקה פרטית בחודש יולי -שהונפקו על) 'סדרה ג(לכתבי ההתחייבות נדחים 

הנרשמות , )1סידרה ( לאגרות החוב AA פרסמה מעלות החברה הישראלית דירוג 2007 במרץ 22ביום 

 אשררה מעלות את הדירוג 2007 באוגוסט 23ביום . 2007 במרץ 22מיום הפניקס למסחר לפי תשקיף 

  .האמור

  גיוסי הון  .ה

 מניות 10,500,000בדרך של הנפקה ציבורית של ₪  מיליון 174.8 גייסה הפניקס 2007 בדצמבר 11 ביום

 . למניה ₪ 16.65המחיר שנקבע במכרז הנו . נ כל אחת.ע ₪ 1רגילות בנות 

                                                      
ממאזן סולו של הנתונים נלקחים . הון עצמי) / לרבות הלוואות לחברות בנות(השקעות בחברות בנות " = מינוף כפול"יחס      1

 .הפניקס אחזקות
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ח בדרך של הנפקה פרטית של אגרות חוב " מיליון ש600 סך של פניקס גייסה ה2007 במרץ 22ביום 

אגרות החוב דורגו על . ח ערך נקוב כל אחת" ש1בנות , רשומות על שם, למשקיעים מוסדיים) 1סדרה (

נתיים שווים בכל קרן אגרות החוב תיפרע בשישה תשלומים ש. AAידי חברת הדירוג מעלות בדירוג 

. 4.5%בשיעור ריבית של , ותשלומי הריבית יבוצעו אחת לשנה) כולל (2019 עד 2014אחת מהשנים 

אגרות החוב נרשמו למסחר על פי תשקיף הפניקס מיום . אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן

  .2007 באוגוסט 28

 .ם לצורך תפעול עסקיה השוטפיםלהערכת הפניקס בשנה הקרובה לא תידרש לגייס מקורות נוספי

  מיסוי 1.14.16

   . לדוחות הכספיים38 - ו33ראו באורים 

  מגבלות ופיקוח על פעילות הפניקס 1.14.17

  חוק הפיקוח ותקנותיו  .א

 1981–א"התשמ, )ביטוח(  פיננסייםשירותיםהפניקס והפניקס ביטוח כפופות להוראות חוק הפיקוח על 

בחוק הפיקוח ובתקנות ). "תקנות הפיקוח": להלן (והתקנות על פיו) "החוק" או "חוק הפיקוח": להלן(

  :הנושאים שלהלן, בין היתר, הפיקוח מוסדרים

לענפי הביטוח הנקובים ומגביל את העיסוק , הניתן על ידי המפקחעיסוק בביטוח מחייב רשיון מבטח  .1

  ;ברשיון

מינימלי ועודף לקבוע בתקנות בנוגע למבטח הוראות בדבר הון מניות מונפק ונפרע מוסמך שר האוצר  .2

 סוגי נכסים שיחזיק מבטח כנגד התחייבויותיו לסוגיהן ;מינימלי של נכסים לעומת התחייבויות

המקרים בהם רשאי ; דרכי החזקת נכסים כנגד התחייבויות המבטח; ושיעוריהם ביחס להתחייבויות

ובת מבטח ח; במבטח אחר או בסוכן ביטוח, בבעל אמצעי שליטה בו, מבטח להשקיע בחברה בת שלו

של חלק והמקסימלי השיעור המינימלי ; ל"עיסוק כמבטח בחו, להחזיק עתודות ביטוח ודרכי חישובן

  ;הלוואות שמבטח רשאי לתת וערבויות שהוא רשאי לערוב ושיעוריהן; יישא בוהמבטח הסיכון ש

רים הוראות בדבר שיעורי דמי ביטוח ותשלומים אח, בין היתר, שר האוצר מוסמך לקבוע בתקנות .3

הוראות בדבר ; לרבות שיעורים מקסימליים ושיעורים מינימליים, שמבטח רשאי לגבות ממבוטחים

   ;וכן הוראות בדבר מבנה פוליסת ביטוח וצורתה; תנאים בחוזה ביטוח וניסוחם

  ;הגשתם למפקח ופרסומם, שר האוצר מוסמך לקבוע בתקנות את אופן עריכת דוחות כספיים שנתיים .4

להחזיק נכסים נפרדים לכיסוי , מערכת חשבונות נפרדת לגבי עסקי ביטוח חייםמבטח חייב לנהל  .5

  ;התחייבויותיו בביטוח חיים ולעשות ביטוח משנה נפרד לעסקים אלה

 סמכויות לדרוש מידע מכל מבטח ביחס ולמפקחעל המבטח חלה חובת דיווח למפקח בנושאים שונים  .6

  . ין של מבטחלעסקיו וכן סמכויות נרחבות להבטחת ניהולו התק

  :התקנות העיקריות הבאות, בין היתר, תוקף חוק הפיקוח הותקנומ

תקנות ": להלן (1998 –ח "תשנה, )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  .1

דרישות ההון נבחנות  . הוראות לעניין הון ראשוני והון עצמי הנדרש ממבטחותכולל) "ההון המינימלי

ובמידה שההון העצמי בתאריך הדוח קטן , ות הכספיים השנתיים ודוחות הביניים של המבטחלפי הדוח
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. עד מועד פרסום הדוח הכספי של המבטח, חייב המבטח להגדילו או להקטין את היקף עסקיו, מהנדרש

  . המבטח רשאי לחלק דיבידנדאין, כאמור, כל עוד לא הושלם ההון העצמי הנדרש

, ) של מבטח וניהול התחייבויותיווהקרנותדרכי השקעת ההון ( ביטוח תקנות הפיקוח על עסקי .2

. 2001ותיקוניהן נכנסו לתוקפן בחודש אפריל ) "תקנות דרכי ההשקעה": להלן (2001-א"התשס

 סוגי הנכסים ;הלוואות שמבטח רשאי לתת: בתקנות דרכי ההשקעה כלולות הוראות בין היתר לעניין

בבעל אמצעי ,  בת שלוההמקרים בהם רשאי מבטח להשקיע בחבר; יושיחזיק מבטח כנגד התחייבויות

חובת מבטח ; במבטח אחר או בכל תאגיד אחר העוסק בתיווך בענייני ביטוח, בבעל עניין בו, שליטה בו

 תיותוהתקנות כוללות הגבלות יציב. תפקידן ודרכי פעולתן, הרכב הוועדות ,למנות ועדות השקעה

   .סיםוהגבלות הקשורות לסוגי נכ

 ,1984-ה"תשמ, )דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  .3

לעניין חובת מבטח להחזיק עתודות ביטוח ודרכי חישובן והפרשות לתביעות , בין היתר, כוללות הוראות

  . תלויות

, עות הוראות בדבר תוכנם קוב,1998–ח"התשנ, )פרטי דין וחשבון(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  .4

פרטיהם והעקרונות החשבונאיים לעריכתם של הדוחות הכספיים השנתיים והדוחות הכספיים ביניים 

 ,1993-ג"התשנ, )חות כספיים שנתיים"עריכת דו(תוך שילוב חלק מתקנות ניירות ערך , של מבטח

  .והתאמתן לענף הביטוח

 ,1984-ד"התשמ, )נות ונכסים של מבטח ביטוח חייםדרכי הפרדת חשבו(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  .5

קובעות הנחיות בדבר דרכי הפרדת החשבונות והנכסים של עסקי ביטוח חיים מכלל עסקי הביטוח של 

    .והפרדת נכסים של עסקי ביטוח חיים משתתף ברווחים מנכסים של עסקי ביטוח חיים אחרים, מבטח

  חקיקה ליישום המלצות ועדת בכר  .ב

להלן עיקרי .  אושרו חקיקה ליישום המלצות ועדת בכר2005בחודש יולי , ד1.14.2עיף כמפורט בס

  :החוקים המיישמים המלצות אלו

; )₪ מיליארד 49 - כ, 15%(הגדרת נכסי חסכון ארוך טווח וקביעת תקרה לנתח שוק : חוק התחרות .1

איסור זמני על מכירת ; )יועצים פנסיונים ויועצי השקעות(קביעה כי הבנקים יפעלו כיועצים בלבד 

/ פנסיוני(הגדרת תפקידיהם של יועץ ;  עם עמלת הפצה בלבד–בעת מכירת ביטוח , ביטוח בבנקים

הטלת חובת רישוי על עובדי גופים ; והבחנה ברורה בין השניים) השקעות/ פנסיוני(ומשווק ) השקעות

ברת חובות הנאמנות של סוכן הג; איסור על איגוד עובדים או מעבידים לשמש סוכן פנסיוני; מוסדיים

  .הגברת הפיקוח על מבטחים; ויועץ

קביעה ; עיגון ההבחנה בין יועץ ומשווק וקביעת חובת רישוי זהה לשני התפקידים: חוק הייעוץ והשיווק .2

חובת התאמת המוצר לצרכי ; כי עסקה לביטוח פנסיוני יכולה להתבצע רק במסגרת ייעוץ או שיווק

,  למסור ללקוח מסמכים המנמקים בכתב את כדאיות החסכון הפנסיוניחיוב בעל רישיון; הלקוח

חובות אמון ; חובת תיעוד פעולות הייעוץ והשיווק; חובת גילוי נאות לגבי ניגודי עניינים, המלצתו

; חובת שמירת סודיות בין לקוח לסוכן; חובת הסכם בכתב בין יועץ ולקוח; וזהירות של בעל רישיון

  .ו פליליות על הפרת חובות בידי בעל רישיוןא/סנקציות כספיות ו
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הסדרת עיקרון ניידות ; עיגון זכותו של עובד לבחור את הקופה בה יושקע חסכונו הפנסיוני: חוק הגמל .3

חובת גביית עמלות ; הוראות לעניין השקעות כספי קופת הגמל; בין קופות גמל לתגמולים ופיצויים

סנקציות ; חובות פיקוח נרחבות על החברות המנהלות; יוניהפצה מהעמית בעבור ייעוץ  או שיווק פנס

 .אזרחיות ופליליות

  הסכמים מהותיים 1.14.18

  .  לעיל1.14.14בעניין הסכם לרכישת אקסלנס ראו סעיף   .א

) "בנק הפועלים": להלן(מ " נחתם מזכר הבנות בין הפניקס לבין בנק הפועלים בע2007 במרץ 9ביום   .ב

ישראל ) יורוקארד(מ ויורופיי "יות המוצא של ישראכרט בע מסך הון המנ25%לפיו תרכוש הפניקס 

, שהינן בשליטה מלאה של בנק הפועלים ותהיה זכאית לדירקטורים מטעמה) "החברות": להלן(מ "בע

  . במזכר ההבנותכמוסכם 

תוך התאמות לחלוקת , ₪ מיליארד 2.55התמורה עבור המניות תחושב על בסיס שווי מצרפי של 

במקרה של הנפקת החברות לציבור בתוך .  שיחולק עד מועד השלמת ביצוע העסקהאם וככל, דיבידנד

 משווי 90%יותאם כלפי מעלה בסיס שווי החברות המצרפי לצורך העסקה לשיעור של ,  חודשים15

  . ₪ מיליארד 2.7אך לא מעל שווי חברות מצרפי של , החברות לצרכי ביצוע ההנפקה לציבור

לרבות הסכמת הפניקס (קביעת תנאי הרכישה , ר לביצוע בדיקת נאותותביצוע העסקה כפוף בין הית

, ככל שיש בהם צורך, אישורים רגולטורים, )מ לבנק הפועלים" להסדרים שבין ישראכרט בעבאשר

דירקטוריון בנק הפועלים אישר ביום . אישור הנהלת ודירקטוריון בנק הפועלים ודירקטוריון הפניקס

 התקיימה פגישה בין נציגי הפניקס לבין הממונה על 30.4.2007ביום .  את ההתקשרות20.3.2007

פי תוצאות הפגישה נדרשה -על. ההגבלים העסקיים בה נדונה באופן לא פורמלי העסקה האמורה

נכון למועד הדוח הפניקס בוחנת את . להגיש בקשה פורמאלית לממונה על ההגבלים העסקייםהפניקס 

  . נמשכים, בדרכים שונות, מגעים לגבי אפשרויות לביצוע העסקהה. הדרישה כאמור ואת השלכותיה

  הליכים משפטיים 1.14.19

מנהלת הפניקס מספר רב של הליכים , במסגרת מהלך העסקים הרגיל של הפניקס בתחום הביטוח

נכון למועד הדוח חשופה הפניקס למספר הליכים משפטיים בהם התבקש אישור , מעבר לכך. משפטיים

, ככל שיאושרו, ובפרט הפסד בתובענות ייצוגיות, החשיפה כתוצאה מההליכים. דהתובענות ייצוגיות נג

 לפירוט בדבר הליכים משפטיים . עלולים להשפיע לרעה באופן מהותי על תוצאות הפעילות של הפניקס

  .לדוחות הכספיים) ב)(ח(38ראו ביאור 

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 1.14.20

כיום שוק הביטוח בישראל הנו שוק רווי . שראלפעילות הפניקס התמצתה בעבר בעסקי ביטוח בי

המתאפיין בשיעורי חדירה גבוהים ובתחרות בין מספר רב של חברות המציעות , ותחרותי ביותר

הן , רמת המרווחים הפיננסיים ורמת המחירים של המוצרים העיקריים. מוצרים דומים בעיקרם

ומגמה זו אינה צפויה , יה בירידהמצו, בתחום החיסכון ארוך הטווח הן בתחום הביטוח הכללי

בתחום החיסכון ארוך הטווח חלו בשנים , בנוסף לכך. להשתנות בטווח הנראה לעין להערכת הפניקס

אשר השפעתם הכוללת היא , וצפויים להתרחש שינויים נוספים, האחרונות שינויים מרחיקי לכת
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, לאור האמור. אפיקים השוניםובין ה, בכל אחד מהאפיקים הפנסיונים, הגברת התחרות בתחום זה

, היערכות נכונה בשוק הביטוח בישראל, האחד: האסטרטגיה של הפניקס כוללת שני היבטים מרכזיים

כגון תחום ביטוחי הבריאות , והתמקדות במנועי צמיחה, התמודדות עם התחרות הקיימת והמחריפה

. מטרה להשיג בהם עמדה מובילהב, )במסגרת תחום החיסכון ארוך הטווח(וענף הפוליסות הפיננסיות 

 הן לפעילות משיקה –ההיבט השני הוא הרחבת פעילותה של הפניקס מעבר לעסקי הביטוח בישראל 

הן לפעילות , ותחום כרטיסי האשראי, מתן אשראי עסקי לחברות, בישראל כגון מתן שירותים פיננסיים

  . ביטוח ופיננסים מחוץ לישראל

  גורמי סיכון   1.14.21

לרבות בשל הרעה במצב , מיתון במשק. צב המשק בכללותו השלכה על עסקי הפניקס למ-מצב המשק   .א

לצמצום הכיסויים הנרכשים בפוליסות ביטוח ולגידול , עלול לגרום לגידול בחובות אבודים, הבטחוני

 ).בשל גידול במספר הפריצות וההונאות(במספר מקרי הביטוח והתביעות 

החסכון ארוך הטווח פעה ניכרת על עסקי הפניקס בתחום השבמשק לרמת התעסוקה  - רמת התעסוקה  .ב

גידול (ירידה במספר המועסקים ל, כן- כמו. כיוון שהיא משפיעה על ההפרשות לאפיקי החסכון השונים

על היקף המכירות החדשות ועל שיעורי הביטולים שלילית השפעה   וברמת השכר)בשיעור האבטלה

 .י הביטוחתיקמסגרת ב

חלק ניכר מתיק הנכסים של הפניקס מושקע בניירות ערך סחירים בשוק  -  ובעולםבארץשוק ההון מצב   .ג

המתאפיינים בתנודתיות , ובנגזרים פיננסיים) בעיקר בארצות הברית ובאירופה(ל "בחו, ההון בארץ

 . ל"כתוצאה מסיכוני שוק ומאירועים פוליטיים וכלכליים בארץ ובחו

ם כנגד ההתחייבויות הביטוחיות תוך התייחסות הפניקס מנהלת את הנכסים הסחירים העומדי

ניירות הערך הסחירים נרשמים . לסיכוני שוק ומאפייני ההתחייבות כגון הצמדה ותשואה נדרשת

בהתאם לשוויים בבורסה בתאריך הדוח ולא בהתאם לתשואות הפניקס בדוחות הכספיים של 

של השקעות אלו השפעה על השווי לתנודתיות בשערים , כתוצאה מכך. המקוריות שהיו בעת הרכישה

 . המדווח של תיק הנכסים הסחירים ועל הרווחים המדווחים של הפניקס

לשינויים בשוק ההון ולשווי הנכסים בו השפעה מהותית , לנוכח ההשקעות בנכסים פיננסיים ואחרים

הן , םרווחים הנובעים מפוליסות ביטוח מנהלים משתתפות ברווחי הן בקשר ל,תוצאות הפניקסעל 

בפרט חשופה הפניקס להשקעות ניכרות שביצעה בשווקי המניות . בקשר לתיקי הנוסטרו של הפניקס

ועל כן ירידה במחירי המניות בשווקים אלו תשפיע לרעה על ) אירופה ואסיה, ב"ארה(ל "בארץ ובחו

  .שווים של הנכסים האמורים

ולפיכך יש ,  פיננסיים בשוק ההוןבמתן שירותים) בעיקר באמצעות אקסלנס(בנוסף פעילה הפניקס 

  .למצבו השפעה מהותית גם על היקף הפעילות האמורה ותוצאותיה

הפניקס . ל"הפסד שעלול להיגרם כתוצאה משינויים בעקומי הריבית בארץ ובחו -סיכוני ריבית   .ד

עלייה , לפיכך. ל כנגד ההתחייבויות הביטוחיות שלה"שקלי ובמטבע חו, ח צמוד"מחזיקה תיק אג

 . ח"ל תגרום להפסדים בתיק כתוצאה מירידת מחירי האג"קומי הריבית בארץ ובחובע
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ל חשופות לשינויים בשערי המטבעות בהם בוצעו "השקעות הפניקס בחו – )שער חליפין(סיכוני מטבע   .ה

כמו כן לשינויים בשערי החליפין השפעה הן . ט ובין"בליש, באירו, ההשקעות ובעיקר לשינויים בדולר

הן על ההתחייבויות , ח הכלולים בתיק ההשקעות של הפניקס" הנכסים נקובי המטעל מחירי

 ).כאשר סכום הכיסוי נקוב בדולרים(והן על הפעילות מול מבטחי המשנה , הביטוחיות

, הפניקס מחזיקה בנכסים פיננסיים לא צמודים,  על מנת לבטח את התחייבויותיה-סיכון אינפלציוני   .ו

 . לצרכן תוביל לשחיקת ערכםאשר עלייה במדד המחירים

 במסגרת התחומים השונים או נטיית יםתחליפימוצרים  נטיית הציבור לבחור ב- שינוי בטעמי הציבור  .ז

 . להשפיע על הביקוש למוצרי הפניקס ועל הרווחיות בתחומים השוניםיםהציבור שלא לבצע ביטוח עשוי

י פנסיה וגמל על פני אפיק ביטוח בפרט חשופה הפניקס בתחום החסכון ארוך הטווח להעדפת אפיק

 .שמהווה אפיק מרכזי בפעילותה נכון למועד זה, החיים

, הלוואות ומשכנתאות לתאגידים, הפניקס משקיעה חלק מנכסיה במתן אשראי - סיכוני אשראי  .ח

, באגרות חוב סחירות ולא סחירות, בפיקדונות שונים במערכת הבנקאית בארץ, לסוכנים וללווים שונים

יש ביציבות לווים אלו וכן בשווי , משום כך. ועוד, CDO, י אשראי כגון קרנות קרדיטבמכשיר

אי מילוי . ידי הפניקס-הביטחונות שהועמדו כדי להשפיע על שווי האשראי והפיקדונות שניתנו על

ירידה בשווי ערך החוב כתוצאה מהתחייבויותיו של הצד הנגדי לעסקה כתוצאה מחדלות פירעון או 

  . משפיעים לרעה על רווחיות הפניקסירוג האשראי של החייבמירידת ד

וישנה מגמה מתמשכת , פעילות הפניקס כפופה לדרישות רגולטוריות ענפות - רגולציה ותלות ברשיונות  .ט

אי עמידה בדרישות . וכן של אכיפת העמידה בדרישות אלו, של החמרה והוספה של דרישות רגולציה

חברות הביטוח כפופות , בפרט. נקציות שונות וכן פגיעה במוניטיןהרגולציה עלולה לגרור אחריה ס

שינויים באלה .  לתקנות וחוזרים שהוצאו על פיו ולהנחיות המפקח על הביטוח,להוראות חוק הפיקוח

פי -חלק מחברות הפניקס פועלות על. הפניקסמשפיעים על הדיווח הכספי והפעילות העסקית של 

 אי עמידה בתנאי הרשיונות .ידי המפקח על הביטוח- להן על פי דין עלשניתנומוגבלים בזמן רשיונות 

לרגולציה בתחומי הביטוח השלכה ניכרת על , כמו כן .םביטולל  ואף לגרוםסנקציות עלולה לגרור הטלת

להנחיות ולהסכמים הנוגעים למבנה החיסכון , להוראות הדין. התעריפים הנגבים במוצרים השונים

השפעות על תיק ביטוח , לרבות השלכות המיסוי שלו, וגעים לחיסכון הפנסיוניבמשק ובעיקר אלו הנ

על היקף המכירות העתידיות שלהן וכן על רמת ההוצאות , החיים והחיסכון לטווח ארוך של החברות

  . של החברות העוסקות בתחום

י מחייב  תקדים משפטעשויות להוות להחלטות שיפוטיות אשר ההפניקס חשופ -תקדימים משפטיים   .י

ולגרום לעלויות שלא היו צפויות בעת , לשנות את היקף חבויות הפניקס, פעילות הביטוחביחס ל

  .   ההתקשרות בפוליסות הביטוח

אך בפרט ,  רבות במסגרת פעילות הביטוח שלה חשופה לתביעותהפניקס - צוגיותיתובענות יתביעות ו  .יא

שכן הפניקס עלולה להימצא חייבת בגינן , ותחשופה לאלו בעלות הפוטנציאל להפוך לתובענות ייצוגי

נכון למועד הדוח מתקיימים מספר הליכים משפטיים אשר במידה ויאושרו .  ביותרסכומים גבוהיםב
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עשויה , ובמידה והפניקס תפסיד בהם או תיאלץ להתפשר בהם, כתובענות ייצוגיות תגדל החשיפה להם

  .להיות להם השפעה מהותית על פעילותה

 . התחרות בתחומים בהם הפניקס פועלת עלולה לפגוע ברווחיות הפניקסעוצמתלייה ב ע- תחרות  .יב

בכניסת מתחרים , התגברות התחרות יכולה להיות בין היתר בהחרפת התחרות בין מתחרים קיימים

התחרות משפיעה ) כדוגמת כניסת הבנקים כיועצים פנסיוניים(ובכניסת ערוצי הפצה חדשים , חדשים

במהלך . והן בהיבט של הוצאות הפניקס, הן בהיבט של תעריפי המוצרים, ח השוקהן בהיבט של נת

פי אומדני הפניקס -על. השנים האחרונות ניכרת מגמת ירידה במחירי ביטוח הרכב וביטוחי החובה

  .2008נראה כי מגמה זו תימשך גם בשנת 

ו לאחרונה רפורמות בתחום החיסכון ארוך הטווח התקבל - רפורמות בתחום החיסכון ארוך הטווח  .יג

וצפויות להשפיע מהותית על פני , המצטרפות לרפורמות קודמות כגון רפורמת בכר, מהותיות ביותר

הפועל בין היתר להאחדת כללי ,  לחוק הגמל3' על רפורמות אלו נמנים תיקון מס. התחום בעתיד

נות הניוד הפנסיוני תק; המיסוי על המוצרים הפנסיונים ולהבטחת רובד חסכון קצבתי לכל החוסכים

תכניות לביטוח חיים וקרנות ,  קופות גמל- המסדירות את המעבר בין מוצרי החיסכון הפנסיוני השונים 

 ומאפשרות לצרכנים לעבור בין מוצרי החיסכון הפנסיוני או להחליף את הגוף המנהל של -פנסיה 

ים בין המוצרים ובהתאם ללא צורך בתשלום בעת העברת הכספ, בכל עת, החיסכון בגוף מנהל אחר

הרפורמות . והסדר פנסיה חובה הקובע בין היתר חובה להפריש לקופת גמל לקצבה; להעדפתם

, או תוצאותיה בעתיד/עשויות להשפיע על פעילות הפניקס ו, ובעיקר רפורמת הניוד הפנסיוני, האמורות

יים לקרנות פנסיה למעבר מבוטחים מתכניות ביטוח ח, שכן הן עשויות לגרום להגברת התחרות

ביטוח החיים וקופות הגמל מהווים נכון . ולהקטנת המרווחים על חלק מהתיק הקיים בביטוח חיים

ולכן מעבר , ידי הפניקס-למועד זה את האפיקים הפנסיונים העיקריים בתיק הנכסים המנוהלים על

ים וקופות הגמל מאפיקים אלו לאפיק קרנות הפנסיה עלול לפגוע מהותית בשימור תיק ביטוח החי

לפרטים נוספים אודות הרפורמות האמורות ראו סעיף . ומכאן בהכנסותיה ממנו, הקיים של הפניקס

 .ד לעיל1.14.2

נאלצת הפניקס להגביר את פעילותה באמצעות ,  בשל התחרות הגוברת– תלות בערוצי שיווק והפצה  .יד

לא זו בלבד . מערכת הבנקאיתלרבות ה, ערוצי השיווק הקיימים ולהרחיבם לערוצי שיווק נוספים

, שהתחרות מובילה להורדת מחירים הרי שהרחבת פעילות השיווק כשלעצמה כרוכה בהוצאות גבוהות

כניסתם של גורמים חדשים שאינם מקבלים עמלות , בנוסף. אשר עלולות להשפיע על תוצאות הפעילות

צפויה להחריף את ,  פנסיונייםכיועצים, הגמל והפנסיה, מהגופים המנפיקים את מוצרי ביטוח החיים

  .התחרות

גמל ופנסיה חשופה לביטולי פוליסות ופדיונות במהלך ,  הפעילות בענפי ביטוח חיים–שימור ביטוחים   .טו

הקופה או , היכולת לשמר את תיק הלקוחות הקיים תלויה בין היתר בתנאי הפוליסה. תקופת הביטוח

, ביכולת המבוטחים לבצע ניוד של כספיהם, םידי מתחרי-בתנאים המוצעים על, לפי הענין, הקרן

ליכולת הפניקס לשמר את תיק הביטוח הקיים שלה יש השפעה מהותית . ועוד, בפעילות ערוצי השיווק

  .  על תוצאות הפעילות
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כשלון הפניקס חשופה לסיכונים תפעוליים רבים כגון , במהלך פעילותה העסקית -ים  תפעוליניםסיכו  .טז

סוכנים , עובדים(טעויות אנוש  ,לרבות אי אבטחת מידע, מערכות מידע ומחשוב כשל ,מערכות פנימיות

חלק , באופן ספציפי. )רעידת אדמהכגון ( ונזקים חיצוניים לחברה פשעי מחשב, הונאות, )ספקיםו

. נשען על מערכות מידע ממוחשבות) תפעולו, דרישות רגולציה, פעילות עסקית (הפניקסמהותי מפעילות 

עלולים להסב נזק  הפניקסר תשתיות מספקות או לחלופין כשלים במערכות המחשב של היעד, לפיכך

אי הצלחה בשדרוג מערכות המידע מעת לעת עלולות לפגוע בכושר התחרות של , כן-  כמו.מהותי

  .הפניקס

. תמחור והערכת התחייבויות ביטוחיותבסיכונים הקשורים הפניקס חשופה ל –סיכונים ביטוחיים   .יז

נזקי טבע , מחלות, מכסות סיכונים שונים כגון תוחלת חייםהפניקס ידי -יטוח הנמכרות עלפוליסות הב

הערכת המצב , תמחור הפוליסות והערכת ההתחייבויות הביטוחיות נעשה על סמך ניסיון העבר. וגניבות

בין , טעויות בתמחור ההתחייבויות יכולות לנבוע. החמרת גורמי סיכון קיימים והשתנותם, המשפטי

 במודל שימוש בפרמטרים מוטים ;)model risk(בשל בחירת מודל תמחור שגוי , היתר

   . של התיקים המבוטחיםהגדלת שיעור הביטוליםו Parameter)  (Riskהתמחור

יכולת הפניקס לרכוש ביטוחי .  רוכשת ביטוחי משנה בשווקים בינלאומייםהפניקס - משנה יחוטיב  .יח

התלויה בין (י הפניקס בפרט וקיבולת ביטוח המשנה בעולם משנה בתנאים טובים מושפעת מביצוע

לשינויים במחירי ). ועוד, בהתרחשותם של אירועי קטסטרופה בעולם, היתר ביציבות מבטחי המשנה

 ועל יכולתה להגדיל את  השפעה על רווחיות הפניקסו ביטוחי המשנה המוצעים בשווקים אלבהיקףו

ביטוח המשנה אינו פוטר את הפניקס , כמו כן. טוחיות מסוימותנפח הביטוח ולהתחייב בהתחייבויות בי

ומשום כך יש ביציבות הפיננסית ובדירוג האשראי של , פי פוליסות הביטוח- כלפי מבוטחיה עלהמחובת

אי עמידה של מבטח , על כן. מבטחי המשנה כדי להשפיע על התוצאות העסקיות של חברות הביטוח

קס עשויה להשפיע מהותית על יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי משנה בהתחייבויותיו כלפי הפני

  ).למשל בקרות אירוע קטסטרופה(הלקוחות 

, בהיקף הפעילות של הפניקס מוניטין הפניקס ושמה הטוב מהווים גורם חשוב -פגיעה במוניטין   .יט

יים נגד הליכים משפט, מעילות. שמירה על לקוחות קיימיםבבהתקשרות הפניקס עם לקוחות חדשים ו

  .ופעילות לא תקינה או לא חוקית עלולים לפגוע בשמה הטוב, הפניקס

 היא,  קבוצת דלקה של שליטתנמצאת תחת כיוון שהפניקס -חשיפה למגבלות הפיקוח על הבנקים   .כ

 בין ,עלולה להיות מושפעת מהוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים בישראל הכוללות

לששת הלווים הגדולים , הלוואות שיכול בנק בישראל להעניק ללווה בודדמגבלות על היקף ה, היתר

בהתאם ). כהגדרת מונחים אלה בהוראות האמורות(וקבוצת הלווים הגדולים ביותר בתאגיד הבנקאי 

על , עשוי היקף הלוואות חברות הפניקס ובעל השליטה בחברה להשפיע בנסיבות מסוימות, אמורל

וכן על יכולתן לבצע השקעות להן , לוות סכומים נוספים מבנקים בישראליכולתן של חברות הפניקס ל

   .נדרש אשראי בנקאי או השקעות בחברות שנטלו אשראי בהיקף גדול מבנקים מסוימים בישראל
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ב 1.14.2כאמור בסעיף (שניתן לקבוצת דלק בהיתר השליטה  -כפיפות למגבלות מכוח היתר השליטה   .כא

 ועל העברת החזקות של פניקסעל הנפקת אמצעי שליטה ב, וקת דיבידנדקיימות מגבלות על חל, )עילל

  . מגבלות אלו עלולות לפגוע בגמישות העסקית של הפניקס.מוחזקות על ידה הפניקס או של חברות

- סיכון הנובע מחוסר התאמה בין ההתחייבויות הביטוחיות לבין הנכסים המוחזקים על – ALMסיכון   .כב

, )מ בין ההתחייבויות לנכסים"פערי מח(התאמה עלול לנבוע מפערים בעיתוי חוסר ה. ידי הפניקס כנגדן

נכסים (או בשווי המטבעות ) שווי ההתחייבויות גבוה מהותית מהנכסים המוחזקים כנגדם(בגודל 

 ). והתחייבויות המוחזקים במטבעות שונים

 טבלת גורמי סיכון 

 ומידת השפעתם הפניקסשופה הטבלה הבאה מפרטת את גורמי הסיכון העיקריים אליהם ח

  :הפוטנציאלית

  השפעת גורמי הסיכון על פעילות הפניקס
  

השפעה   השפעה נמוכה
  בינונית

  השפעה  גדולה

  גורמי הסיכון

  סיכוני מאקרו

  מצב המשק       

  רמת התעסוקה     

מצב שוק ההון בארץ       
  ובעולם

  סיכוני ריבית     

  )שער חליפין(סיכוני מטבע      

  סיכון אינפלציוני     

  שינוי בטעמי הציבור     

  סיכוני אשראי      

  סיכונים ענפיים

  שיונות ירגולציה ותלות בר      

  תקדימים משפטיים       

  תביעות ותובענות ייצוגיות      

  תחרות      

רפורמות בתחום החיסכון       
  ארוך הטווח

  
  תלות בערוצי שיווק והפצה      

  שימור ביטוחים      
  

  
  סיכונים מיוחדים לחברה

  סיכונים תפעוליים     

  סיכונים ביטוחיים     
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  השפעת גורמי הסיכון על פעילות הפניקס
  

השפעה   השפעה נמוכה
  בינונית

  השפעה  גדולה

  גורמי הסיכון

  ביטוחי משנה     

  פגיעה במוניטין     

חשיפה למגבלות הפיקוח על      
  הבנקים

כפיפות למגבלות מכוח      
  היתר השליטה

  ALMסיכון      

  

לת הפניקס בהתחשב בהיקף מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על הפניקס הינה על סמך הערכת הנה

או בתנאי השוק עשויים לשנות /שינויים במאפייני הפעילות ו. ובמאפייני פעילותה נכון למועד דוח זה

  .את מידת ההשפעה

  החזקות במנורה 1.14.22

ונדרשה בהתאם להוראת ,  ממניות מנורה15% -דלק השקעות רכשה כ,  לעיל1.14.1כמפורט בסעיף 

לאור האמור מכרה דלק השקעות בחודשים . ור חלק מהחזקותיההממונה על ההגבלים העסקיים למכ

.  ממניותיה2.2% -ונכון למועד זה היא מחזיקה כ,  את מרבית החזקותיה במנורה2007ינואר ופברואר 

  .₪ מיליון 142 - בגין מכירת ההחזקות במנורה הסתכמו בסך של כ) לפני מס(הרווחים המצטברים 

מנורה עוסקת בתחומי הפעילות . ה נסחרות בבורסה של תל אביבמנורה היא חברה ציבורית שמניותי

, ביטוח בריאות, ביטוח חבויות, ביטוח רכוש, ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוח חיים: הבאים

 את מבטחים קרנות 2004בין היתר רכשה מנורה ברבעון האחרון של שנת . קרנות פנסיה וקופות גמל

  .מ"פנסיה בע
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  תחום הביטוח בארצות הברית 1.15

 Republicשל חברת) 100%( הושלמה עסקה לרכישת מלוא הון המניות 2006 בדצמבר 7ביום 

Companies Group, Inc.) להלן :"RCGI" (ידי - עלDelek Finance US Inc.) החברה ": להלן

 לתוך RCGIמוזגה , לאחר השלמת העסקה, 2007בשנת . חברה אמריקאית בבעלות דלק קפיטל, )"הבת

  )."רפבליק": להלן (.Republic Companies, Incהחברה הבת של דלק קפיטל ושל

לרבות (והתמורה הכוללת , ב" דולר ארה20.40 עמדה על סך של RCGIהתמורה בגין כל מניה של 

התמורה שולמה במועד ). ₪ מיליוני 1,249(ב " מיליון דולר ארה298 -עמדה על סך של כ) הוצאות עסקה

  . העסקההשלמת

בשנת . קבוצת רפבליק פועלת תחת שם זה בתחום הביטוח בארצות הברית מאז ראשית המאה העשרים

בחודש .  וריכזה תחתיה פעילויות ביטוח שונות של הקבוצה2003אשר רכשה בשנת , RCGI הוקמה 2002

ר ביום ק עד למחיקתן ממסח"אשר נסחרו בבורסת הנאסד,  מניות לציבורRCGI הנפיקה 2005אוגוסט 

  . על ידי דלק קפיטלRCGI במסגרת רכישת 2006 בדצמבר 7

  מידע כללי על תחום הפעילות 1.15.1

  מבנה תחום הפעילות  .א

שעיקר פעילותה מתבצעת באמצעות , רפבליק היא חברת החזקות ביטוח המאוגדת במדינת דלאוור

לעסקים (ומסחרי פרטי , )liability( רכב וחבויות ,)property(בתחום ביטוח רכוש , מספר חברות בת

  .אוקלהומה וניו מקסיקו, לואיזיאנה, ביחוד במדינות טקסס, ) בינוניים–קטנים 

חברות , לתיאור רפבליק" הקבוצה"או " קבוצת רפבליק" בפרק זה ישמש המונח –אם לא ייאמר אחרת 

  .הבת והחברות הקשורות שלה

  : קבוצת רפבליק מנתחת את פעילותה בהתאם לארבעת ערוצי ההפצה שלה

1. Personal Lines - סוכני ביטוח וסוכנויות ביטוח Managing General Agencies) , או בקצרה(MGAs 

  ). "ענפי ביטוח פרט": להלן(המוכרים פוליסות ביטוח של רפבליק ללקוחות פרטיים 

2. Commercial Lines -סוכני ביטוח ו - MGAs המוכרים פוליסות ביטוח של רפבליק לעסקים קטנים עד 

  )."ענפי ביטוח מסחרי": להלן(ניים בינו

3. Program Management – MGAsלצד מוצריה הסטנדרטיים של קבוצת רפבליק מוצרי ,  המציעות

שהיא שיווקית ,  בענפי ביטוח הפרט והמסחריMGAs - בניגוד לפעילות הסוכנים וה. ביטוח נוספים

,  הפוליסות תחת השם רפבליק מנפיקות בעצמן אתProgram Management - בענף הMGAs -ה, בעיקרה

תוך הפעלת שיקול דעת לגבי תנאי הפוליסות , או תחת שמות חברות הבת והחברות הקשורות שלה

, MGAs - לפעולתן של ה)guidelines(רפבליק קובעת מסגרות . וכן מטפלות בתביעות הביטוח, ומחיריהן

 .מפקחת ונושאת בתוצאות הביטוח

4. Insurance Services -שיתוף פעולה עם –) "שרותי ביטוח": להלן(י ביטוח לחברות ביטוח  מתן שרות 

 של תעל דרך של מתן רשות שימוש ברשיונות ובזיכיונו, חברות ביטוח שאינן קשורות לקבוצת רפבליק

בכפוף , )fronting fees(בתמורה לדמי שימוש , קבוצת רפבליק באזורים בהם היא בעלת רשיונות

חובת תשלומי הביטוח כלפי רוכשי הפוליסות מוטלת על . עם חברות אלהלחתימת הסכמי ביטוח משנה 
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תחום זה כולל . אולם היא מגובה במלואה בביטוח משנה עם חברות הביטוח האמורות, קבוצת רפבליק

  . גם פעילויות והחזקות אחרות

צדדים כגון נזק לרכוש או תביעות , ביטוח רכוש וחבויות מספק הגנה מפני אירועים שנקבעו מראש

כלומר ביטוח לאנשים , ניתן להבחין בין מכירת ביטוח רכוש וחבויות לענפי ביטוח פרט. שלישיים

קבוצת רפבליק . כלומר ביטוח לעסקים, לבין מכירת ביטוח רכוש וחבויות לענפי ביטוח מסחרי, פרטיים

לבין השוק הלא  )admitted market(ניתן להבחין בין השוק הסטנדרטי , בנוסף. פועלת בשני הענפים

בשוק הסטנדרטי פוליסות הביטוח ותעריפיהן בדרך כלל מפוקחים ). non-admitted market(סטנדרטי 

בשוק זה מתמקדת קבוצת רפבליק בפלחי שוק פחות . והכיסוי הביטוחי נוטה להיות סטנדרטי

, מיקום, עסקאשר מטופלים פחות על ידי חברות הביטוח הגדולות בשל גורמים כגון סוג ה, תחרותיים

ענפי ביטוח הפרט והמסחרי של קבוצת רפבליק פעילים בעיקר . אופי הכיסוי או גובה הפרמיה לפוליסה

השוק הלא סטנדרטי מתמקד בסיכונים שקשה יותר להעריך את ההסתברות . בפלחי שוק אלו

ה בדרך הכיסוי הביטוחי בשוק ז. המבוטחים באמצעות פוליסות ותעריפים גמישים יותר, להתרחשותם

  .  ושרותי הביטוחMGAs -קבוצת רפבליק פועלת בשוק זה בענפי ה. כלל לא נתון לפיקוח

  . להלן1.15.2 לפירוט נוסף בעניין ענפי הפעילות של קבוצת רפבליק ראו סעיף 

  ):ב"ליוני דולר ארההנתונים במי(להלן נתונים כספיים על ענפי הפעילות העיקריים של קבוצת רפבליק 

  : 2007 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

דמי  
ביטוח 
 ברוטו

דמי 
ביטוח 

 נטו

תוצאות 
 השקעה

  סך הכל אחר
 הכנסות

רווח 
 1תפעולי

רווח 
  נקי

 9.5 15.1 153.3 1.6 8.1 143.6 197.3 ענפי ביטוח פרט
 7.6 11.4 90.4 0.3 6.6 83.5 121.3 ענפי ביטוח מסחרי

MGAs 244.9 92.4 5.3 3.6 101.3 17.4 11.6 
 0.1 6.4 7.4 5.0 2.4 0 200.9 שרותי ביטוח

 28.8 50.2 352.4 10.5 22.4 319.5 764.4 מאוחד
  

  :2006 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

דמי  
ביטוח 
 ברוטו

דמי 
ביטוח 
 נטו

תוצאות 
 השקעה

סך הכל  אחר
 הכנסות

רווח 
  תפעולי

רווח 
  נקי

 10.3  16.6 141.4 1.6 5.6 134.2 169.3 ענפי ביטוח פרט
 3.4  5.5 81.5 0.2 4.9 76.4 99.1 ענפי ביטוח מסחרי

MGAs 163 69.8 4.1 3.0 76.9 12.7  7.6 
 1.9  4.3 4.6 4.0 0.6 0 172.2 שרותי ביטוח

 23.1  39.1 304.4 8.8 15.2 280.4 603.6 מאוחד
  

                                                      
   .ס ולפני פריטים חד פעמיים וחלק המיעוטרווח תפעולי מתייחס לרווח לפני תוצאות מימון ומ   1
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  :2005 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

דמי  
ביטוח 
 ברוטו

י דמ
ביטוח 
 נטו

תוצאות 
 השקעה

סך הכל  אחר
 הכנסות

רווח 
  תפעולי

רווח 
  נקי

 12.3  19.4 132 2.7 4.6 125.7 140.9 ענפי ביטוח פרט

 1.7  .2 70.8 0.2 3.9 66.7 82.8 ענפי ביטוח מסחרי

MGAs 133.5 45.7 2.5 3.0 51.2 7.1  4.5 

 4.2  3.4 3.2 2.8 0.4 0 140.8 שרותי ביטוח

 22.7  32.5 257.2 7.7 11.4 238.1 498.0 מאוחד
  

  ): במיליוני דולר (2007 – 2005 בדצמבר של השנים 31 הנכסים המוקצים לענפים השונים ביום 

 2007 2006 2005  

  326.9 278.4 258.3 ענפי ביטוח פרט

  209.7 156.2 167.5 ענפי ביטוח מסחרי

MGAs 205.7 278.2 350.7  

  339.1 264.2 220.2 שרותי ביטוח

  1,226.4 977 851.7 מאוחד

  

  

  :ב"להלן תרשים האחזקות העיקריות בתחום הביטוח בארה

  

  
  
  

                                                                              100%  
  
  
  

                                                                             99.97%  
  

  
  
  

                                                                                                                  
  

    
  

    

  .US GAAPכל החברות המוחזקות הן בשליטה ומאוחדות בדוחות הכספיים לפי *   

  

  

  *החזקות בחברות שונות בתחום

Delek Finance US Inc.  

Republic Companies, Inc.  ("RCI") 

  דלק קפיטל
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  תקינה ואילוצים מיוחדים, מגבלות חקיקה  .ב

 קבוצת רפבליק היא :ל קבוצת רפבליק מכוח החזקותיה בחברות ובסוכנויות ביטוחתקנות החלות ע .1

חברת האם של מספר חברות וסוכנויות ביטוח פעילות ולכן כפופה לדיני המדינות בהן רשומות חברות 

באופן כללי הדין במדינות אלה דורש רישום במחלקות . אוקלהומה ואריזונה, ובפרט טקסס, אלו

העסקאות המהותיות בין חברות , בנוסף. נות ודיווח על פעילות חברות הקבוצההביטוח של המדי

ואם מדובר בעסקאות , נדרשות להיות הוגנות וסבירות, לרבות הסכמי ביטוח משנה ושרותים, הקבוצה

אזי הן טעונות גם הודעה מוקדמת ואישור , מהותיות או בעסקאות המשתייכות לקטגוריות מסוימות

  . ח המקומיתמצד מחלקת הביטו

רוכש .  חברות ביטוח כפופות להוראות המגבילות את רכישת או העברת השליטה בהן:שינוי בשליטה .2

פוטנציאלי המעונין לרכוש שליטה בחברת ביטוח או בסוכנות ביטוח חייב בקבלת אישור מוקדם בכתב 

במתן . ושסוכנות הביטוח אותה הוא מעוניין לרכ/ממחלקת הביטוח של המדינה בה רשומה חברת

קבוצת , לאור האמור. 'תכניותיו וכו, האישור מובאים בחשבון גורמים כגון החוסן הפיננסי של המבקש

או העברת שליטה של החברות בהן היא מחזיקה ללא /רפבליק אינה חופשייה לבצע פעולות מכירה ו

ת האישורים ואף לא ניתן לבצע שינוי שליטה ברפבליק עצמה ללא קבל, קבלת האישורים המתאימים

  . המתאימים

הוא ארגון ) The National Association of Insurance Commissioners) NAIC  :אגודת מפקחי הביטוח .3

דיווח , המורכב ממפקחי ביטוח של המדינות השונות שמטרתו לדון ולהתוות מדיניות בקשר לרגולציה

 בעל השפעה בקביעת חוקי הביטוח  אין סמכויות חקיקה אך הנוNAIC-ל. וחשבונאות של חברות ביטוח

הארגון פרסם המלצות לחוקים ותקנות המייצגים סטנדרטים מינימליים ראויים . של המדינות השונות

ובין היתר את כללי , רוב המדינות אימצו את ההמלצות בחקיקה מדינתית. עבור רגולציה בנושא ביטוח

 2002אוקסלי משנת - בעקבות חוק סרביינס. ן בעניין הון מינימלי ביחס להשקעותיהן ופעילותNAIC -ה

כגון שקיפות בניהול , אימץ הארגון המלצות לגבי סטנדרטים נוספים שעל חברות ביטוח לאמץ

 לחוק 404 חלק מהוראותיו של סעיף םעצמאות רואי החשבון המבקרים ובמיוחד יישו, תאגידים

  . אוקסלי העוסק בבקרה פנימית על הדיווח הכספי-סרביינס

 מעת לעת מוצעים שינויי חקיקה ורגולציה העשויים להשפיע על תעשיית :ויי חקיקה ורגולציהשינ .4

וכן , בנוסף לחוקי המדינות הקיימים, בין היתר נדונה הצעה לחוק ביטוח ברמה הפדרלית. הביטוח

לא ניתן לצפות אם הצעות אלו . הצעות לכפוף חלקים בחקיקה המדינתית לכללי אגודת מפקחי הביטוח

  . ומה תהיה מידת השפעתן על פעילות קבוצת רפבליק, מה יהיה תוכנן, תקבלנהת

ב סמכויות רחבות לבקרה ופיקוח על פעילות " למפקחי הביטוח במדינות ארה:רגולציה ברמת המדינות .5

היקף הרגולציה משתנה . מטרתו העיקרית של פיקוח זה היא הגנה על בעלי הפוליסות. חברות הביטוח

, פיקוח על הוגנות העיסוק, אישור מבטחי משנה, ועשוי לכלול למשל רישוי עסקים, ממדינה למדינה

בנוסף כוללת הרגולציה חובת הגשת דוחות כספיים בהתאם לכללי . ועוד, אישור פוליסות ותעריפים

מפקחי הביטוח , במסגרת סמכותם הרחבה. ובדיקתם על ידיהן, החשבונאות ודרישות מחלקות הביטוח

לאחר סופת קתרינה אסרה , לדוגמא.  הוראות זמניות הקשורות בנושא או באירוע מקומירשאים לקבוע
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מדינת לואיזיאנה על חברות הביטוח לבטל פוליסות ביטוח למשך פרק זמן מסוים בגין אי תשלום 

  . ידי בעלי הפוליסות-פרמיות על

נתיות רשאיות לבצע  מחלקות הביטוח המדי:בדיקות תקופתיות על ידי מחלקות הביטוח המדינתיות .6

פעילותה ועסקאותיה עם , כגון בדיקת מצבה הכספי של חברת ביטוח, בדיקות מעת לעת בעניינים שונים

  . גופים קשורים

הם כללים חשבונאיים שנועדו ) SAP) Statutory Accounting Principles :כללי חשבונאות סטטוטוריים .7

 - בניגוד לכללי החשבונאות של ה. חברות ביטוחלסייע למפקחי ביטוח לפקח על יכולת הפירעון של 

GAAP ,כללי ה- SAP מתמקדים בהערכת שווי נכסי והתחייבויות חברת הביטוח בהתאם לדיני הביטוח 

אוקלהומה ,  אשר אומצו בחלקם על ידי מפקחי הביטוח במדינות טקססSAP -כללי ה. הרלבנטיים

ולפיכך משליכים גם על היקף הדיבידנדים שהן , הקובעים בין היתר את עודפי חברות הקבוצ, ואריזונה

 .מורשות לחלק

מחלקות הביטוח חייבות לאשר חלוקת ,  במדינות טקסס ואוקלהומה:מגבלות על חלוקת דיבידנדים .8

,  החודשים שקדמו לדיבידנד12-יחד עם כל הדיבידנדים שהוכרזו או חולקו ב, דיבידנדים אם הדיבידנד

שהינו הנתון המקביל ( מההון הרגולטורי או מעודף בעלי הפוליסות 10% )1: (עולה על הגבוה מהשניים

) 2(או ,  בדצמבר של השנה שקדמה לחלוקה31נכון ליום ) GAAP להון עצמי לפי כללי SAPלפי כללי 

 מרווחיה הסטטוטוריים עבור השנה הקלנדרית שקדמה לשנה שבה נקבע היקף הדיבידנדים 100%

יחד עם כל , חלקת הביטוח חייבת לאשר חלוקת דיבידנדים אם הדיבידנדבמדינת אריזונה מ. שיחולקו

 10%) 1: ( החודשים שקדמו לדיבידנד עולה על הנמוך מהשניים12- הדיבידנדים שהוכרזו או חולקו ב

 מרווחי ההשקעות נטו 100%) 2(או ,  בדצמבר בשנה שקדמה לחלוקה31מההון הרגולטורי נכון ליום 

כל חברות הבת והחברות הקשורות של , בנוסף. מורה בניכוי רווחי הוןעבור השנה הקלנדרית הא

כי ישנן גם מגבלות חוזיות האוסרות על , יצוין. הקבוצה יכולות לחלק דיבידנדים רק מתוך עודפיהן

  .חברות הקבוצה לחלק דיבידנדים במקרה בו הפרו תנאי אגרות חוב או הסכמי הלוואה

ישנה דרישה כי מבטחי , אריזונה וכן במדינות אחרות, להומהאוק,  במדינות טקסס:אגודות ערבות .9

 שנועדו לשאת בתשלומים לבעלי פוליסות )Guaranty Associations(רכוש ונזק ישתתפו באגודות ערבות 

  . בגין חבויות של חברות ביטוח כושלות

ף נדרשת קבוצת רפבליק להשתת,  בדומה לאגודות הערבות:השתתפות בתכניות ביטוח כפויות .10

בתכניות ביטוח כפויות לאנשים או לגופים שלא יכולים היו להרשות לעצמם ביטוח אלמלא תכניות 

 . ולהפריש כספים לתכניות, אלו

  .  למיטב ידיעת רפבליק אין היא מצויה בהפרה של הדינים החלים עליה, נכון למועד זה

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  .ג

. ות מאופיין במחזוריות בתנודות מחירים ובזמינות הכיסוי הביטוחיתחום ביטוח הרכוש והחבוי

, מתן כיסוי ביטוחי נרחב מדי, שווקים בעלי הון ביטוחי עודף עשויים לסבול מתחרות מחירים עזה

תנאי שוק כאלו יובילו בדרך כלל . והידרדרות בביצועיים התפעולים, שחיקת המשמעת הביטוחית

יסוי מופחתת לאחר שחברות הביטוח יוצאות מקווי מוצרים שהתחרות לתקופה המתאפיינת ביכולת כ
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חברות הביטוח נוקטות אז במשמעת ביטוחית . בהם עזה והרווחיות נמוכה או מצמצמות הפעילות בהם

שוק הביטוח . מעלות את הפרמיות ומנפיקות פוליסות ביטוח שתנאיהן מגבילים יותר, גדולה יותר

ולעתים ענף מסוים סובל משפל בעוד שענף אחר הנו , אופן זה או אחרבכללותו אינו חייב להתנהג ב

הקבוצה שואפת למזער את השפעת המחזוריות המתוארת לעיל על ידי הרחבת פעילותה . בשיא

במגזרים גיאוגרפיים ודמוגרפיים בהם התחרות מועטה וקיים בהם היצע מצומצם יותר של שירותי 

  . ומוצרי ביטוח

מנזקי , בו מתבצעת עיקר פעילותה של קבוצת רפבליק,  שוק הביטוח בטקסס נפגע2001החל בשנת 

 חברות ביטוח דיווחו על תוצאות גרועות יחסית והחלו 2002 - ו2001בשנים . רכוש הקשורים בעובש

, גורמים אלו הביאו להעלאת פרמיות הביטוח. לנקוט משנה זהירות בביטוחים המוצעים על ידן

הורתה מחלקת , בעקבות מהלכים אלו. בוטחים ולקשיחות בתנאי הפוליסותלסלקטיביות בסיכונים המ

 לבעלי בתים בממוצע של 2003הביטוח של טקסס לחברות הביטוח להפחית את תעריפי הביטוח בשנת 

ובהן סופות ,  נפגע שוק ביטוח הרכוש קשות מנזקי סופות הוריקן2005 -  ו2004בשנים . 12.5% -כ

 1.15.19 ראו עוד בעניין זה בסעיף ( אזורי הפעילות של קבוצת רפבליק קתרינה וריטה שהשפיעו על

  ). להלן

 ואילך חזרה 2003משנת .  נשחקה רווחיות קבוצת רפבליק בשל נזקי מים ועובש2002 – 2000בשנים 

חיתום , רים הפרטייםבעקבות מספר יוזמות ובהן עיצוב מחדש של קו המוצ, קבוצת רפבליק לרווחיות

אזורים כפריים ועיירות קטנות , למחצה-מחדש של ענף הביטוח המסחרי והתמקדות בשווקים עירוניים

  .  נמשכו הגידול בדמי הביטוח וברווחיות רפבליק בכל ענפי פעילותה2007בשנת . עד בינוניות

  התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות  .ד

רונות הייתה התרחשותן של סופות ההוריקן קתרינה וריטה ההתפתחות המהותית ביותר בשנים האח

הערכות ההפסדים הנובעים . סופות קתרינה וריטה פגעו קשות באזורי הפעילות של רפבליק. 2005בשנת 

תכנית ביטוח המשנה , עם זאת. בהתאמה,  מיליון דולר48 -ו,  מיליון דולר50 - מסופות אלו עומדות על כ

 5כך שהפסדיה של הקבוצה נטו עלו כדי , ת מרבית הכיסוי בגין ההפסדיםשל קבוצת רפבליק סיפקה א

נותרה קיבולת ביטוח משנה למקרה של התפתחויות נוספות . מיליון דולר בלבד בגין שני ההוריקנים

  .בהפסדים כתוצאה מסופות ההוריקן האמורות

ריקנים בלואיזיאנה למרות הנזקים החמורים שנגרמו למבוטחי ולסוכני החברה באזורים מוכי ההו

פיזור הסיכון , קבוצת רפבליק ממשיכה לפעול באזורים אלה תוך עדכון והתאמת מחירים, ובטקסס

  . וביטוח משנה הולם

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם  .ה

. יטוח שונותהמפולח לענפי ביטוח רבים ולאוכלוסיות ב,  הביטוח הוא תחום רווי תחרות ורגולציהתחום

  : קבוצת רפבליק רואה בגורמים הבאים את גורמי ההצלחה הקריטיים מבחינתה בתחום הפעילות

 פעילות בתחום הביטוח מחייבת בין היתר היכרות מעמיקה וקשרים עם הגורמים השונים – ןידע וניסיו .1

ת של תנאי והיכרו, מוניטין אצל המבוטחים,  וסוכני ביטוח עצמאייםMGAsהפועלים בתחום ובהם 



  

349 - א  

וקבוצת רפבליק מסתמכת , ידע וניסיון בתחום הפעילות הם גורם הצלחה קריטי, לאור האמור. השוק

  . על ניסיון וידע רבי שנים באזורי פעילותה

לרבות עם ,  לאור התחרות בתחום הביטוח–התמקדות במגזרי ביטוח שעוצמת התחרות בהם פחותה  .2

התמקדות בשווקים שיש בהם , ים משל קבוצת רפבליקחברות ביטוח גדולות ובעלות משאבים גדול

ובאזורים בהם , וחברות הביטוח הגדולות מזניחות אותם או מתעלמות מהם, מחסור בשירותי ביטוח

  .הידע המקומי של קבוצת רפבליק מאפשר לה להתמודד באפקטיביות רבה יותר עם מתחריה

רים או במוצרים בהם פועלים מבטחים  צמצום הפעילות במגז–צמצום פעילות במגזרים תחרותיים  .3

והרחבת הפעילות במגזרים בהם יש , ) ביטוח רכבלמשל(ים יותר או בתעריפים אחרים נוספים גדול

  ).ביטוח בעלי בתים, למשל(לחברה יתרון יחסי 

  מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  .ו

הצורך בהקמת , ובהן הון עצמי מינימלי,  דרישות הרישוי השונותחסמי הכניסה העיקריים לתחום הם

חסמי היציאה העיקריים הם התחייבויות . ומוניטין, מערך שיווק או התקשרות עם סוכני ביטוח

התחייבויות כלפי סוכנים וחברות ביטוח המקבלות שירותי ביטוח , ארוכות טווח כלפי המבוטחים

המדינות השונות להעברת שליטה בחברות ביטוח ולהפסקת קווי אישור מחלקות הביטוח של , מהחברה

מחלקות הביטוח של המדינות עלולות לנסות להגביל (מוצרים או ביטוח באזורים גיאוגרפיים מסוימים 

  ). החלטה להפסיק לבטח באזורי חוף מוכי נזקי רוח

  תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  .ז

ההבדלים . ת רפבליק הם בעיקר מוצרים דומים של חברות ביטוח אחרותהתחליפים למוצרי קבוצ

  . העיקריים בין מוצרי הביטוח של החברות השונות נוגעים בדרך כלל להיקף הכיסוי ולגובה הפרמיה

  מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו  .ח

קווים הפרטיים בטקסס שוק ה. קבוצת רפבליק מתחרה עם מספר רב של חברות בקווי המוצרים שלה

ובהן , )על חברות הבת והחברות הקשורות שלהן(נשלט על ידי מספר קטן של חברות ביטוח גדולות 

State Farm ,Allstate, Farmersו  - USAA . קבוצת רפבליק מתחרה בין היתר בחברותSt. Paul Travelers 

Companies, Inc. ,The Hartford Financial Services Group, Inc. ,ו- Safeco Corporation . בשוק הקווים

 Central Mutual Insuranceמתחרה קבוצת רפבליק בין היתר בחברות האמורות ובחברת , המסחריים

Company .בשוק ה - MGAs , לקבוצת רפבליק יש שתי מתחרות ישירות– United America Indemnity 

Groupו - Clarendon Insurance Group .הביטוח ישנן מספר חברות מתחרות לרבות בשוק שירותי State 

National Companies ,Old American County Mutual Fire Insurance Company ,Consumers County 

Mutual Insurance Companyו - Home State County Mutual Insurance Company . לקבוצת רפבליק יש

  . ינת טקסס במד2% - 1% - באופן כללי פלח שוק של כ

לרבות (קשרים עם סוכנים , שרות לקוחות, הכיסויים המוצעים, התחרות היא בפרמטרים של מחיר

גודל וחוסן , )השירות הניתן להם ותעריפי העמלות המשולמות להם, נוחות ביצוע עסקים עבור הסוכנים

ם רחב קבוצת רפבליק מבקשת לייחד עצמה לעומת מתחריה על ידי אספקת קו מוצרי. פיננסי

כמו כן היא מתמודדת בתחום הפעילות באמצעות . והתמקדות בשווקים שהתחרות בהם חלשה יחסית



  

350 - א  

, ידע וניסיון באזורים בהם היא פועלת, MGAs -קשירת יחסים טובים וארוכי טווח עם סוכנים ו

כיונות יקבוצת רפבליק מציעה גם גמישות בפעילותה בשל הרשיונות והז. ומוניטין אצל המבוטחים

  . השונים שברשותה הכוללים מגוון פעילויות ביטוח

  מוצרים ושירותים 1.15.2

 : לקבוצת רפבליק ארבעה ענפי ביטוח עיקריים

  :ענפי ביטוח פרט  .א

בענף זה מוכרת קבוצת רפבליק פוליסות ביטוח לאנשים פרטיים באמצעות סוכני ביטוח עצמאיים 

ביטוח , לות בין היתר ביטוח בתי מגוריםפוליסות הביטוח כול. ושלוש סוכנויות ביטוח קשורות לקבוצה

בעלי הפוליסות . וביטוח אישי, ביטוח רכב סטנדרטי ומיוחד, ביטוח בתים בעלי ערך נמוך, מפני שריפות

וקבוצת רפבליק , מיסיסיפי וארקנסו, מקסיקו-ניו, לואיזיאנה, אוקלהומה, ממוקמים במדינות טקסס

  . מוגרפיים שהתחרות בהם  קטנה יחסיתמתמקדת באופן מיוחד באזורים גיאוגרפיים וד

למוסך , לרכוש שבתוכו, ביטוח מפני נזקים שונים לרבות נזקים למבנה: ביטוח נכסים ומבנים פרטיים .1

סופות , מכות ברק, ביטוח מפני שריפות המכסה בתי מגורים כנגד נזקי שריפות; ולמבנים אחרים בנכס

הביטוח שמעניקה ; ונות הקשורות במים או בחשמלהתמוטטות מבנים ונזקים הנובעים מתא, רוח וברד

 150,000שאינו עולה על , קבוצת רפבליק לבתים בעלי ערך נמוך מקנה בדרך כלל כיסוי מצומצם יותר

  ).לא כולל כיסוי תכולת הבית(דולר 

. פוליסות ביטוח הרכב הסטנדרטיות מבטחות מפני נזק גופני ונזק פיזי לרכב: ביטוח רכב סטנדרטי .2

 100,000 - דולר לפוליסה אך הכיסוי הכולל הממוצע של הפוליסה נמוך מ500,000 -י מוגבל להכיסו

כגון ביטוח , ביטוח זה משווק בעיקר למחזיקי פוליסות הרוכשים גם כיסוי ביטוחי אחר מהחברה. דולר

  .נכסים ומבנים

 גופני ונזק פיזי פוליסות ביטוח הרכב הלא סטנדרטיות מבטחות מפני נזק: ביטוח רכב לא סטנדרטי .3

לרכבים שבעליהם הם נהגים אשר רקורד הנהיגה שלהם מקשה עליהם לרכוש פוליסות ביטוח רכב 

 דולר לאירוע 500,000 -הכיסוי מוגבל ל. ולכן הם נדרשים לשלם פרמיות גבוהות מהרגיל, סטנדרטיות

  .   דולר או פחות50,000 -סטנדרטיים מסתכמים בכ-אך רוב הסיכונים הלא

פוליסות ביטוח המטריה מציעות כיסוי ביטוחי נוסף מעבר לפוליסות ): ביטוח מטריה(ח אישי כולל ביטו .4

 דולר בענפי ביטוח 750,000 -בדרך כלל בכ) בניכוי ביטוח משנה(ביטוח זה מוגבל . ביטוח מבנים ורכב

 .  דולר בענפי ביטוח פרט500,000 -מסחרי ובכ

 : ענפי ביטוח מסחרי  .ב

ליק פוליסות ביטוח לעסקים קטנים עד בינוניים באמצעות סוכנויות ביטוח בענף זה מוכרת רפב

פוליסות הביטוח כוללות בין היתר . עצמאיות וסוכנות ביטוח קשורה המבטחת עסקי חוות ומשקים

וביטוח חוות , ביטוח אחריות כללי וביטוח מטריה, )מקרקעין(ביטוח נכסים , ביטוח עובדים, ביטוח רכב

רפבליק מנסה להתמקד בשווקים שהתחרות בהם בין חברות הביטוח קטנה באופן קבוצת . ומשקים

  . תעשייה קלה ובעלי מלאכה, מסעדות משפחתיות, כגון מוסכים, יחסי
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והביטוח אינו ניתן ,  מיליון דולר20הנכסים המבוטחים מוגבלים לערך נכס מקסימלי של : ביטוח רכוש .1

  .כגון בתי דירות ובתי מלון, לנכסים שיש בהם סיכונים הכרוכים במגורים

טיפולים , ביטוח החבויות המסחרי מכסה נזקי צד שלישי של עסקים לרבות בשל פציעה: ביטוח חבויות .2

 דולר בביטוח רכב 500,000 - לסך של כ) בניכוי ביטוח משנה(הפוליסה מוגבלת . ונזקי שריפה, רפואיים

  . דולר בביטוח רכוש לאירוע ביטוח750,000 -וכ

  .חבילת הביטוח המסחרית היא קומבינציה של ביטוח הרכוש וביטוח החבויות: מסחריתחבילה  .3

וניתנות להרחבה , פוליסות ביטוח הרכב המסחריות מבטחות מפני נזק גופני ונזק פיזי לרכב: ביטוח רכב .4

  .הפוליסה מוגבלת לסך של מיליון דולר לאירוע. השכרת רכב ועוד, הכוללת כיסוי טיפולים רפואיים

ביטוח זה משמש מעסיקים לצורך עמידה בדרישות החוק בקשר לפיצוי עובדים : טוח פיצויי עובדיםבי .5

  .שנפגעו במהלך עבודתם

מעבר לגבולות הכיסוי , ביטוחי מטריה מסחריים מספקים ביטוח חבויות נוסף לעסקים: ביטוח מטריה .6

,  מיליון דולר לכל היותר5 הרוב המוחלט של ביטוחי המטריה מוגבלים לסכום של. הביטוחי המקובלים

  .והסיכונים הכרוכים בהם מועברים למבטחי משנה

והן , פוליסות אלו נועדו לענות על הצרכים המיוחדים של בעלי חוות ומשקים: ביטוח חוות ומשקים .7

מלבד אזורי הפעילות הרגילים של קבוצת . ציוד וחבויות, מבני משק, מעניקות כיסוי למבני מגורים

מונטנה , מיזורי, קנזס, סות אלו משווקות באזורים נוספים לרבות מדינות ארקנסופולי, רפבליק

  . ונברסקה

  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 או MGAs (ל. קשורות-בלתי - MGAsיכולת וסמכות להציע פוליסות שהן עצמן כתבו  ,

. ופוליסות אלו מחייבות את הקבוצה, בכפוף לקווים מנחים מסוימים המוכתבים על ידי הקבוצה

 - על פיו מספקת הקבוצה ל, MGA לתאר הסכם כאמור עם Programקבוצת רפבליק משתמשת בשם 

MGAחלק ממנו לפלח שוק שבדרך כלל אינו מתאים לפרופיל ,  מוצר ביטוח שתכונותיו נקבעו במיוחד

 למכור את הפוליסות בהתאם MGAs - קבוצת רפבליק מחייבת את ה. הסיכון של מבטחים סטנדרטים

 מספקות לבעלי הפוליסות את השירותים המסופקים על ידי חברת MGAs -ה. להנחיות שנקבעו על ידה

אולם הן מנועות על פי דין מהנפקת , גבייה וטיפול בתביעות, לרבות ההתקשרות בפוליסה, ביטוח רגילה

  . פוליסות משלהן

ורפבליק נושאת ,  מנפיקות את פוליסות הביטוח בשם רפבליקMGAs :MGAsמאפייני ההתקשרות עם  .1

בשני .  למבטחי משנהלעתים רפבליק מעבירה חלק מהסיכון הביטוחי הלאה. לפיכך בסיכון הביטוחי

בנוסף לנשיאה בכל או בחלק . רפבליק נושאת בחבות ביטוחית ישירה כלפי המבוטחים, המקרים

התשלום . MGAs - מה)fronting fee(מקבלת רפבליק לעתים עמלה , מתוצאות הביטוח של כל תכנית

ת ניסיון  מבוססים על שנוMGAs - היחסים עם ה.  מבוסס על רווחיות התכניותMGA -המוענק ל

 הנם בדרך כלל לתקופה של MGA -הסכמי ה. השווקים ואופן שיווק התכניות, והיכרות של המוצרים
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.  יום180 – 90אלא אם כן אחד הצדדים בחר לסיימם בהתראה מראש של , ומתחדשים אוטומטית, שנה

וחים היא מקבלת דיו: MGAs -רפבליק מפעילה מנגנוני ביקורת שונים לשם פיקוח על פעילות ה

 ומנהלת לפחות מדי חצי שנה ביקורת על התכניות במטרה להעריך את מידת MGAs - חודשיים מה

 .  בהנחיות שניתנו להןMGAs -העמידה של ה

חבויות ,  כוללות ביטוח לרכבים מסחרייםMGAsפוליסות הביטוח הנמכרות באמצעות : מוצרי הביטוח .2

 כספי פרסים שהובטחו לאדם בתחרות או באירוע אי תשלום(ביטוח זכיות , )לעסקים קטנים(מסחריות 

  .וביטוח מעבידים, ביטוח בטוחות להלוואות וערבויות, )ספורט

 ) Insurance Services and Corporate(שירותי ביטוח   .ד

המבקשים להשתמש , בענף זה מספקת קבוצת רפבליק שירותי ביטוח למבטחים לאומיים ומקומיים

על פי .  מנת להיכנס לשוק הביטוח במדינת טקסס ובמדינות אחרות החברה עלתברשיונות ובזיכיונו

ההסכמים עם חברות הביטוח מבטחת רפבליק סיכונים המועברים במלואם לחברות הביטוח בתמורה 

כל עוד חברות הביטוח עומדות , רפבליק אינה נושאת בסיכון הכרוך בפוליסות הביטוח, כלומר. לעמלה

החברה נושאת , ואולם. ה ניתן לומר כי יש לה ביטוח משנה מלא מהןולמעש, בהתחייבויותיהן כלפיה

מרבית פוליסות הביטוח הנמכרות בהתאם להסכמים אלו הן . בחבות ביטוחית ישירה כלפי המבוטחים

החברה מגבילה את התקשרויותיה באופן האמור לחברות ביטוח בעלות ). אישי ומסחרי(פוליסות רכב 

או חברות בעלות דירוג נמוך יותר או ללא דירוג  A.M. Bestירוג   ומעלה של חברת הד -Aדירוג

בתוצאות ענף זה כוללת קבוצת רפבליק גם הוצאות ריבית על חוב וכן . המספקות בטוחה מספקת

ואקוויטי ברווחיה של חברת ביטוח ,  הוצאות אחרות שאינן מוקצות לענפים אחריםהכנסות או

  ). להלן1.15.11 ראו סעיף  (2007בליק ונמכרה בחודש אפריל ידי רפ-  על30% -מקסיקנית שהוחזקה ב

  לקוחות 1.15.3

  . רוכשי הפוליסות הם אנשים פרטיים: ענפי ביטוח פרט

המשתייכים בדרך ,  רוכשי הפוליסות הם בתי מסחר ועסקים קטנים עד בינוניים:ענפי ביטוח מסחרי

  .תעשייה קלה ובתי מלאכה, מסעדות משפחתיות, תים כגון מוסכיםכלל לענפי שירו

Program Management :קשורות -הפוליסות משווקות על ידי סוכנויות ביטוח בלתי)sMGA .( רוכשי

  . הפוליסות כוללים אנשים פרטיים ובתי עסק

 ומעלה של -Aרוג פוליסות הביטוח משווקות על ידי חברות ביטוח לא קשורות בעלות די: שירותי ביטוח

 ,או חברות בעלות דירוג נמוך יותר או ללא דירוג המספקות בטוחה מספקת, A.M. Bestחברת הדירוג  

  . רוכשי הפוליסות כוללים אנשים פרטיים ובתי עסק. בשם קבוצת רפבליק

, לקוחות רבים שוכנים בפריפריה.  מפוליסות הביטוח של רפבליק מונפקות במדינת טקסס80% -כ

  .100,000רות קטנות יחסית שמספר התושבים בהן אינו עולה על בעיי

  שיווק והפצה 1.15.4

מוצרי הביטוח הסטנדרטיים של רפבליק משווקים באמצעות רשת : קווים פרטיים וקווים מסחריים

עיקר השיווק בענפי הקווים הפרטיים והקווים המסחריים נעשה . MGAs -רחבה של סוכנים עצמאיים ו

לסוכנים אין שיקול דעת עצמאי באשר לתנאי הפוליסות והם מציעים את . ייםעל ידי סוכנים עצמא
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רפבליק מעדיפה לקיים קשרים ארוכי טווח עם הסוכנים וסוכני . הפוליסות שמספקת להם רפבליק

 - לקבוצת רפבליק יש רשת של כ.  שנים ויותר10ולמעלה משליש הסוכנים עובדים עם רפבליק , הביטוח

  .ים בענפי ביטוח פרטי ומסחרי סוכנים עצמאי1,000

קבוצת רפבליק נוקטת באסטרטגיה של שיווק ממוקד למגזרים בהם עוצמת התחרות במגזר הביטוח 

 בעיקר מגזרים שאינם יכולים לעמוד בפרמיות של מבטחים אחרים וכן מגזרים עם -נמוכה באופן יחסי 

או אינן מזהות כיעד /ן מוכנות לפתח ושחברות ביטוח אחרות אינ, עירוני- מיקום גיאוגרפי כפרי או חצי

החברה מנסה לשווק את מגוון מוצריה לבעלי פוליסות המחזיקים כבר באחד או , בנוסף. אסטרטגי

  .  יותר ממוצריה

rogram ManagementP:הביטוח בענף ה - Program Managementידי תשע - מתבצע עלMGAs לא 

  .  קשורותMGAsושלוש , קשורות

  . מבטחים לא קשורים10 -שירותי הביטוח נעשים עבור כ :שירותי ביטוח

.   מסך הפרמיות שלה2.2% -  לא היה לקבוצה סוכן עצמאי האחראי ליותר מ2007 – 2005בשנים 

, 13.2%– מדמי הביטוח ברוטו ול 16.5% -  ו 20.5%, 23.4% -  אחת היתה אחראית לMGAסוכנות 

תכנית אחת בענף , בנוסף. בהתאמה, 2007 - ו2006, 2005 מדמי הביטוח נטו בשנים 15.6% - ו19.2%

, 2007 - ו2006, 2005 מדמי הביטוח ברוטו בשנים 16.0% - ו15.5%%, 12.6% -שרותי הביטוח אחראית ל

  .לא נובעים ממנה דמי ביטוח נטו, כיוון שתכנית זו מבוטחת במלואה בביטוח משנה, עם זאת. בהתאמה

המוצרים של קבוצת רפבליק מבוססת על דיאלוג והתייעצויות שוטפים עם אסטרטגיית פיתוח ושיווק 

. המשווקים את מוצרי החברה במגזרים השונים,  ומבטחיםMGAs, סוכנים וסוכנויות ביטוח

אסטרטגיה זו מאפשרת לקבוצה ללמוד מהסוכנים על צרכי השוק ולהנפיק פוליסות המכסות סיכונים 

  .ריםשאינם מכוסים לעתים על ידי המתח

  עונתיות 1.15.5

הסיכונים המבוטחים על ידי הקבוצה מביאים בדרך כלל לתביעות בהיקפים גדולים יותר ברבעונים 

השני והשלישי של השנה עקב ריכוז עונתי של אירועים ביטוחיים הנובעים ממזג אויר באזור הגיאוגרפי 

) הוריקנים, טורנדו,  רוחסופות, ברד(למרות שהפסדים הנובעים מאירועי מזג אויר . בו פועלת הקבוצה

באופן היסטורי הרבעון השני הנו בעל התדירות הגבוהה ביותר להתרחשות , עלולים להתרחש בכל רבעון

, למשל, הוריקנים(ידי ביטוח משנה -אירועי מזג אויר כאמור הגורמים להפסדים שאינם מכוסים על

ידי ביטוח - מהם מכוסים יותר עלאולם ההפסדים הנובעים , נוטים להתרחש ברבעון השלישי של השנה

 - תרומת קטסטרופות מזג אויר לתביעות ברבעון השני היתה גדולה בכ, בחמש השנים האחרונות). משנה

בעוד שכל קווי המוצרים משקפים הפסדים .  מתרומתן הממוצעת לשלושת הרבעונים האחרים8%

ותרומת , תיות האמורהענף הקווים הפרטיים מושפע באופן המשמעותי ביותר מהעונ, עונתיים

 לעומת התרומה הממוצעת בשלושת 13% -קטסטרופות מזג אויר לתביעות בו ברבעון השני גדולה בכ

  . הרבעונים אחרים

הקבוצה רוכשת ביטוחי משנה כדי להגן עליה מהתדירות הגבוהה ומחומרת האירועים הביטוחיים 

  .הקשורי במזג אויר
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  ביטוח משנה 1.15.6

למבטחי המשנה של .  כדי להקטין את החשיפה שלה לסיכונים ביטוחייםרפבליק רוכשת ביטוחי משנה

ביטוח המשנה אינו . תנאי הביטוח והתעריפים וכן על הרווחיות, רפבליק יש השפעה על קיבולת הביטוח

אלא רק מקנה לה זכות לדרוש , פוטר את רפבליק מחבותה כלפי המבוטחים על פי פוליסות הביטוח

ומשום כך יש ביציבות מבטחי המשנה כדי להשפיע על התוצאות , ן הפסדיהממבטחי המשנה החזר בגי

בעניין חשיבות השפעתם של מבטחי המשנה על פעילות רפבליק ראו סעיף . העסקיות של חברות הביטוח

  . 2005שנת ב ב"בו מתוארת ההסתמכות עליהם בקשר לנזקי סופות ההוריקן שפקדו את ארה, 1.15.19 

היסטוריית פעילותם ותשלומיהם , קבוצת רפבליק בוחרת את מבטחי המשנה בהתאם לחוסנם הפיננסי

הקבוצה מתקשרת עם מספר רב של מבטחי משנה על מנת לצמצם את הסיכון . והמוניטין הכללי שלהם

 בעלי החברה מתקשרת רק עם מבטחי משנה. הכרוך באי קיום התחייבויותיו של מבטח משנה מסוים

אם דירוג של מבטח משנה יורד מתחת . A.M. Best ומעלה מידי חברת הדירוג  Excellent(- A(דירוג של 

  . קבוצת רפבליק מחליפה אותו או דורשת בטוחה חיצונית כגון ערבות בנקאית, -A -ל

  ): במיליוני דולר(להלן ריכוז נתונים אודות ביטוח המשנה בענפי הפעילות השונים 

 שרותי ביטוח MGAs ענפי ביטוח מסחרי ענפי ביטוח פרט תענף פעילו

 2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007 2006 2005 

דמי ביטוח 
 ברוטו

197.3 169.3 140.9 121.3 99.1 82.8 244.9 163.1 133.5 200.9 172.3 140.8 

פרמיות 
ביטוח 
 משנה

24.8 15.3 12.3 21.1 14.4 12 123.7 80.4 76 200.9 172.3 140.8 

השיעור 
 (%)

המכוסה 
על ידי 
ביטוח 
 המשנה

12.6 9 8.7 17.4 14.5 14.5 50.5 49.9 56.5 100 100 100 

    

 . לדוחות הכספיים38לפרטים נוספים אודות ביטוח משנה ראו באור    

  אקטואריה 1.15.7

ין הפסדים שהתרחשו חבויות בג, חבויותיה של קבוצת רפבליק כוללות חבויות בגין הפסדים מדווחים

 Loss( וחבויות בגין הוצאות התאמת הפסדים )Incurred But Not Reported - IBNR(אך טרם דווחו 

Adjustment Expenses - LAE(,1לרבות ,  אשר נועדו לכסות את העלות הסופית של יישוב התביעות

דווחו מבוסס על הערכת היקף החבויות בגין תביעות ש. חקירת תביעות ביטוח והגנה משפטית מפניהן

היקף החבויות בגין הפסדים שהתרחשו אך טרם דווחו ובגין הוצאות התאמת . נזקי אותן תביעות

. הוראות הפוליסות וגורמים נוספים, הפסדים מוערך על בסיס מגמות היסטוריות של עלויות הנזקים

                                                      
. אך טרם הסתיים הטיפול בהן,  הן ההוצאות המוערכות לכיסוי הפסדים בגין תביעות שהוגשו)LAE(הוצאות התאמת הפסדים    1

  .ההוצאות מותאמות מעת לעת בהתאם להערכות ההפסדים הצפויים
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ת הפסדים אינו מדויק תהליך הערכת החבויות בגין הפסדים שהתרחשו אך טרם דווחו והוצאות התאמ

ומצריך מטבעו הפעלה משמעותית של שיקול דעת וכן מושפע מגורמים הנתונים לעתים לתנודות 

  . משמעותיות

,  אקטוארים6קבוצת רפבליק מעסיקה . הקבוצה עושה שימוש במודלים אקטואריים לקביעת חבויותיה

  .   ונים שנות ניסיון אקטוארי במגזרי הביטוח הש16שיש להם בממוצע מעל 

  רכוש קבוע ומתקנים 1.15.8

בשטח ( קומות 6שם שוכרת הקבוצה בניין משרדים בן , טקסס, מטה קבוצת רפבליק ממוקם בדאלאס

טיפול , חיתום, כספים, ומשם מתנהלת כל פעילות הקבוצה הקשורה עם ניהול) ר" מ10,500- כולל של כ

עם אפשרות הארכה , 2017אר  בפברו28תקופת ההסכם היא עד יום . מערכות מידע ועוד, בתביעות

, טקסס, שוכרת הקבוצה משרד ביוסטון, בנוסף. דמי השכירות אינם מהותיים. לחמש שנים נוספות

  . RHPהמשרת את עובדי חברת הבת 

, RepubLinkבין היתר מחזיקה הקבוצה במערכת . קבוצת רפבליק משתמשת במספר מערכות מידע

גיש פוליסות לאישור החברה עבור מוצרי הקווים ומאפשרת להם לה, המיועדת למערך הסוכנים

המערכת מאפשרת לקבוצה . וכן מספקת מידע לגבי הפוליסות כגון מחירים ותנאים אחרים, האישיים

קבוצת רפבליק השלימה . כגון היסטוריית תביעות וגבייה, לאגור ולקבל נתונים אודות בעלי הפוליסות

ועבור פוליסות ביטוח לחוות , הקווים המסחריים הקמת מערכות מידע עבור מוצרי 2007בשנת 

לאור , ההשקעות במערכות מידע מהוות הוצאה מהותית וצפויות להיות כאלו אף בעתיד. ומשקים

  .מאמציה של קבוצת רפבליק להיעזר בטכנולוגיה לצורך שירות לקוחות ולהישאר תחרותית בפעילותה

  נכסים לא מוחשיים 1.15.9

 כוללים סימני מסחר וכן רשיונות וזכיונות לפעול כחברת ביטוח הנכסים הלא מוחשיים של רפבליק

 .במדינות השונות

  הון אנושי 1.15.10

  המבנה הארגוני

 עובדים בחלוקה לפי מחלקות 366 - העסיקה רפבליק כ, 31.12.2007 נכון ליום – מצבת עובדי רפבליק  .א

  : כמפורט להלן

מספר עובדים  מחלקה
 2006בשנת 

מספר עובדים 
  2007בשנת 

  30  39  חשבות/ מימון/ אותחשבונ

  70  70  תביעות

  71 69 ענפי ביטוח מסחרי

  26 17 שרותים תאגידיים

  20  12  חיתום ואקטואריה

משאבי / ייעוץ משפטי/ הנהלה
  אנוש

15  13  

  54  47  מערכות מידע

  14  12  שיווק
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מספר עובדים  מחלקה
 2006בשנת 

מספר עובדים 
  2007בשנת 

  38  34  ענפי ביטוח פרט

  7  6  שרותי ביטוח/ תכניות ביטוח

  Southern States -  23סוכנות ביטוח 

  366  321  כ"סה

    

שם נדרשה תמיכה בגידול , החיתום והאקטואריה, גידול בכוח אדם נבע בעיקר מתחומי הטכנולוגיה  

 עובדים חדשים למצבת 23 הוסיפה Southern Statesרכישת סוכנות הביטוח , בנוסף. בפעילות רפבליק

  . כוח האדם

  .מעביד-צרי הביטוח של החברה אין יחסי עובדבין קבוצת רפבליק לבין הסוכנים המשווקים את מו

 .  מנהלים בכירים12מתוכם ,  נושאי משרה27 - רפבליק מעסיקה כ– עובדי הנהלה בכירה ונושאי משרה  .ב

, Delek Financeל ונשיא "מנכ, ר דירקטוריון"כיו, ל ודירקטור בדלק קפיטל"מר דני גוטמן מכהן כמנכ

 5% -כן מחזיק מר גוטמן ב-כמו. מ"בפניקס ובברק קפיטל בע וכדירקטור RCI - ר דירקטוריון ב "כיו

 ממניותיה לדלק השקעות בהתאם להסכם הקצאה 94%לאחר שזו הקצתה , ממניות דלק קפיטל

   2006.1מחודש מאי 

, בהסכם ההקצאה נקבעו הוראות שונות לעניין זכות של מר גוטמן למינוי דירקטור בדלק קפיטל

בהסכם ההקצאה נקבע כי העברת מניות .  בחברת הניהול וכיוצא באלוהחזקה מינימלית של מר גוטמן

- ומכירת מניות על, (tag along)דלק השקעות בדלק קפיטל תהיה כפופה לזכות הצטרפות של מר גוטמן 

ידי גוטמן תהיה כפופה להסכמת דלק השקעות כל עוד דלק קפיטל תהיה חברה פרטית והסכם שירותי 

וב ראשון לדלק השקעות אם דלק קפיטל תהיה חברה ציבורית או פקע תוקפו הניהול בתוקף ולזכות סיר

בנוסף לכך ניתנה לדלק השקעות האופציה לרכוש את מניותיו של מר גוטמן . של הסכם שרותי הניהול

  . על פי שווי המניות באופן שנקבע בהסכם,  יום ממועד סיום ההתקשרות30למשך , בדלק קפיטל

חברת ": להלן( בין חברה בבעלותו של מר גוטמן 2006הול מחודש אפריל בהתאם להסכם שירותי ני

, העניקה חברת הניהול לדלק קפיטל שירותי ניהול באמצעות מר גוטמן, לבין דלק קפיטל, )"הניהול

בתמורה לשירותי הניהול זכאית היתה . 2007 ביולי 1וזאת עד ליום , בהיקף המוערך כמשרה מלאה

מענק שנתי בהתאם לשיקול דעת , צמוד למדד,  95,850₪דשי בסך של חברת הניהול לתשלום חו

 1וזאת כאמור עד ליום , צמוד למדד, ₪ אלפי 950ובונוס שנתי קבוע בסך של , דירקטוריון דלק קפיטל

בגין השקעות חדשות , כמפורט בהסכם, כן חברת הניהול היתה זכאית למענק מיוחד-כמו. 2007ביולי 

אשר אינן מבוצעות על ידי דלק קפיטל ואשר , בישראל ומחוץ לה, וח והבנקאותהביט, בתחום הפיננסים

לכל הסכומים שעל דלק קפיטל לשלם לחברת הניהול . חברת הניהול תידרש להעניק בגינן שירותי ניהול

אופן , נשיאה בהוצאות שונות, הסכם הניהול קבע הוראות נוספות לענין העמדת רכב. מ"יתווסף מע

  . ועוד, תסיום ההתקשרו

                                                      
  . קבוצת דלקל" הנותר ממניותיה של דלק קפיטל מוחזק בידי מנכ1% -ה   1
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בוטל הסכם ,  לבין מר דני גוטמןDelek Finance בין 2007 ביולי 1על פי הסכם שתוקפו החל ביום 

חובת נאמנות , אי תחרות, למעט הוראות שעניינן סודיות, 2006שירותי הניהול האמור מחודש אפריל 

 Delekל ונשיא "מנכ, ןר דירקטוריו" נקבע כי מר דני גוטמן יכהן כיו2007 ביולי 1בהסכם מיום . 'וכו

Finance , דולר250,000 -  דולר ולבונוס שנתי אשר לא יפחת מ500,000בתמורה לשכר שנתי על סך של  .

רכב מסוג אשר יוסכם בין , Relocationבנוסף זכאי מר גוטמן מכוח ההסכם להוצאות חד פעמיות בגין 

ת בתכניות הטבה כפי שיהיו השתתפו, הצדדים ותשלום ההוצאות הנובעות מאחזקתו והשימוש בו

ההסכם נקבע לתקופה של שלוש שנים ולאחר מכן . והוצאות שונות נוספות, Delek Financeלמנהלי 

ומר ,  יום180 רשאית לסיים את ההסכם בהתראה של Delek Finance. יוארך אוטומטית על בסיס שנתי

 ללא Delek Financeידי - עסקה עלבמקרה בו הסתיימה הה.  יום90דני גוטמן רשאי לסיימו בהתראה של 

כן . ולחלקו היחסי בבונוס השנתי, יהיה מר גוטמן זכאי למחצית שכרו השנתי, הצדקה כמפורט בהסכם

  .וכיוצא באלו, אי תחרות, נקבעו בהסכם הוראות שונות לעניין סודיות

 7ם בהתאם להסכם העסקה עמו אשר נכנס לתוקף ביו. RCIל "מר פרקר ראש מכהן כנשיא ומנכ

- בכפוף להעלאות שיאושרו על,  דולר350,000זכאי מר ראש למשכורת שנתית על סך של , 2006בדצמבר 

זכאי מר ראש לקבל בונוס שנתי בהתאם לתנאים וליעדים , בנוסף למשכורת. ידי דירקטוריון רפבליק

מנהליה כן זכאי מר ראש להשתתף בתכניות הטבה שרפבליק מעניקה ל. ידי הדירקטוריון- שנקבעו על

 נכון RCI מהון המניות של 0.91% - המהוות כRCIמר ראש קיבל אופציות לרכישת מניות של . הבכירים

כשמחירי , תקופת ההבשלה של האופציות היא במנות שוות על פני חמש שנים. 2006 בדצמבר 7ליום 

, כן-כמו. 2006בר  בדצמ7 נכון ליום RCI מן השווי ההוגן של מניות 130% - ל107.5%המימוש נעים בין 

 0.69% - המהוות כRCI מניות של  6,881 אופציות לרכישת 2006 בפברואר 15למר ראש הוענקו ביום 

עם מחיר , מהון המניות של רפבליק שתקופת ההבשלה שלהן היא במנות שוות על פני שלוש שנים

 -  המהוות כperformance-based restricted sharesכן הוענקו למר ראש .  דולר למניה215.14מימוש של 

 (tranches)מניות אלו מחולקות לשתי שכבות . 2006 בדצמבר 7 מהון המניות של רפבליק נכון ליום 0.5%

 ביעדי RCIוכן לעמידה של , בהתאמה, הכפופות לתקופות הבשלה של שנתיים וארבע שנים, שוות

 -  מ0.12% -ת נוספות המהוות כ אופציו1,254 הוקצו לראש 2007בחודש נובמבר . תשואה להון שנקבעו

RCI ,לבין 107.5%ומחיר המימוש שלהן נע בין , אשר תקופת ההבשלה שלהן היא על פני ארבע שנים 

 391.3הוא , 2008לחודש נובמבר , מחיר המימוש הראשון( משווי השוק ההוגן נכון ליום ההקצאה 125%

או במידה , סיום ההסכם במועד זהעם . הסכם ההעסקה של מר ראש הוא לחמש שנים). דולר למניה

 חודשי משכורת 18יהיה מר ראש זכאי בעיקר לקבלת פיצוי בגובה , ויסתיים קודם לכן ללא עילה

  . ולקבלת בונוס יחסי לאותה השנה עד לחודש הסיום במידה ויסיים תפקידו לאחר חודש יוני

  תכניות תגמול  .ג

ר העובדים הנם עובדים שניתן לסיים את ית, מלבדם. לרפבליק הסכמי העסקה עם מנהלים מסוימים

, וכן תכניות חסכון, רפבליק מספקת לעובדיה ביטוח בריאות וביטוח חיים. )at-will(העסקתם בכל עת 

 defined benefit(לרפבליק יש שתי תכניות פנסיה . ותכניות תגמול מקובלות אחרות, השתתפות ברווחים

plans( 2003 בדצמבר 31 אשר הוקפאו מיום .  
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 הוענקו למספר מנהלים בכירים ברפבליק אופציות הניתנות 2007 ונובמבר 2006בחודשים דצמבר 

למימוש למניות רפבליק על פני תקופה של כחמש שנים בתמורה לתוספת מימוש משתנה על פני תקופת 

 -המהוות כ(בנוסף נתקבלה תכנית להקצאת מניות חסומות . ההבשלה כפי שנקבע בתנאי האופציות

 למר פרקר ראש הנזכרת בסעיף 0.5%וכוללות את ההקצאה בשיעור של ,  מהון מניות רפבליק1.15%

אשר ישוחררו מחסימתן בשתי מנות על פני תקופה של ארבע שנים בכמות אשר תיקבע )  לעיל) ב(קטן 

לעובדים הבכירים . החסימה היא מכוח תנאי התכנית. בהתאם למשתנים הקשורים בתוצאות החברה

האופציה למכור את המניות לרפבליק לאחר תקופות החסימה השונות כפי שנקבע בתנאי ניתנה 

 השווי ההוגן של 2007 בדצמבר 31נכון ליום . האופציות וזאת כל עוד חברת רפבליק הינה חברה פרטית

במידה וימומשו כל כתבי האופציה .  מיליוני דולר7.2 -המניות החסומות ושל האופציות מסתכם בכ

רו כל המניות החסומות אשר הוענקו למנהלי רפבליק צפוי לרדת שיעור ההחזקה של דלק קפיטל וישוחר

  . 97% -ברפבליק לכ

לא כולל מר (להלן פרטים בדבר תכניות אופציות ומניות חסומות לעובדים ונושאי משרה ברפבליק 
  ): פרקר ראש

  

שיעור המניות למימוש מכוח  סוג התוכנית
 )בדילול מלא(התכנית 

ווי ההטבה של אופציות ש
ומניות שהוענקו מכוח 

 התכנית
  מיליוני דולר4.3-כ 0.65% מניות חסומות
  מיליון דולר2.9 -כ  0.85% אופציות

  
  השקעות 1.15.11

, ב"אגרות חוב של מדינות ארה, רפבליק משקיעה באפיקי השקעה סולידיים כגון אגרות חוב ממשלתיות

קעותיה של רפבליק במכשירים המקנים ריבית קבועה הש. ח משכנתאות"אגרות חוב קונצרניות ואג

)fixed-income( ,בידי חברת ניהול 2007נוהלו בשנת , המהווים את עיקר פורטפוליו ההשקעות שלה 

 - ל). המנהלת סך נכסים העולה על טריליון דולר (.BlackRock Financial Management Incההשקעות 

BlackRockבכפוף להנחיות שניתנו ,  ולמכור ניירות ערך עבור רפבליק היו סמכות ושיקול דעת לרכוש

 בדבר BlackRock - ניתנה הודעה ל2008בסוף חודש פברואר . לה על ידי ועדת ההשקעות של רפבליק

 Hyterion Brookfieldסיום ההתקשרות עמה ובמקומה התקשרה רפבליק עם חברת ניהול ההשקעות 

Afset Management, Inc.) ל).  מיליארד דולר20 -כסים העולה של כהמנהלת סך נ- Hyterion ניתנו 

. סמכות ושיקול דעת בדומה לאמור לעיל באשר לביצוע רכישות ומכירות של ניירות ערך עבור רפבליק

 -  ו 433, 404 - עמד על כ2007 - ו2006, 2005 בדצמבר בשנים 31סך השקעותיה של קבוצת רפבליק ביום 

  .בהתאמה,  מיליוני דולר533

 Seguros Atlas, S.A ממניותיה של חברת הביטוח המקסיקנית 30% -החזיקה רפבליק ב, בנוסף לאמור

ביום . רכוש וחבויות, בריאות, אטלס היא חברת ביטוח העוסקת בענפי ביטוח חיים). "אטלס": להלן(

ליון  מי28.5 -  התקשרה רפבליק בהסכם למכירת מלוא החזקותיה באטלס תמורת סך של כ27.4.2007

  .2.5.2007העסקה הושלמה ביום . הרווח ממימוש ההשקעה הסתכם בסכומים שאינם מהותיים. דולר
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 מימון  1.15.12

 :לרפבליק יש את הסדרי החוב הבאים  .א

  סכום 
 )במיליוני דולר(

 שיעור ריבית

 7.56% 34.0 חוב לבנק
 8.351%  92.8 אגרות חוב

 126.8 8.134% 
  

  :ם בדבר החובלהלן פרטי. כל החוב הנו לטווח ארוך

סכום  
במליוני (

 )דולר

שיעור ריבית 
 31אפקטיבי ביום 

 2006בדצמבר 

הבסיס לקביעת שיעור 
 הריבית

 מועד פירעון

 6 או 3, 1-ריבית ליבור ל 7.56% 34.0 חוב עדיף לבנק
או שיעור , 2%+ חודשים 

 US federalהריבית של 
funds + 50%  

 2012ינואר 

 חודשים 3 -ר לריבית ליבו I 10.3 9.23%קרן 
 +4% 

 2033ספטמבר 

ריבית קבועה עד אוקטובר  II 20.6 7.70%קרן 
 3 -ריבית ליבור ל; 2008

 לאחר 3.85%+ לחודשים 
 מכן

 2033אוקטובר 

 חודשים 3 -ריבית ליבור ל III 20.6 8.89%קרן 
 +3.85% 

 2036דצמבר 

 חודשים 3 -ריבית ליבור ל  IV 25.8  8.19%קרו 
 +3.2%  

  2037יוני 

ריבית קבועה עד ספטמבר   V  15.5  8.18%קרן 
 3 -ריבית ליבור ל, 2008

 לאחר 3.3%+ חודשים 
  מכן

  2037ספטמבר 

    126.8 סך הכל
 

 מגבלות אשראי   .ב

לרבות שמירה על הון עצמי מינימלי לפי כללי , בקשר לחוב לבנק נקבעו מספר מגבלות אשראי

 Republic Underwriters Insuranceון סטטוטורי של  מיליון דולר וה200ב של לפחות "חשבונאות בארה

Company (RUIC() הסכם האשראי .  מיליון דולר150של לפחות , )חברת הבת המובילה של רפבליק

מגבלות על הנפקת , כולל הוראות נוספות המגבילות יצירה של סוגים מסוימים של חוב או שעבודים

  .מניות ומיזוג נכסים מסוימים

  מסגרות אשראי  .ג

  .  ומממנת את פעילותה באמצעות הון עצמי ואגרות חוב, רפבליק אינה נוהגת לקבל מסגרות אשראי

  דירוג אשראי  .ד

 ובעדכון האחרון 2003 בשנת A-(Excellent) העניקה לרפבליק דירוג של A.M. Bestחברת הדירוג  

הוא הרביעי בסולם דירוג זה .  אישרה מחדש את הדירוג עם תחזית יציבה לגביו20076מחודש אוגוסט 
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הדירוג מיועד בין היתר לצרכיהם של סוכני ביטוח . A.M. Best קטגוריות דירוג בו משתמשת 15של 

  . וחברות ביטוח משנה המתקשרים עם רפבליק

  גיוס מקורות נוספים  .ה

. רפבליק מעריכה כי ביכולתה לעמוד בצרכים התזרימיים שלה לעסקיה הרגילים בעתיד הנראה לעין

  . ות נוספים עשוי להידרש במקרה בו רפבליק תחליט לבצע רכישות בעתידגיוס מקור

 מיסוי  1.15.13

  . לדוחות הכספיים של החברה38 - ו33לפירוט בדבר מיסוי ראו באורים 

  מגבלות ופיקוח על פעילות רפבליק 1.15.14

  .ב1.15.1 ראו לעיל בסעיף 

  הסכמים מהותיים 1.15.15

, מבטחים אחרים, MGAs, סוכנויות ביטוח, ם גורמים שונים ובהם סוכניםלקבוצת רפבליק הסכמים ע

 . אין לרפבליק הסכם מהותי שאינו במהלך העסקים הרגיל שלה. נותני אשראי וספקים, מבטחי משנה

  הליכים משפטיים 1.15.16

לפרטים בדבר . נגד רפבליק הוגשו אחת עשרה בקשות לתביעות ייצוגיות הקשורות בהוריקן קתרינה

  . לדוחות הכספיים של החברה) 15)(ב(ח38 משפטיים ראו ביאור הליכים

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 1.15.17

כגון ביטוח  (1"זנב קצר"רפבליק מתמקדת במוצרי ביטוח בעלי : התמקדות בענפי ביטוח בעלי זנב קצר  .א

חר כיוון שלהערכתה קל יותר לתמ, )כגון אחריות מוצר(להבדיל ממוצרי ביטוח בעלי זנב ארוך , )חבויות

  .ובכך לצמצם את התנודתיות בתוצאות הכספיות, אותם ואת החבויות הנובעות מהם

רפבליק מספקת לסוכנים ולמנהלי תכניות גישה : התמקדות בשווקים שעוצמת התחרות בהם פחותה  .ב

במסגרת אסטרטגיה זו החלה . למוצרים ולשווקים שחברות ביטוח גדולות נמנעות לעתים מלפעול בהם

  . פוליסות ביטוח לבתים בעלי ערך נמוך ונכנסה לעסקי ביטוח חוותרפבליק להנפיק 

רפבליק מעדיפה לנצל ניסיון וידע רבי שנים : התמקדות בתחומים בהם יש לרפבליק יכולות מוכחות  .ג

בין . על פני כניסה לשווקים לא מוכרים, אזורים וערוצי שיווק כדאיים, במטרה להתמקד במוצרים

 כדי להרחיב את עסקיה בשווקים MGAs -שרים עם סוכנים חדשים והיתר פועלת רפבליק לפתח ק

אוקלהומה ,  שנים בלואיזיאנה40 -לרפבליק ניסיון של למעלה ממאה שנים בטקסס ולמעלה מ. רצויים

והיא מנסה לנצל את היתרון התחרותי הנובע מן הותק והמוניטין באזורים אלו וכן , וניו מקסיקו

  .פים בעלי מאפיינים דומיםלהיכנס לשווקים באזורים נוס

רפבליק מנסה לבצע תמחור נכון : תמחור נכון של מוצרי הביטוח בהתחשב במחזוריות בשוק הביטוח  .ד

והיא , ידי סלקטיביות גבוהה לסיכונים שהיא נוטלת- על, של עסקיה במטרה להניב רווחי חיתום

רפבליק מקצה הון . צאת הון לצורך הק)risk-adjusted return(משתמשת בגישת תשואה מותאמת סיכון 

                                                      
 ענפים שבהם פער הזמנים שבין האירוע הביטוחי להתגבשות סופית של הנזק ותשלומו הינו קצר – )Short tail(" זנב קצר"   1

 ענפים שבהם פער הזמנים שבין האירוע הביטוחי להתגבשות סופית של הנזק ותשלומו הינו – )Long tail(" זנב ארוך"; יחסית
  .ארוך
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בכוונת רפבליק להרחיב הצעות . ומשאבים אחרים בקווי המוצרים שלה בתגובה לתנאי השוק המשתנים

ולצמצם הצעות מוצרים , מוצרים בפלחי שוק בהם קיבולת הביטוח נמוכה והרווחיות האפשרית גבוהה

פלחי השוק בהם , אור האמורל. בפלחי שוק בהם תנאי התחרות מונעים השגת רווחי חיתום רצויים

  . מתמקדת רפבליק עשויים להשתנות מעת לעת

  גורמי סיכון   1.15.18

  חשיפה לקטסטרופות ולנזקי מזג אויר  .א

היא חשופה לסיכון , זור הגיאוגרפי בו פועלת קבוצת רפבליקחוד בהתחשב באיובי, כחברת ביטוח

, סופות טורנדו, ות ברדסופ, כגון הוריקנים, כתוצאה מאסונות טבע או אסונות מעשה ידי אדם

יש קושי לנבא . 2005כגון ההוריקנים קתרינה וריטה שהתרחשו בחודשים אוגוסט וספטמבר , ושריפות

היקף . את התרחשותם של אירועים כאמור בדיוק סטטיסטי או להעריך את היקף הנזק העלול להיגרם

שיפה של בעלי פוליסות ההפסדים לרפבליק כתוצאה מאסונות תלוי בגורמים שונים ובהם היקף הח

שינויים לא צפויים בכיסוי הביטוחי עקב הליכים , היקף ביטוח המשנה ועלייה בתעריפיו, באזור הנפגע

  .'רגולטוריים או משפטיים בעקבות קטסטרופה וכו

  תמחור לא נכון של פרמיות  .ב

עבור מגוון רחב תוצאות פעילות קבוצת רפבליק תלויות בין היתר ביכולתה לתמחר נכון תעריפי פרמיות 

ומאידך תמחור ביתר עלול , תמחור בחסר על ידי קבוצת רפבליק עלול לפגוע ברווחיותה. של סיכונים

  .ולפיכך להוביל גם כן לפגיעה ברווחיות, לפגוע ביכולתה להתחרות ובהיקף המכירות שלה

 )LAE(הערכה לא נכונה של חבויות בגין הפסדים והוצאות התאמת הפסדים   .ג

יכה חבויותיה במטרה לכסות את כל ההפסדים והוצאות התאמת ההפסדים הנגרמים בגין רפבליק מער

לשם כך נדרשת קבוצת רפבליק לבצע הערכות הן לגבי תביעות שהוגשו והן לגבי . פוליסות הביטוח שלה

ולפיכך ההפסדים בפועל , הערכת החבויות כרוכה מטיבה באי ודאות. חבויות מתביעות שטרם הוגשו

  .התאמת ההפסדים בגינם תידרש רפבליק לשלם עשויים להיות שונים מהותית מהערכותיהוהוצאות 

  שינוי בקיבולת ובתעריפים של מבטחי משנה, התמוטטות מבטחי משנה  .ד

קבוצת רפבליק עושה שימוש בביטוחי משנה כדי להתגונן מפני סיכוני ביטוח או לשתף בהם מבטחי 

קיבולת ביטוח המשנה ובתעריפים של מבטחי משנה עלולה שינוי ב, התמוטטות של מבטחי משנה. משנה

בענף שירותי . לפגוע ביכולתה של החברה לשלם למבוטחים או להגביל את יכולתה לערוך ביטוחים

הסיכון בענף זה . הביטוח קבוצת רפבליק מנפיקה פוליסות בשמן של חברות ביטוח בתמורה לדמי תיווך

עלולה , אם לא יעמדו בהתחייבויותיהן כלפי קבוצת רפבליקמוטל על חברות הביטוח האמורות אולם 

  . קבוצת רפבליק לשאת בתשלום הנזק מבלי לקבל שיפוי

  תלות בסוכני ביטוח עצמאיים המשווקים את מוצרי קבוצת רפבליק  .ה

עסקיה של קבוצת רפבליק תלויים בהצלחתם של סוכני ביטוח עצמאיים לשווק את מוצרי הביטוח 

ובשלב מסוים עלולים לבכר , אלו משווקים גם מוצרים של חברות ביטוח מתחרותסוכני ביטוח . שלה

לקוחות עלולים , בנוסף. אותן במאמציהם באופן שישפיע לרעה על היקף המכירות של קבוצת רפבליק
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ולא באמצעות סוכני הביטוח , כגון האינטרנט, לבחור ברכישת ביטוח באמצעות ערוצי שיווק אחרים

  . רי קבוצת רפבליקהמשווקים את מוצ

 MGAs -תלות ב  .ו

ותפקידן להנפיק פוליסות ביטוח בשמה ,  הפועלות תחת הנחיותיהMGAs - קבוצת רפבליק נעזרת ב

 לא תנהגנה MGAs -קבוצת רפבליק חשופה לסיכון כי ה. ולטפל בתביעות בגין פוליסות ביטוח אלו

 לחברות מתחרות או לצמצם  עלולות לעבורMGAs, בנוסף. כראוי בסמכות שהואצלה להן על ידה

 לא MGA. וזאת מסיבות שונות כגון שינוי בתעריפים או שינוי בעלות בסוכנויות, פעילותן עבור רפבליק

-  זו נרכשה עלMGA. 2007 מיליון דולר בדמי ביטוח ברוטו בשנת 126.2 -קשורה אחת היתה אחראית ל

קשרה רפבליק בהסכם לשלוש שנים עם הת, בעקבות הרכישה. 2005ידי צד שלישי ברבעון השלישי של 

על . 50% -  ל40% - מ2006והגדילה את שיעור ההשתתפות שלה בשנת ,  להמשך קשר כמבטחתMGA -ה

  . 2008 בשנת 30% - ויירד ל2007 בשנת 40% -שיעור ההשתתפות של רפבליק ירד ל, פי ההסכם

  הורדת דירוג  .ז

חברות הביטוח של רפבליק דורגו . חברות ביטוחלדירוגי חוסן פיננסי יש חשיבות במעמדן התחרותי של 

ודירוג זה נתון לבדיקה תקופתית של חברת , A-(Excellent) בדירוג A.M. Bestעל ידי חברת הדירוג 

הורדת הדירוג עלולה לפגוע בבסיס הלקוחות של רפבליק וכן בנכונותם של סוכני ביטוח . הדירוג

  . להתקשר עמהMGAs -עצמאיים ו

  ידי בתי משפט או רגולטורים-וליסות הביטוח עלהחמרת תנאי פ  .ח

פוליסות הביטוח של קבוצת רפבליק כוללות סייגים שונים שמטרתם להגביל את היקף הסיכון והחבות 

קביעות של בתי משפט או רגולטורים כי סייגים אלו אינם תקפים . הפוטנציאליים של קבוצת רפבליק

  .לפגוע בתוצאותיה הכספיותעלולה להגדיל את חבותה של קבוצת רפבליק ו

  שוק הביטוח במדינת טקסס  .ט

קבוצת רפבליק , הואיל ועיקר הכנסותיה של קבוצת רפבליק מפרמיות ביטוח נובע ממדינת טקסס

, אי יציבות פוליטית, כגון מיתון כלכלי, חשופה לאירועים המשפיעים לרעה על שוק הביטוח במדינה זו

  . 'מלחמה ואירועי טרור וכו, ותהתעצמות התחר, החמרת הרגולציה, אבטלה

  תחרות  .י

לרבות חברות , קבוצת רפבליק מתחרה בחברות ביטוח גדולות. תעשיית הביטוח הינה תחרותית מאוד

כמו . שיווקיים וניהוליים גדולים מאלו של קבוצת רפבליק, בעלות משאבים פיננסיים, ביטוח לאומיות

סיכון . ביחוד בשוק הביטוח המסחרי, מיכן מתחרה קבוצת רפבליק בגופים המבצעים ביטוח עצ

  . תחרותי נוסף לו חשופה קבוצת רפבליק הוא שיווק מוצרי ביטוח באמצעות האינטרנט

  ביצועים לא טובים של השקעות קבוצת רפבליק  .יא

תנודתיות , השקעותיה של קבוצת רפבליק כפופות למגוון סיכוני השקעה כגון תנאים כלכליים בשוק

באופן ספציפי חשופה קבוצת . אשראי וחדלות פרעון, סיכוני נזילות, י ריביתתנודתיות בשער, בשוק

רפבליק להפסדים העלולים להיגרם אם יתעורר צורך לממש בטרם עת ניירות ערך המוחזקים על ידה 

  .כדי לכסות חבויות ביטוח
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  רגולציה  .יב

הרגולציה . וצהקבוצת רפבליק כפופה לרגולציה ופיקוח מקיפים במדינות בהן פועלות חברות הקב

שינויים . ועוד, כללי חשבונאות ודיווח, עוסקת במגוון נושאים כגון מגבלות על השקעות החברה

ברגולציה או אי עמידה של החברות הנמנות על קבוצת רפבליק ברשיונות ובתנאים עלולים לפגוע לרעה 

שפיע לרעה על מעת לעת מוצעים שינויי חקיקה העלולים לה, מלבד הרגולציה הקיימת. בעסקיה

בנוסף לחוקי המדינות , בין היתר נדונה כיום הצעה לחוק ביטוח ברמה הפדרלית. תעשיית הביטוח

  . וכן הצעה לכפוף חלק מחוקי המדינות לחוקים שתאמץ אגודת מפקחי הביטוח, הקיימים

  מערכות מידע  .יג

עליהן היא , הפעילותה של קבוצת רפבליק מותנית בתפקוד תקין של מערכות המידע והתקשורת של

כשל במערכות . הגשת תביעות וגבייה, שרות לקוחות, מסתמכת בין היתר לצורך גיוס לקוחות חדשים

  .המידע של קבוצת רפבליק או אי הצלחה לשדרגן מעת לעת יפגע בפעילותה של קבוצת רפבליק

  

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי קבוצת רפבליק 
 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה 
אירועים שליליים  • סיכוני מקרו

בשוק הביטוח 
במדינת טקסס 

לרבות מיתון כלכלי 
  ואי יציבות פוליטית

 

ביצועים לא טובים  •
, של השקעות רפבליק
בין היתר בשל שערי 

שערי ריבית , חליפין
  .ואינפלציה

 

  אבטלה •
מלחמות  •

 וטרור

קטסטרופות ונזקי  • סיכונים ענפיים
  מזג אויר

מבטחי התמוטטות  •
שינוי בקיבולת , משנה

ובתעריפים של 
 מבטחי משנה

לרבות , רגולציה •
שינויים בדרישות הון 

כללי , רגולטורי
החשבונאות או דיני 

 המס
  תחרות •
 

 

סיכונים 
מיוחדים 
 לרפבליק

  הורדת דירוג •
 

סוגיות אקטואריות  •
לרבות הערכה לא 

נכונה של חבויות בגין 
הפסדים והוצאות 
  התאמת הפסדים

  
לא נכון של תמחור  •

  פרמיות
  תלות בסוכני ביטוח •
 MGAs -תלות ב •

 מערכות מידע •

  

מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על פעילות קבוצת רפבליק הינה על סמך ההערכה בלבד 

  . וייתכן כי בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה

  ן החורגים מעסקי התאגיד הרגילים  יאירוע או עני 1.15.19

שלוש הסופות . ריטה ווילמה,  קתרינה–לוש סופות הוריקן גדולות ב ש" התרחשו בארה2005 בשנת

והן השפיעו באופן משמעותי על תעשיית הביטוח , ב"נמנות על עשר הסופות הגדולות ביותר שידעה ארה

אולם סופות קתרינה וריטה פגעו קשות , סופת וילמה לא השפיעה כלל על קבוצת רפבליק. ב"בארה

 - הערכות ההפסדים הנובעים מסופות אלו עומדות על כ, נכון למועד זה. באזורי הפעילות של הקבוצה
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תכנית ביטוח המשנה של החברה סיפקה את , עם זאת. בהתאמה,  מיליון דולר48 -ו,  מיליון דולר50

 מיליון דולר בלבד בגין שני 5כך שהפסדיה של החברה נטו עלו כדי , מרבית הכיסוי בגין ההפסדים

אם כי תוצאותיהם של הליכים משפטיים , ועד זה לא צפויים הפסדים נוספיםנכון למ. ההוריקנים

המתקיימים כעת עשויות לפגוע לרעה בקבוצת רפבליק ובמבטחים נוספים במקרה בו בתי המשפט 

בעקבות סופות ההוריקן עלו באופן , בנוסף. יקבלו החלטות המטילות חבויות על חברות הביטוח

  . 2007 -  ו2006 לביטוח רכוש בשנים משמעותי פרמיות ביטוח המשנה

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 1.15.20

קבוצת רפבליק מתעתדת לבחון הזדמנויות להרחבת עסקיה באזורים הגיאוגרפיים בהם היא פועלת 

  . ובמדינות נוספות ולשקול רכישות המתיישבות עם האסטרטגיה שלה
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  פעילויות נוספות 1.16

לקבוצה פעילויות שונות שאינן נכללות בתחומי הפעילות שתוארו לעיל ואשר ההכנסות וההוצאות 

פעילויות אלה נכללות בדוחות הכספיים של . הכרוכות בהן אינן מהותיות ביחס להיקף הקבוצה

  : והן כוללות, "אחרים" במגזר 2007 בדצמבר 31הקבוצה ליום 

 ביוכימיה  1.16.1

חברה ציבורית , )"גדות": להלן(מ " ממניות גדות תעשיות ביוכימיה בע64.11% -זיקה בכהקבוצה מח

שיווק ומכירת פרוקטוזה גבישית לתעשיית , גדות עוסקת בייצור. אביב-שמניותיה נסחרות בבורסה בתל

, מלחים ומוצרים נוספים בעיקר לתעשיות המזון, שיווק ומכירת חומצת לימון, בייצור, המזון

 בייצור שיווק ומכירת רכיבים לתוספים 2007 ביוני 8והחל מיום , טיקה והדטרגנטיםהפרמצב

פעילותה של גדות דווחה עד למועד דוחות אלו כמגזר עסקי בדוחות הכספיים וכתחום . תזונתיים

  .אין היא מהווה עוד מגזר עסקי ותחום פעילות, אך לאור התרחבות פעילות הקבוצה, פעילות

  :י פעילותלגדות שלושה תחומ

שיווק ומכירת טריסודיום , שיווק ומכירת פרוקטוזה גבישית וכן ייצור, ייצור – תחום הפרוקטוזה  .א

ידי גדות נעשות - רוב מכירות הפרוקטוזה על. ציטרט המהווה מוצר נלווה בתהליך ייצור הפרוקטוזה

הפרדת סוכר לשני הנוצרת מ(היא חד סוכר ) סוכר פירות(הפרוקטוזה . לאירופה לצרכי תעשיית המזון

לפרוקטוזה . העובר תהליכים שונים עד להפיכתו לפרוקטוזה גבישית, )פרוקטוז וגלוקוז: מרכיביו

 לפרוקטוזה תכונות המקנות לה עדיפות על פני –" ממתיק פרמיום"כ, האחד: הגבישית שני שימושים

ון ובעיקר בענפי ולכן היא משמשת בתעשיית המז, סוכר כגון מתיקות גבוהה והדגשת טעמי פירות

גלוקוז המהווה /כחומר גלם בייצור תערובת פרוקטוז, השני; ועוד, מוצרי מאפה, ריבות, ממתקים

תחום הפרוקטוזה מושפע מאוד ממדיניות השוק האירופאי להגנת החקלאות האירופית . תחליף סוכר

סים גבוהים על יבוא ומכ, אשר קבעה בעבר מכסות לייצור סוכר ולייצור תחליף סוכר, ")משטר הסוכר("

סוכר אל תוך אירופה והביאה למחירי סוכר הגבוהים משמעותית ממחיר הסוכר בשווקי הסחורות 

אשר אמור להביא בסופו של דבר ,  נכנס לתוקף משטר סוכר במתכונת חדשה2006ביולי . הבינלאומיים

. ופה באופן משמעותילהפחתה בכמויות הייצור של סוכר באירופה ולירידת מחיר השוק של סוכר באיר

השינויים במשטר הסוכר ובעיקר הפחתת מחיר הסוכר באירופה עלולים להשפיע מהותית על מחירי 

. הפרוקטוזה באירופה עקב הירידה בביקושים לפרוקטוזה למטרת ייצור תערובות תחליפיות לסוכר

ור מוצריה קטנה זמינות הסוכר מאירופה לגדות כחומר גלם בייצ, בעקבות השינויים במשטר הסוכר

בעלות גבוהה , בעיקר מברזיל,  לייבא סוכר לבן2007עקב כך נאלצה גדות בשנת . 2007החל משנת   

משמעותית לעומת  עלות סוכר המיובא מאירופה וזאת עקב עלויות השינוע הגבוהות דבר שהשפיע 

– טריסודיום ציטרט מייצרת גדות מלח חומצת לימון בשם, כמו כן. 2007מהותית על רווחי גדות בשנת 

)Tri Sodium Ctirate) TSC ((המיועד בעיקר , מתמיסת הגלוקוז שנוצרה בתהליך ייצור הפרוקטוזה

  .לתעשיית המזון והדטרגנטים

מלחי חומצת לימון ומלחי חומצה (ייצור חומצת לימון ומלחים  – תחום חומצת לימון ומלחים  .ב

ידי - ובסין על, די מספר קטן של יצרנים גדוליםי-חומצת לימון מיוצרת בעולם המערבי על). זרחתית
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מספר יצרנים גדולים ומפעלים קטנים נוספים המייצרים בהיקף כולל השווה להיקף הייצור של 

בעיקר (המשמשת בתעשיית המזון , גדות מייצרת חומצת לימון. היצרנים הגדולים בתחום במערב

בתעשיות הפרמצבטיקה , דטרגנטיםוכן משמשת כחומר גלם בתעשיית ה) בייצור משקאות קלים

, באירופה, ב"ידי גדות בארה- חומצת הלימון ומלחי חומצת הלימון משווקים על. ובשימושים נוספים

 נחתם הסכם בין גדות לבין שותף סיני להקמת 2007בחודש מרץ . באסיה ובדרום אמריקה, בישראל

המיזם המשותף .  ומלחי חומצת לימוןמיזם משותף בסין לבנייה והפעלה של מפעל לייצור חומצת לימון

ההשקעה ). 35%(והשותף הסיני ) 65%(מבוצע באמצעות חברה המאוגדת בסין והינה בבעלות גדות 

 מיליון דולר 17 -כאשר כ,  מיליון דולר40 - הכוללת הצפויה בהקמת המפעל והרצתו נאמדת בשלב זה בכ

התפוקה השנתית  ). מיליון דולר11 - ת כחלקה של גדו(ידי הון עצמי שיעמידו הצדדים - ימומנו על

 להערכת .  טון לשנה של חומצת לימון ומלחי חומצת לימון60,000-המוערכת של המיזם הינה של כ

ההשקעה הכוללת הצפויה בהקמת . 2009 תחילת שנת צפויה להסתיים עד האמור הקמת המפעל , גדות

גבי מועד סיום הקמתו הינם מידע צופה לגדות  והערכת התפוקה השנתית המוערכת של המיזם, המפעל

המבוססת על תחילת תהליך התכנון ההנדסי של המפעל גדות אשר ניתן על סמך הערכת , פני עתיד

מידע צופה פני עתיד זה עלול שלא להתממש שכן . לגבי עלות הציוד הנדרש בהקמתוגדות והערכות 

ההנדסי בשל סיום הליך התכנון , בין היתר, כאמור אינה וודאית ויכולה להשתנותגדות הערכת 

 ההסכם האמור לעיל קיבל את .גורמים בלתי צפויים וסיבות הקשורות במימון הפרויקט, המפורט

 .אישור הרשויות בסין

שיווק ומכירת רכיבים לתוספים תזונתיים וכן עיבוד רכיבי , ייצור –תחום הרכיבים לתוספים תזונתיים   .ג

פעילותה של גדות בתחום זה החלה . (dietary supplements)ם מזון לשוק תוספי המזון הבריאותיי

) "פרמליין": להלן (.Pharmline Inc מהונה של החברה האמריקאית 85% עם רכישת 2007בחודש יוני 

שוק התוספים ).  מיליון דולר12.2 - עלות כוללת של הרכישה כ( מיליון דולר 11.3 -בתמורה לכ

בחנויות הטבע ובבתי " מעבר לדלפק"ים תזונתיים הנמכרים התזונתיים הבריאותיים כולל תוספ

ועיקר , פרמליין מייצרת ומעבדת רכיבים תזונתיים המשמשים לייצור תוספים תזונתיים. המרקחת

, ויטמינים, ידה כוללים מינרלים-המוצרים והשירותים הנמכרים על. מכירותיה הן בצפון אמריקה

 . תוספי מזון ושירותי עיבוד, ניםשמ, מוצרי מיצוי טבעיים, מוצרי פרקים

בשטח . מפעלה של גדות בישראל בנוי על מקרקעין המצוי בבעלויות במפרץ חיפה בסמוך לנחל הקישון

, זה נמצאים מתקני הייצור של גדות לרבות מתקן לייצור פרוקטוזה ומתקנים לייצור חומצת לימון

 Tateיקוק סוכר גולמי בשיתוף עם חברת בימים אלה מוקם בשטח זה מתקן לז. מלחים ומוצרים אחרים

& Lyle .והוא , המפעל מיועד לזקק סוכר גולמי מיובא אשר כל אחד מהצדדים למיזם ירכוש עבור צרכיו

שהינו חומר הגלם (אמור לספק את כל תצרוכת הסוכר של גדות ולהחליף את אספקת הסוכר הלבן 

 עקב השינויים 2007ו לישראל קטנה בשנת מהשוק האירופי שזמינות) בפעילות גדותהמשמש העיקרי 

שם מצויים , יורק-מדינת ניו, Orange County -פעילותה של פרמליין מתבצעת ב. שחלו במשטר הסוכר

. המשמשים את פרמליין בפעילותה, בית מרקחת ואזורי אחסון ומשלוח, אזור ייצור, מעבדות, משרדים

  .ליין עובדים במפעלה בארץ ובפרמ270 - גדות מעסיקה כ
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, ₪ מיליון 451 - ו366, 376 - עמד סך הכנסותיה של גדות על סך של כ2007 – ו 2006, 2005בשנים 

 מיליון 82 - ו112, 117 - עמד הרווח הגולמי של גדות על סך של כ2007 - ו2006, 2005בשנים . בהתאמה

  .בהתאמה, ח"ש

 התפלת מים 1.16.2

 ממניות חברת 50% - המחזיקה כ,  תשתיותפעילות החברה בתחום התפלת מים מתבצעת באמצעות דלק

I.D.E. Technologies Ltd 1) להלן" :IDE .("מ "חברת כימיקלים לישראל בע)מחזיקה ב") ל"כי: "להלן - 

 מסדירים בין היתר את זכויות שני בעלי IDEההסכם בין הצדדים ותקנון . IDE הנותרים ממניות 50%

, ש לקבלת החלטות בדירקטוריון ובאסיפה הכלליתהרוב הדרו,  למנות דירקטוריםIDE -המניות ב

ל על פיו " הסכם ניהול עם דלק תשתיות וכיIDE - בנוסף יש ל. מנגנון זכות סירוב ראשון וזכות הצטרפות

  .  בתמורה לדמי ניהולIDE -ניתנים שירותי ניהול ויעוץ ל

IDEבשיטת תקני התפלהבהקמת מ, הקמה ומכירה של ציוד ומתקנים להתפלת מי ים,  עוסקת בתכנון 

“Turn Key” ,הקמה והפעלה של מתקנים ופרויקטים להתפלת מי ים , בהפעלת מתקני התפלה ובייזום

התפלת מים היא תהליך בו  .BOO (Build, Operate, Own) - ו BOT (Build, Operate, Transfer)בשיטות 

.  ומים מליחים למי שתייהמוצאים מלחים ומינרלים אחרים מתוך המים בעיקר על מנת להפוך מי ים

IDE התפלה תרמית - פועלת בשתי השיטות העיקריות המקובלות כיום בעולם להתפלת מים ים 

 על IDEבתחום ההתפלה התרמית מתבססת ). בעיקר בשיטת האוסמוזה ההפוכה(והתפלה ממבראנית 

רויקטים  בשוק הפIDEבתחום ההתפלה הממבראנית מתמקדת . פיתוחים טכנולוגיים ארוכי שנים

 שם מותג מוכר בתעשיית IDE -ל. BOO או BOTובעיקר פרויקטים המבוצעים במתכונת , הגדולים

 פעילות IDE -ל, כמו כן. ההתפלה העולמית והיא נחשבת לאחד מן השחקנים המובילים בשוק זה

בתחומים משיקים להתפלה ובהם תכנון , ים-בהיקף נמוך משמעותית מהפעילות בתחום התפלת מי

פעילויות אלה . מערכות קירור תעשייתי ומכונות לייצור שלג וקרח, פקה של מאיידים תעשייתייםואס

  . בפיתוח מדחסים תעשייתיים גדוליםIDEפותחו על בסיס הידע של 

IDE מבצעת מספר פרויקטים מדי שנה והקימה במשך למעלה מארבעים השנים שחלפו מאז הקמתה 

צפון , אירופה, אוסטרליה, סין, לרבות הודו,  ברחבי העולם מדינות40 - מתקנים בכ370 -למעלה מ

  . אמריקה הלטינית והקריביים, אמריקה

לצד פרויקטים קטנים יותר ,  מספר פרוייקטים עיקריים שהיקפם הכספי משמעותיIDE -ל

-  הסכמים נמשכים למתן שירותי תפעול של מתקנים שהוקמו עלIDE - ל, כמו כן. והתקשרויות שוטפות

  : נכון למועד זהIDEלהלן פירוט בדבר הפרויקטים העיקריים בהם עוסקת . ידה

נוסדה לשם ") VID: "להלן(מ "חברה להתפלה בע. די.איי.חברת וי: מתקן להתפלת מים באשקלון  .א

, )50% - כ (IDE הם VID -במועד הדוח בעלי המניות ב. הקמת ותפעול פרויקט להתפלת מים באשקלון

Veolia Waster SA) 25% - כ(מ " ואלרן תשתיות בע)25%- כ .(VID זכתה במכרז שפרסמה ממשלת 

 BOT -על פי הסכם ה. BOTישראל להתקנה והפעלה של מתקן התפלה של מי ים באשקלון בשיטת 

                                                      
ג 1.18.3לפרטים ראו סעיף . IDE - המכהן כדירקטור ב, ל הקבוצה"מנכ, ידי מר אסי ברטפלד- מוחזקות עלIDE ממניות 0.2% - כ    1

  .להלן
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. 2027 שנים אשר יסתיימו בחודש יוני 25 - שנחתם עם משרד האוצר והתוספת לו תקופת הזיכיון היא כ

ותפעול ,  בה50% מחזיקה IDE -ש, די שותפות התפלה.איי.טי.ידי או-הקמת המתקן התבצעה על

עלות הקמת הפרויקט הסתכמה .  בה40.5% מחזיקה IDE -ידי חברה ש- ותחזוקת המתקן מבוצעות על

בחודש . והיתרה בהון זר) 23.5% -כ(ומומנה באמצעות הון עצמי והלוואות בעלים , ₪ מיליארד 1.1 -בכ

 בהפעלה מסחרית של VID החלה 2006ובשנת , ה לתקופת מבחןלהתפהמתקן  לפעולהחל  2005אוגוסט 

 אלף קוב 330 - מזרים כיום כ) אוסמוזה הפוכה(מתקן ההתפלה העובד בשיטה הממבראנית  .המתקן

לאחר החלה  הפעלת מתקן ההתפלה באשקלון. ) מיליון קוב מים לשנה108 - כ(מים מותפלים ליום 

 .המשרד לאיכות הסביבה ורשות ההתפלה, המיםבות נצי,  האישורים של משרד הבריאותשהתקבלו

יצוין כי בתוספת השקעה . המתקן באשקלון הינו אחד המתקנים המתקדמים והגדולים מסוגם בעולם

 120 -מסוימת ומבלי להפריע את פעילותו השוטפת של המתקן ניתן להגדיל את תפוקת המתקן עד ל

  .ן ההתפלה האמור לידי מדינת ישראל ללא תמורהבתום תקופת הזיכיון יימסר מתק. מליון קוב לשנה

 הקימה מתקן להתפלת מים בהתאם להסכם IDEשותפות מאוחדת של : מתקן להתפלת מים בלרנקה  .ב

. ₪ מיליון 181 - עלות הקמת הפרויקט הסתכמה לסך של כ. למכירת מים לרשות המים של קפריסין

 אלף 54 -והוא מתפיל כ, ות בהפעלתואז החלה השותפ, 2001הקמת הפרויקט הסתיימה בחודש יולי 

עד חודש יולי ( שנים 10התחייבה החברה להפעיל את המתקן במשך , פי ההסכם האמור-על. קוב ביום

 קוב נוספים 10,000 -לאחרונה נחתם הסכם עם רשות המים של קפריסין להרחבת המתקן ב). 2011

  .ביום

 -  בIDEידי - המוחזקת על, מ" בעH2IDרת  זכתה חב2006בחודש ספטמבר : מתקן להתפלת מים בחדרה  .ג

, הקמה, מימון, במכרז של ממשלת ישראל לתכנון, 50% -מ ב"ידי שיכון ובינוי אחזקות בע- ועל50%

 מיליון קוב 100 - של מתקן להתפלת מי ים באזור חדרה בהיקף של כBOTבשיטת  , תפעול ותחזוקה

 לפיו הזיכיון הנו לתקופה H2ID - מדינת ישראל ו נחתם הסכם הזיכיון בין2006 בנובמבר 23ביום . בשנה

בתום תקופת הזיכיון ).  שנות הפעלה ותחזוקה22.5 - שנות הקמה וכ2.5 -מתוכן כ( שנים 25 -של כ

הפרויקט מצוי כיום בשלבי הקמה .  יימסר מתקן ההתפלה האמור לידי מדינת ישראל ללא תמורה

  . 2010שון של שנת  הקמתו צפויה להסתיים ברבעון הראIDEולהערכת 

 התקנת ארבע יחידות התפלה תרמיות IDE סיימה 1998בשנת : הודו, Jamnagar - מתקני התפלה ב  .ד

בשנת .  אלף קוב מים מותפלים ביום48 -  שבהודו בהספק כולל של כJamnagar - באתר בית הזיקוק ב

 אלף קוב מים 48 של  הותקנו ארבע יחידות נוספות בהספק2007 הותקנה יחידה נוספת ובסוף שנת 2005

 אלף 160 -הספק ההתפלה הכולל של אתר זה הינו כ, לאחר התקנת היחידות האחרונות. כל אחת, ליום

 .קוב מים מותפלים ביום והוא אחד הגדולים מסוגו בעולם

 על חוזה להקמת ארבע יחידות התפלה IDE חתמה 2007בחודש יוני : סין, Tianjin - מתקני התפלה ב  .ה

המתקנים הם מתקני התפלה .  אלף קוב מים מותפלים ביום ליחידה25 -הספק של כתרמיות באתר ב

מים מזוקקים וכן מים מליחים לתעשיית , והוא יספק מי שתיה) שלבי- זיקוק רב(ש "תרמיים מסוג זר

 אלף קוב מים מותפלים 100 -לאחר התקנת היחידות הספק ההתפלה הכולל של אתר זה יהיה כ. המלח
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המועד המשוער להשלמת הפרויקט הינו בשנת .  הוא יהיה הגדול מסוגו בסיןIDEיעת ליום ולמיטב יד

2009. 

לרבות מספר פרויקטים ,  נמצאת בשלבים שונים של הליכי מכרז ומשאים ומתנים IDE: צבר פרויקטים  .ו

 אלף קוב מים 140פרויקט התפלה באוסטרליה בהיקף של ) א: (גדולים ובהם הפרויקטים הבאים

פרויקט ) ב(; בין הצדדים נחתם זיכרון דברים והצדדים נמצאים בשלבי משא ומתן. יוםמותפלים ל

 .  אלף קוב מים ביום190 -התפלה בקליפורניה בהיקף של כ

IDE ובכלל גם אפשרויות שונות של גיוס הון, כחלק מבחינת אפשרויות שונות לקידום עסקיה, בוחנת 

  . לונדוןזה גיוס הון ורישום מניותיה למסחר בבורסת 

. בהתאמה, ₪ מיליון 473 - ו324, 315 -  על כIDE עמד סך הכנסותיה של 2007 – ו 2006, 2005בשנים 

, ח"  מיליון ש152 - ו113, 70 - על סך של כIDE עמד הרווח הגולמי של 2007 -  ו2006, 2005בשנים 

  . בהתאמה

 תחנות כח לייצור חשמל  1.16.3

במישרין (היא חברה בבעלות מלאה ) "דלק אשקלון": להלן(מ "פי דלק אשקלון בע.פי.חברת אי

,  במטרה לעסוק בתכנון2002של דלק השקעות אשר התאגדה והחלה לפעול בחודש אוגוסט ) ובעקיפין

דלק אשקלון זכתה במכרז . הפעלה ואחזקה של תחנת כח לייצור חשמל באשקלון, הקמה, מימון

כאשר רוב ,  מגאווט80 - חשמל בהיקף של כלייצור , להקמת תחנת כח בחצרי מתקן ההתפלה באשקלון

או לחברת /והיתרה תימכר ללקוחות פרטיים ו, התפוקה של תחנת הכח מיועדת לצרכי מתקן ההתפלה

, 2003 חודשים מסוף חודש אפריל 24 -  נקבעה לVIDתקופת ההקמה על פי ההסכם עם . החשמל

  .  זה שנים ממועד22.5 -ותקופת אספקת החשמל למתקן ההתפלה נקבעה ל

) "קבלן ההקמה": להלן (.Siemens Nederland N.V התקשרה דלק אשקלון בהסכם עם 2003בשנת 

ובהסכם שירותי תחזוקה עם קבלן ההקמה וגורם נוסף לאספקת , לתכנון והקמת תחנת הכח עבורה

 נחתם גם הסכם מימון וסגירה 2003בשנת .  שנים22.5 - שירותי תחזוקה לתחנת הכח לתקופה של כ

 Notice toוהוצא ,  מסך העלות הצפויה של הפרויקט80% -כ, ₪ מליון 260 -נסית בהיקף של כפינ

Proceedלקבלן ההקמה  .  

הקימו תחנת השנאה לשימוש מתקן ההתפלה ותחנת ) ראו לעיל(די .איי.טי.דלק אשקלון ושותפות או

 מרשת החשמל  והיא מאפשרת הזרמת חשמל2005הקמת תחנת ההשנאה הושלמה בתחילת שנת . הכח

וכן אספקת חשמל , עד תחילת פעילותה של תחנת הכח, הארצית אל מתקן ההתפלה לצורך הפעלתו

  .מתחנת הכח לצרכים אחרים

 התקשרה דלק אשקלון בהסכם עם השותפים בעסקת ים תטיס לאספקת גז טבעי 2005בחודש אוגוסט 

בהתאם ,  טבעי לתחנת הכחעל פיו תחל אספקת הגז עם השלמת התשתית לאספקת גז, לתחנת הכח

הפעלת . 2005ההקמה המכאנית של תחנת הכח הסתיימה בחודש אוגוסט . לתנאים שנקבעו בהסכם

תחנת הכוח היתה תלויה בהגעת גז טבעי במערכת ההולכה הארצית מאשדוד לאשקלון אשר הקמתה 

ח במועד המתוכנן בשל העיכוב בהגעת גז טבעי לתחנת הכח לא ניתן היה להפעיל את תחנת הכ. התעכבה

ידי קבלן -  תוחזקה התחנה על2005ולפיכך החל מחודש אוגוסט , )2005סוף הרבעון השני של שנת (
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דלק אשקלון הגיעה להסדר לפיו שילמה חברת החשמל פיצוי בגין . ההקמה בהתאם לתכנית שימור

ידי - הקמתה של מערכת ההולכה הארצית על. האיחור בהקמת תשתית הולכת גז טבעי לאשקלון

 2007 ביוני 6הושלמה וביום ) "נתיבי הגז": להלן(מ "החברה הממשלתית נתיבי הגז הטבעי לישראל בע

החל ממועד הגעת הגז לתחנת הכח החל . הודיעה נתיבי הגז כי החלה הזרמת גז טבעי במערכת ההולכה

ה לתחנת  בוצעו מבחני הקבל2007 באוקטובר 24ביום . קבלן ההקמה בתהליך ההרצה של תחנת הכח

 העביר קבלן 2008 בינואר 10ביום . ידי קבלן ההקמה- הכח אשר הובילו לביצוע השלמות ותיקונים על

 VID -ודלק אשקלון החלה באספקת חשמל ל, ")דלקיה("ההקמה את התחנה לדלק אשקלון ולמפעיל 

ך הרצה בהלי, באמצעות המפעיל, במקביל ממשיכה דלק אשקלון. ידי התחנה- בכמויות המתאפשרות על

 אישרה רשות החשמל 2008 בפברואר 28ביום . נוסף הנדרש על מנת לשפר את אמינות ויציבות התחנה

 חתם שר התשתיות על 2008 במרץ 12ביום . מתן רשיון ייצור ורשיון אספקת חשמל לתחנת הכוח

אחר מכן הם ניתנו לתקופה של ששה חודשים ול, הואיל וטרם נקבע נוסח רשמי לרשיונות. רשיונות אלו

 קיבלה דלק 2008 במרץ 27ביום . שיון קבוע על פי הוראות הדין שיהיו קיימות באותו מועדינתן ריי

שיון זה התקבלו כל יעם קבלת ר. 1968- ח"התשכ, שיון עסק לפי חוק רישוי עסקיםיאשקלון ר

ורי  תוקן הסכם המימון המק2007בחודש יולי . שיונות הנדרשים לפי חוק לצורך הפעלת תחנת הכחיהר

מתוכם ניתנו בערבות דלק ₪  מיליון 23כאשר , ₪ מליון 40 -והוגדלה מסגרת האשראי בסך כולל של כ

הסך הכולל של ההון העצמי . דלק תשתיות ודלק אקולוגיה לתקופת התפעול ועד לפירעונם, השקעות

ו גם רא.  מסך היקף האשראי לפרויקט20%ידי בעלי המניות בדלק אשקלון מהווה מעל -שהוזרם על

  . לדוחות הכספיים)9(י9באור 

) 51%(נכנסה כבעלת מניות , חברה בת בבעלות מלאה של החברה, דלק תשתיות, בנוסף לאמור לעיל

 70% -  תחזיק בGenrent" .(Genrent": להלן (.Genrent Participation Ltdבחברה ברזילאית בשם 

,  מיליון דולר50- ותה מוערכת בכשעל, MW 140-מהזכויות בפרויקט להקמת תחנת כוח בהיקף של כ

לאור קבלת . 35%-חלקה של דלק תשתיות בפרוייקט הינו כ). "הפרויקט": להלן(ברזיל , בגויאניה

. ידי צדדים שלישיים- עלGenrent - זכויות אלו בפרויקט יועברו ל, אישור רשות החשמל הברזילאית

 מיליון דולר וימומן 5 - ך של כחלקה של דלק תשתיות בהוצאות העבר של יזמי הפרויקט הינו ס

,  מיליון דולר50 -של כ) לכל השותפים(בתקציב כולל , עם התקדמות הפרויקט. ממקורות עצמיים

בכוונתה של דלק תשתיות לבדוק . באמצעות הלוואות מבנקים בברזיל) 70% -כ(תמומן רוב ההשקעה 

  . השתלבות בהקמת תחנות כוח נוספות בברזיל

פי רמת .פי.איי": להלן(מ "פי דלק רמת גבריאל בע.פי.קימה דלק תשתיות את איי ה2008בחודש ינואר 

בעלי המניות הנוספים הינם .  מהון המניות וזכויות ההצבעה57% -ידה בכ-המוחזקת על, )"גבריאל

 התקשרה 2008 בינואר 10ביום ). 15%(מ "ועדי אנרגיה בע) 28%(מ "סיגמא אפסילון הנדסת כח בע

, חברה לייצור חוטי ניילון, )"נילית": להלן(מ "גבריאל במזכר הבנות עם נילית בעפי רמת .פי.איי

באזור התעשייה רמת , שעיקרו הבנות שסוכמו בעניין הקמת תחנת כוח פרטית בחצרים של נילית

. 48MW -בהספק של כ) ייצור חשמל וקיטור(תחנת הכוח תהיה מסוג קוגנרציה . גבריאל במגדל העמק

. ואת יתרת החשמל תמכור לצרכנים פרטיים,  כל תצרוכת החשמל והקיטור של ניליתהתחנה תספק את
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הקמת תחנת הכח מותנית בהתקשרות .  מיליון דולר46 - העלות המוערכת להקמת תחנת הכוח הינה כ

נכון למועד . בכוונת הצדדים לחתום על הסכם סופי. בהסכם ליווי פיננסי לפרויקט עם מוסד פיננסי

  . ם הסכם כאמורהדוח טרם נחת

יצוין כי הפעילות בנושא תשתיות מאופיינת בהשקעות גדולות בתקופת ההקמה וההרצה אשר נמשכות 

  .כשנתיים עד שלוש וההכנסות בגינן מתקבלות רק לאחר תקופת ההקמה

  הוט  1.16.4

מתב היתה .  ממניותיה של מתב 40% - ן כ" רכשו דלק השקעות ודלק נדל2004בחודשים ינואר ואוגוסט 

שירותי ,  משלוש חברות הכבלים בישראל ועסקה באספקת שידורי טלויזיה רב ערוצית למנוייםאחת

,  שירותי טלפוניה פנים ארצים נייחים-ובאמצעות הוט טלקום , גישה לאינטרנט מהיר למגזר הפרטי

  .שירותי גישה לאינטרנט מהיר ושירותים נוספים למגזר העסקי

במסגרתה רכשה מתב מיתר חברות הכבלים , ג חברת הכבלים הושלמה עסקת מיזו2006בחודש דצמבר 

ובתחום התקשורת הנייחת הפנים ארצית ) ערוצית- טלוויזיה רב(את כל פעילותן בתחום השידורים 

במועד השלמת המיזוג הקצתה מתב מניות לבעלי מניות וזכויות בחברות ). טלפוניה וגישה לאינטרנט(

 מערכות תקשורת בכבלים –הוט "שמה של מתב הוחלף ל. טהכבלים שפעילותן ונכסיהן הועברה להו

בעלי .  ממניותיה של הוט15.9% -לאחר ההקצאה מחזיקה דלק השקעות כ). "הוט": להלן" (מ"בע

, 16.696% -המחזיקה כ) "ידיעות"(מ "המניות העיקריים האחרים בהוט הם ידיעות תקשורת בע

 ובנק לאומי לישראל 14.587% -מחזיקים כה) "קבוצת פישמן"(תאגידים בשליטת משפחת פישמן 

בדירקטוריון הוט המונה שמונה חברי דירקטוריון מונו שני דירקטורים על . 15.364% -מ המחזיק כ"בע

  . פי המלצת החברה

במסגרת השלמת עסקת המיזוג נכנס לתוקף הסכם זכות סירוב ראשון בין ארבעת הבנקים הגדולים 

מ והבנק הבינלאומי "בנק דיסקונט לישראל בע, מ" לאומי לישראל בעבנק, מ"בנק הפועלים בע(בישראל 

קבוצת פישמן ודלק , ידיעות(ובעלי המניות העיקריים האחרים בהוט , )מ"הראשון לישראל בע

סמוך לאחר , זכות הסירוב הינה ביחס למכירת מניות שיחזיק כל אחד מהצדדים להסכם). השקעות

  .  שנים ממועד השלמת עסקת המיזוג5למשך ותעמוד בתוקף , השלמת עסקת המיזוג

הוט טלקום , נכנס לתוקף הסכם אשראי אשר נחתם בין הוט, במקביל להשלמת עסקת המיזוג, כמו כן

ואשר נועד לממן את החוב , וקונסורציום של בנקים, שותפות מוגבלת שהינה בבעלותה המלאה של הוט

וכן את , ₪ מיליוני 3,866 - בסכום כולל של כהבנקאי הקיים ומסגרות האשראי של הוט והוט טלקום 

  . הסכומים הנדרשים לצורך ביצוע השקעות עתידיות בתחומי העיסוק של הוט

בפריסה ארצית שידורי טלוויזיה רב ערוצית למנויים אספקת  –תחומים עיקריים בשני הוט פועלת 

, ם על גבי תשתית הכבליםואספקת שירותי תקשורת פנים ארציים נייחי, )1990המסופקים החל משנת (

מתן שירותי טלפוניה פנים , על גבי תשתית הכבלים) הולכה(אינטרנט מהיר ספקי שירותי גישה לובהם 

שירותי תקשורת נתונים ותמסורת ספרתית ואופטית במגוון קצבים ורוחבי פס ושירות , ארציים נייחים

  .IVPNרשת תקשורת נתונים פרטית וירטואלית 
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רונות נבעו לחברות הכבלים המתמזגות הפסדים תפעוליים בשל התחרות במהלך השנים האח

 נבעו להוט הפסדים תפעוליים בשל מספר סיבות 2005בשנת . האינטנסיבית בשוק הטלוויזיה בכבלים

המשך התחרות בשוק הטלוויזיה בכבלים אשר גרמה לאובדן מנויים , בין היתר, עיקריות אשר כוללות

 לשירות לקוחות וכן גידול בעלויות התפעול כתוצאה מהשקת שירותים וגידול בעלויות הקשורות

 עברה 2007ובשנת  שיפרה הוט את תוצאותיה התפעוליות 2006בשנת ). VODכגון (ידי הוט -חדשים על

 נטישת המנויים בלימת תהליך, לאור עלייה בהכנסה הממוצעת למנויהוט מהפסד נקי לרווח נקי וזאת 

  .אינטרנט וטלפוניה, משולבת של טלוויזיה בכבליםוהשקת חבילת שירותים 

 2,634 - ו2,395, 2,164 -  עמדו על כ2007 - ו) נתוני פרופורמה (2006, 2005הכנסותיה של הוט בשנים 

 -  עמד על כ2007 - ו) נתוני פרופורמה (2006, 2005הרווח הגולמי של הוט בשנים . בהתאמה, ח"מיליוני ש

) נתוני פרופורמה (2006, 2005הנקי של הוט בשנים ) הפסד(הרווח . בהתאמה, ₪ מיליוני 584 -ו 483, 318

  .  בהתאמה, ₪ מיליוני 66 -ו) 289(, )317 (- עמד על כ2007 -ו

 - כ31.12.2007ההשקעה בהוט מוצגת בדוחות דלק השקעות על בסיס השווי המאזני שהינו נכון ליום 

  . ₪ מליון 283

  .אביב ודיווחיה מפורסמים לציבור-נסחרות בבורסה בתלהוט היא חברה ציבורית שמניותיה 

לקבוצה החזקות והשקעות נוספות שאינן במסגרת תחומי הפעילות של : החזקות והשקעות נוספות 1.16.5

קרנות גידור והשקעות , החזקות בחברות עתירות ידע, בין היתר, החזקות אלה כוללות. הקבוצה

  .וחות הכספיים לד)9(י9 לפרטים נוספים ראו ביאור. פיננסיות
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  עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה - חלק רביעי 
  רכוש קבוע 1.17

, ר" מ3,360 - בשטח כולל של כ,  קומות ברחוב גיבורי ישראל בנתניה4משרדי החברה שוכנים בבניין בן 

השטח האמור מושכר . וצד שלישי) באמצעות חברה בת(ן "בבעלות דלק נדל, בתוספת מקומות חניה

כאשר כל חברה משתתפת בדמי , ק ישראל וכן חברות בבעלות בעל השליטהדל, דלק השקעות, לחברה

ההתקשרות היא במהלך העסקים הרגיל ובתנאי שוק . ר בו היא משתמשת"השכירות על פי השטח במ

  .ודמי השכירות אינם מהותיים

  הון אנושי 1.18

  מבנה ארגוני 1.18.1

ות המקיימות פעילות במספר רב של חבר, במישרין ובעקיפין, החברה היא חברת החזקות השולטת

השקעותיה של החברה בשנים האחרונות מתבצעות באמצעות חברות הבת דלק , בנוסף להן. עצמאית

ולעתים קרובות מימון העסקאות או , )94%(ודלק קפיטל ) 100%(דלק פטרוליום , )100%(השקעות 

סקאות מהותיות הנוהל הוא כי ע. ידי דלק השקעות- ידי החברה או על-הערבויות למימון ניתנו על

אלא מובאות גם לאישור דירקטוריון , ידי חברות בת אלו אינן מאושרות רק במוסדותיהן-המבוצעות על

.  ממניותיהן מוחזקות בידי החברה100% -דלק השקעות ודלק פטרוליום הן חברות פרטיות ש. החברה

 דלק קפיטל היא .מנורה והפניקס, בשנים האחרונות רכשה דלק השקעות בין היתר החזקות בהוט

 ממניותיה 94% - ו,  במטרה לרכז את פעילות הפיננסים של הקבוצה2006חברה פרטית שהוקמה בשנת 

 התיאור שלהלן בסעיפים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה מתייחס 1.מוחזקות בידי דלק השקעות

  . דלק השקעות ודלק קפיטל כמקשה אחת, לחברה

 מצבת העובדים  1.18.2

מתוכם שמונה נושאי המשרה , דלק השקעות ודלק קפיטל, קים על ידי החברה עובדים מועס20 -כ

עובדים אלה משמשים גם כמנהלי דלק . ועובדי ההנהלה הבכירה בחברה והיתר אנשי מטה ומנהלה

 נוספו 2007ובמהלך שנת ,  נוספו שבעה עובדים למטה הקבוצה2006במהלך שנת . השקעות ועובדיה

   .שלושה עובדים למטה הקבוצה

 קבוצת נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בקבוצה 1.18.3

 מנהלים 11מכהנים בקבוצה גם , 1.18.2 המצוינים  בסעיף , מלבד שמונת נושאי המשרה הבכירה בחברה  .א

  . של הקבוצהכלליים ויושבי ראש דירקטוריונים של חברות בת הפועלות בתחומי הפעילות השונים 

 נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בקבוצה מועסקים על פי – הטבות וטיבם של הסכמי העסקה  .ב

חלק מנושאי המשרה ועובדי . הכוללים כיסויים פנסיוניים במסלולים שונים, הסכמי העסקה אישיים

ת בקבוצה לחלק ממנהלי החברו.  חודשי הסתגלות6ההנהלה הבכירה זכאים למענקי הסתגלות של עד 

מכוח , הוענקו) ר החברה המכהנים כדירקטורים בחברות הקבוצה"ל ויו"לרבות מנכ(ודירקטורים בהן 

                                                      
ל "מנכ,  ממניותיה מוחזקות בידי אסף ברטפלד1% -ו, דני גוטמן, ל דלק קפיטל" ממניות דלק קפיטל מוחזקות בידי מנכ5%   1

  .החברה
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 5%ומהווים על פי רוב עד , מניות או כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, תפקידיהם באותן חברות

וללים פריסה של  התנאים למימוש כתבי האופציה כ1.מהון המניות המונפק והנפרע של אותן חברות

במקרים מסוימים הועמדו לנושאי המשרה בקבוצה . התקופה למימוש כתבי האופציה ותנאים אחרים

בקבוצה , בנוסף. הלוואות לצורך רכישת ניירות ערך של חברות הקבוצה) ר החברה"ל ויו"לרבות מנכ(

התוצאות , ניהולידרוג : למנהלים בסכום משתנה על פי הפרמטרים הבאים) בונוס(נהוג מתן תמריץ 

פטור , לנושאי המשרה זכות לביטוח. העסקיות של הקבוצה והישגיו האישיים של המנהל בקבוצה

לפרטים נוספים בדבר תנאי כהונה . ושיפוי בגין פעולות שנעשות על ידם מתוקף תפקידם כנושאי משרה

 .וניםוהעסקה של מנהלי חברות הקבוצה ראו בסעיפי ההון האנושי בתחומי הפעילות הש

ל הקבוצה בשנים "ר הדירקטוריון ולמנכ"הלוואות והקצאות ניירות ערך ליו, תנאי כהונה והעסקה  .ג

 )ועד מועד הדוח (2007 – 2006

  ר דירקטוריון הקבוצה"יו, תנאי כהונה והעסקה של מר גבריאל לסט

ה ר דירקטוריון החברה בהיקף של משרה מלאה בהתאם להסכם עבוד"מר גבריאל לסט מועסק כיו

ל "בהסכם ההעסקה נקבע כי מר לסט יועסק בתפקיד מנכ. 30.8.2001ידי החברה ביום -שאושר על

 מועסק לסט מכוח 4.9.2003החל מיום . החברה או בכל תפקיד אחר או נוסף שהחברה תטיל עליו

  . לאחר שנתקבל אישור האסיפה הכללית לכך, ר דירקטוריון החברה"ההסכם כיו

           2001צמוד למדד חודש יוני ,  80,000₪ט למשכורת חודשית ברוטו של על פי ההסכם זכאי מר לס

   2.וכן לבונוס שנתי בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה) 2008נכון לחודש מרץ  ₪ 90,904(

נמוך מהמשכורת ") המשכורת המבוטחת: "להלן(השכר הקובע לצורך הפרשות לתגמולים ופיצויים 

בשל ההפרשה המופחתת לתגמולים . 2001צמוד למדד חודש יוני  ₪ 37,100החודשית ועומד על 

 מההפרש שבין 13.33%ולפיצויים נקבע בהסכם כי מר לסט זכאי לתוספת מיוחדת בשיעור של 

 מהמשכורת החודשית 2.5%וכן לתוספת מיוחדת בשיעור של , המשכורת החודשית למשכורת המבוטחת

  . לא יהיה מרכיב שכר לצורך הפרשות לתנאים סוציאלייםעוד נקבע כי הבונוס. כפי שתהיה מעת לעת

או /מר לסט לא יהיה זכאי לגמול מנהלים בגין כהונתו כדירקטור בחברה ו, בהתאם לאמור בהסכם

ימי חופשה , זכאי מר לסט לדמי הבראה, מלבד האמור לעיל. בחברות אחרות הנמנות על קבוצת דלק

טלפון נייד וההוצאות הכרוכות ,  החזר הוצאות בתפקיד,הפרשות לקרן השתלמות, דמי מחלה, שנתית

ידי החברה והיא תישא בהוצאות -ורכב שיועמד לו על, החזר הוצאות לקו טלפון רגיל, בהחזקתו

  .6ר הדירקטוריון רכב בדרגה "החברה מעמידה לרשותו של יו. אחזקתו ותפעולו

החברה רשאית לותר על . ודשיםבהודעה מוקדמת של שלושה חלסיימו רשאי כל צד , פי ההסכם- על

במקרה של סיום העבודה על פי . עבודה בתקופת ההודעה המוקדמת ולשלם משכורת בגין תקופה זו

, בנסיבות מיוחדות. זכאי מר לסט למענק הסתגלות בגובה של שש משכורות חודשיות, הודעת החברה

                                                      
, לצורך קבלת הלוואה לרכישת מניות דלק רכב, ל דלק רכב"מנכ, בות שהעמידה דלק השקעות לגיל אגמוןלפרטים בדבר ער   1

  . לדוחות הכספיים) א(5י9ראו ביאור , בהיקפים החורגים מן האמור לעיל
  .כפופה הענקת הבונוס השנתי גם לאישור האסיפה הכללית, לחוק החברות) 3(270בהתאם להוראות סעיף    2
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הסכם העבודה . הסתגלותללא מתן מענק , מוקנית לחברה אפשרות לסיים את ההסכם באופן מיידי

  . ועוד, חובות העובד כלפי החברה, שמירת סודיות, קובע בנוסף הוראות בדבר הימנעות מניגודי עניינים

בגין , בהתאמה, ₪ אלפי 1,200 -ו₪  אלפי 800 קיבל מר לסט מענקים בסך של 2007 - ו2006בשנים 

  .בהתאמה, 2006 - ו2005השנים 

 הסתכמה בסך של 2007 - ו2006 מענקים והוצאות של מר לסט בשנים ,העלות הכוללת לחברה בגין שכר

  .בהתאמה, ₪ אלפי 2,771 -ו₪  אלפי 2,339

  ר הדירקטוריון"הלוואות ליו

מר , ר הדירקטוריון" אישרה האסיפה הכללית של החברה הארכת הלוואה ליו2007 באוגוסט 29ביום 

העומדת נכון למועד , במועד הענקתה₪  אלפי 4,400בסך של , 2004 באוגוסט 4אשר ניתנה ביום , לסט

ובאותם ,  שנים נוספות3בתקופה של , 4.8.2007ומועד פרעונה היה , ₪ אלפי 5,355 -הדוח על סך של כ

וההלוואה היא , 4%סכום ההלוואה צמוד למדד בתוספת ריבית שנתית צמודה בשיעור של : תנאים

  . Recourseואה היא מסוג ההלו; למטרת רכישת ניירות ערך של חברות הקבוצה

הלוואות אלו צמודות אף הן למדד ובתוספת . 2006יצוין כי מר לסט קיבל הלוואות מהחברה לפני שנת 

 עמדה על 31.12.2007 - ו31.12.2006יתרת החוב הכוללת לימים . 4%ריבית שנתית צמודה בשיעור של 

 3.8.2010 פירעון ההלוואות הוא ביום מועד. בהתאמה, ח" אלפי ש8,170 -ו, ₪ אלפי 7,560  - סך של כ

 אלפי 2,500קרן הלוואה על סך של  (17.10.2008וביום ) ₪ אלפי 4,400קרן ההלוואה כאמור על סך של (

₪.(  

  ר הדירקטוריון"הקצאות ניירות ערך ליו

 28,000 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת אופציה למר לסט לרכוש 2006בחודש דצמבר 

.  דולר למניה16תמורת מחיר מימוש של , בה הוא מכהן כדירקטור, USAות של דלק מניות רגיל

 בעת USAוזאת בהמשך לתכנית האופציות שאושרה בדלק , 2007האופציה הוענקה בחודש ינואר 

בתום כל אחת מארבע השנים הראשונות לאחר הקצאת . 2006יורק בחודש מאי -הנפקתה בבורסה בניו

 10כאשר המועד האחרון למימוש הוא , ) מניות7,000(וש רבע מכמות המניות האופציה ישתחררו למימ

יהיה זכאי , USA אם תסתיים כהונתו של מר לסט כנושא משרה בדלק. שנים לאחר הקצאת האופציה

ולא יהיה זכאי לממש ,  יום את חלק האופציה הניתן למימוש באותה העת180לממש תוך תקופה של 

 650 -הערך הכלכלי של האופציות שהוענקו למר לסט הסתכם בכ. בשילהאת יתרת האופציה שטרם ה

 )1)(א(2י9לפרטים בדבר ההנחות ששימשו לחישוב הערך הכלכלי האמור ראו ביאור . ₪ח "אלפי ש

  .לדוחות הכספיים

 החליטו הדירקטוריון וועדת הביקורת של דלק אנרגיה לאשר הקצאת אופציות 2007בחודש אוגוסט 

ידי האסיפה הכללית של דלק -ההחלטה אושרה על. ר דירקטוריון דלק אנרגיה"ן כיולמר לסט המכה

 55,345, ללא תמורה, בהתאם לתנאי ההקצאה הוענקו למר לסט. 2007אנרגיה בחודש אוקטובר 

כאשר תקופת , 2012 מנות שנתיות שוות עד שנת 5 -אופציות למימוש למניות רגילות של דלק אנרגיה ב

ה במהלך השנה הרלבנטית יכולה להתקצר אם דלק אנרגיה הגיעה ליעדי שווי שוק ההקניה של כל מנ

כל האופציות אשר , ר דירקטוריון דלק אנרגיה"אם יחדל מר לסט לכהן כיו. שנקבעו מראש בהסכם
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המניות שיוקצו במסגרת מימוש האופציות . יפקעו מיידית, הועברו לו ואשר טרם הגיע מועד מימושן

הון המניות של דלק אנרגיה לפני ההקצאה ובהנחה של מימוש כל ניירות הערך  מ1.2% -מהוות כ

, למניה ₪ 425.37למניה ועד  ₪ 349.96 - מחיר המימוש עולה ממנה למנה מ. ההמירים של דלק אנרגיה

 Non Recourseלמר לסט זכות לקבל מדלק אנרגיה הלוואה , כן-כמו. בהתאם למועדי ההקניה שנקבעו

ההלוואה .  לצורך מימון תוספת המימוש4%ירים לצרכן בתוספת ריבית שנתית של צמודה למדד המח

הזכאות למימוש האופציות תיפרס החל . תובטח בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה בלבד על מניות המימוש

הערך . והן יהיו ניתנות למימוש עד תום שנה ממועד ההקניה האחרון) 2007 ביולי 1(ממועד הזכאות 

לפרטים בדבר ההנחות . ₪ מיליון 5.7 - ופציות למועד האישור מסתכם לסך של כהכלכלי של הא

  . לדוחות הכספיים)א(8י9ששימשו לחישוב הערך הכלכלי האמור ראו ביאור 

  ל הקבוצה"מנכ, תנאי כהונה והעסקה של מר אסף ברטפלד

ם ל החברה בהיקף של משרה מלאה בהתאם להסכם עבודה מיו"מר אסף ברטפלד מועסק כמנכ

המשכורת החודשית על פי ההסכם התעדכנה מעת לעת ועומדת כיום על .  ותיקונים שנעשו בו21.7.1996

ל לבונוס מיוחד מעת לעת בהתאם "כן זכאי המנכ. המשכורת צמודה למדד. ברוטו ₪ 78,478סך של 

, ריםתגמולים ופיצויי פיטו, קרן השתלמות, ימי חופשה שנתית, מענק הבראה, להישגיו כפי שיוחלט

והשתתפות , )6ל רכב בדרגה "החברה מעמידה לרשותו של המנכ(העמדת רכב ונשיאה בהוצאותיו 

המשכורת החודשית ומענק ההבראה מהווים את הבסיס להפרשות . ל"בהוצאות טלפון בביתו של המנכ

  .לתנאים הסוציאליים

ת ההסכם בהודעה החברה רשאית לסיים א. 65עד גיל תוקפו של ההסכם לתקופה בלתי מוגבלת או 

החברה רשאית לותר .  חודשים4ל רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת של " חודשים והמנכ12מוקדמת של 

בנסיבות מיוחדות רשאית . על עבודה בתקופת ההודעה המוקדמת ולשלם משכורת בגין תקופה זו

 במקרה של ,בנוסף לפיצויי הפיטורים הנזכרים לעיל. החברה לסיים את הסכם העבודה באופן מיידי

, ל לבונוס פרישה בסך של המשכורת הקובעת לצורך הפרשות לתנאים סוציאליים"פיטורים זכאי המנכ

ל לבונוס פרישה בסכום השווה למחצית הסכום "ובמקרה של התפטרות זכאי המנכ, לכל שנת עבודה

  .האמור

בגין , בהתאמה, ₪אלפי  1,550 - ו₪  אלפי 1,200 קיבל מר ברטפלד מענקים בסך של 2007 - ו2006בשנים 

  .בהתאמה, 2006 - ו2005השנים 

 -  ו2006מענקים והוצאות של מר ברטפלד בשנים , בגין שכר) ודלק השקעות(העלות הכוללת לחברה 

  .בהתאמה, ₪ אלפי 2,850 - ו₪  אלפי 2,594 הסתכמה בסך של 2007

  ל"הלוואות למנכ

מר אסף , ל החברה"למנכ ₪ 500,000 העמידה דלק השקעות הלוואה בסכום של 14.2.2006ביום 

ההלוואה צמודה למדד בתוספת . לצורך רכישת ניירות ערך של חברות הנמנות על קבוצת דלק, ברטפלד

, 30.3.2011 והוארך ליום 30.3.2008מועד הפירעון היה ביום . 4%ריבית שנתית צמודה בשיעור של 

,  פירעון קודם למועד הפירעון האחרוןאם יתבצע. חלקי או מלא, והלווה רשאי לבצע פירעון מוקדם

בתנאי שסכומן הכולל לא יעלה על סכום , 31.12.2007עד ליום , רשאי הלווה לקבל הלוואות נוספות
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על פי הסכם . ההלוואה והמועד האחרון לפירעון לא יהיה מאוחר מהמועד האחרון לפירעון כאמור לעיל

, הלווה רשאי למכור את הבטוחה. לוק ההלוואהניירות הערך שנרכשו הופקדו כבטוחה לסי, ההלוואה

  .ובלבד שהתמורה בגין המכירה תועבר לדלק השקעות להחזר סכום ההלוואה

. 2006קיבל מר ברטפלד הלוואות מדלק השקעות לפני שנת , כי בנוסף להלוואות האמורות, יצוין

, באחת ההלוואות. 4%הלוואות אלו צמודות אף הן למדד ובתוספת ריבית שנתית צמודה בשיעור של 

, מ"אשר נועדה לרכישת מניות של החברה הבת גדות תעשיות ביוכימיה בע,  2,338,666₪בסכום של 

תוכל דלק , נקבע כי במקרה של הפרת התחייבויות הלווה, 10.8.2011ומועד פירעונה הוארך ליום 

בגין הלוואה שניתנה לרבות (יתרת החוב הכולל . השקעות להיפרע אך ורק מהמניות המשמשות כבטוחה

 -  עמדה על סך של כ31.12.2007 - ו31.12.2006לימים  ) להלן) ד( כמפורט בסעיף IDEלרכישת מניות 

קרן ( 10.8.2011מועד פירעון ההלוואות הוא יום . בהתאמה, ח" אלפי ש12,128 -ו, ח" אלפי ש8,374

 29.1.2010יום ) ₪ אלפי 500ך של קרן הלוואה על ס (30.3.2011יום , ) 2,338,666₪הלוואה על סך של 

  ).  ₪ אלפי 3,064קרן הלוואה על סך של  (29.11.2010וביום , )₪ אלפי 4,400קרן הלוואה על סך של (

  ל"הקצאות ומכירת ניירות ערך למנכ

, המכהן בה כדירקטור, ן להקצות ללא תמורה למר ברטפלד" החליטה דלק נדל2006בחודש פברואר   .א

 מההון המונפק של 0.77%שהיוו , ן" מניות של דלק נדל926,262 -יתנות למימוש להנ,  אופציות926,262

 במאי 30האופציות תוקנינה לשיעורין בחמישה מועדי הקניה שיחולו ביום . ן במועד ההקצאה"דלק נדל

כל אופציה ניתנת למימוש למניה רגילה . 2010 במאי 30 וכלה ביום 2006 במאי 30של כל שנה החל מיום 

) לפני התאמות(מחירי המימוש . בכפוף לתשלום מחיר מימוש המשתנה בהתאם למועד ההקניהאחת 

 25.7; 30.5.09ביום  ₪ 25.1; 30.5.08ביום  ₪ 24.51; 30.5.07ביום  ₪ 23.94; 30.5.06ביום  ₪ 23.38: היו

נקו למר הערך הכלכלי של האופציות שהוע. מחיר המימוש יותאם לכל חלוקת דיבידנד. 30.5.10ביום ₪ 

לפרטים בדבר ההנחות ששימשו לחישוב הערך הכלכלי האמור ראו . ₪ מליון 9.9 - ברטפלד הסתכם בכ

לצורך מימוש האופציות זכאי מר ברטפלד לקבלת הלוואה מדלק .  לדוחות הכספיים)יח(1י9ביאור 

 בשעבוד  ותובטח רקNon Recourse ההלוואה תהא מסוג.  וצמודה למדד4%ן נושאת ריבית שנתית "נדל

 . קבוע על מניות המימוש

בה הוא , USA מניות רגילות של דלק 28,000 הוענקה אופציה למר ברטפלד לרכוש 2006בחודש דצמבר   .ב

וזאת בהמשך לתכנית האופציות שאושרה ,  דולר למניה17.64תמורת מחיר מימוש של , מכהן כדירקטור

בתום כל אחת מארבע השנים . 2006יורק בחודש מאי - בעת הנפקתה בבורסה בניוUSAבדלק 

כאשר המועד , ) מניות7,000(הראשונות לאחר הקצאת האופציה ישתחררו למימוש רבע מכמות המניות 

אם תסתיים כהונתו של מר ברטפלד כנושא .  שנים לאחר הקצאת האופציה10האחרון למימוש הוא 

ציה הניתן למימוש באותה  יום את חלק האופ180יהיה זכאי לממש תוך תקופה של , USA משרה בדלק

הערך הכלכלי של האופציה שהוענקה . ולא יהיה זכאי לממש את יתרת האופציה שטרם הבשילה, העת

לפרטים בדבר ההנחות ששימשו לחישוב הערך הכלכלי האמור . ₪ אלפי 790 -למר ברטפלד הסתכם בכ

 . לדוחות הכספיים)1)(א(2י9ראו ביאור 
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 מהון המניות המונפק והנפרע של 1% מחזיק מר ברטפלד 2006אי במסגרת הקמת דלק קפיטל בחודש מ  .ג

) ל דלק קפיטל"מר ברטפלד ומנכ, דלק השקעות(בהסכם בין בעלי המניות בדלק קפיטל . דלק קפיטל

אלא במקרה של הנפקת מניות דלק קפיטל , 1% - נקבע כי החזקותיו של מר ברטפלד לא יפחתו מ

ולפיכך בכל מקרה של הקצאת ניירות ערך של , לא קשור' צד גבבורסה או במקרה של הנפקת מניותיה ל

העברת מניות דלק השקעות בדלק קפיטל כפופה לזכות . יוקצו לו מניות לשמירת חלקו, דלק קפיטל

ידי ברטפלד כפופה לזכות סירוב ראשון לדלק -ומכירת מניות על, (tag along)הצטרפות של מר ברטפלד 

 . השקעות

לפיה ירכוש , ל החברה"שרו ועדת ביקורת ודירקטוריון החברה התקשרות עם מנכ אי2007בחודש יולי   .ד

 50%המוחזקת בשיעור של , )"IDE"(מ "אי טכנולוגיות בע.די. ממניות חברת הבת איי0.2%מהחברה 

נקבע כי הרכישה .  דולר800,000תמורת סך של , ידי החברה ואשר בה מכהן מר ברטפלד כדירקטור- על

 800,000 בסך של Non Recourseל הלוואת " ולשם ביצועה תועמד למנכ30.9.2007תבוצע עד ליום 

 צמודה 4%בריבית שנתית של , )לפי המוקדם, או מועד סיום העסקתו(לתקופה של שלוש שנים , דולר

 הוארך הסכם האופציה 2007במהלך חודש ספטמבר . Non Recourseבתנאי , למדד המחירים לצרכן

ל החברה את האופציות ורכש מהחברה את " מימש מנכ2007בחודש נובמבר . םלשלושה חודשים נוספי

לפי הערכה , שווי ההטבה. ידי הלוואה כמפורט לעיל-רכישת המניות מומנה על.  כאמור לעילIDEמניות 

הינה , 3.7.2007שנערכה בהתאם לכללי חשבונאות ונכונה ליום ) גיזה זינגר אבן(של מעריך חיצוני 

, ל לדלק תשתיות"בהתאם להסכם בין המנכ). בהתחשב גם באפשרות של הנפקה עתידית( דולר 90,000

  .זכויות הצבעה מכוח המניות המוחזקות על ידו הועברו לדלק תשתיות

  מימון 1.19

אלא אם נאמר , ידי חברות בת העוסקות בתחומי הפעילות- סעיף זה אינו מתייחס לאשראי שהתקבל על

  . מפורשות אחרת

שהיו , ת הממוצעת על הלוואות ממקורות בנקאיים ומקורות אשראי לא בנקאייםלהלן שיעור הריבי 1.19.1

  :בתוקף במהלך תקופת הדוח התקופתי שאינן מיועדות לשימוש ייחודי

  שיעור ריבית ממוצעת 

הלוואות לזמן  
 קצר

הלוואות לזמן 
 ארוך

 --- 5%  אשראי שקלי לא צמוד

 5.2% ---  אשראי שקלי צמוד

 7.3% ---  אשראי צמוד דולר

  מקורות בנקאיים

  ---  6.1%  אשראי צמוד אירו

 --- 5.6%  אשראי שקלי לא צמוד

 5% ---  אשראי שקלי צמוד

  מקורות לא  בנקאיים

  5.7% ---  אשראי צמוד דולר
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  אשראי שנתקבל בין תאריך הדוחות הכספיים ועד סמוך לפרסומם 1.19.2

 ועד סמוך לפרסום הדוחות 2007דצמבר  ב31 -להלן סכומי האשראי שנתקבלו בתקופה שבין ה

  : ח"במליוני ש, 20071הכספיים לשנת 

 הלוואות לזמן ארוך הלוואות לזמן קצר 
 - 80 מקורות בנקאיים

 - - מקורות לא בנקאיים
  

  מסגרות אשראי  1.19.3

מתוך . ₪ מיליוני 2,050 -מסגרות האשראי הסתכמו בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים בכ

מסגרות האשראי אינן מובטחות וניתנות . ₪ מיליוני 1,500 -ל ניצלה הקבוצה ליום זה כ"המסגרות הנ

  . לשינוי

  אשראי בריבית משתנה  1.19.4

  : 2007להלן פירוט אודות האשראי בריבית משתנה שקיבלה החברה בשנת 

טווח הריבית בשנת  מנגנון השינוי
2007 

שיעור הריבית 
סמוך למועד פרסום 
 הדוח התקופתי

 4.6% 5.6% - 4% + ריבית בנק ישראל 
 5% 7.5% - 6.5%  +ליבור דולר 
  6.4%  6.1%  +ליבור אירו 

  דירוג אשראי  1.19.5

הישראלית לדירוג ידי מעלות החברה - ידי החברה מדורגות על- כל סדרות אגרות החוב אשר הונפקו על

  .AAניירות ערך בדירוג אשראי של 

  אמות מידה פיננסיות 1.19.6

, דלק השקעות ודלק קפיטל התחייבו בקשר להלוואות לזמן קצר וארוך מתאגידים בנקאיים, החברה

  :כדלקמן₪  מליון 1,100 - מסתכמת לסך של כ2007 בדצמבר 31אשר יתרתן ליום 

כמו .  מסך המאזן של קבוצת דלק35%ל עת משיעור של ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת בכ .1

  .₪ מליון 2,800 -  לא יפחת בכל עת מ2ההון העצמי המוחשי של החברה, כן

 1,500 -ההון העצמי המוחשי של דלק השקעות בצירוף הלוואות בעלים לא יפחת בכל עת מסך של כ .2

ם לזמן ארוך לא יפחת בכל עת וההון העצמי המוחשי של דלק השקעות בצירוף הלוואות בעלי₪ מליון 

התחייבה דלק השקעות כי ההון העצמי שלה לא , כמו כן.  מסך מאזן דלק השקעות35%משיעור של 

  .₪ מליון 800יפחת בכל עת מסך של 

                                                      
  . כספים שגויסו שימשו או ישמשו לפרעון הלוואת אחרותחלק מה   1
בניכוי נכסים בלתי , בניכוי הוצאות נדחות, הון עצמי מוחשי הינו ההון העצמי של החברה בתוספת יתרת הלוואות בעלים   2

  .על בסיס הדוחות הכספיים של החברה לבד, פטנטים וכדומה ובניכוי מניות אוצר, מוניטין: כגון, מוחשיים
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לא , החברה ודלק השקעות התחייבו כי היחס בין יתרת ההתחייבויות לבין סכום ההון העצמי המוחשי .3

  .2009 החל משנת 220% ומשיעור של 2008 – 2006בשנים  225%יעלה בכל עת משיעור של 

לא יעלה , כהגדרתן בהסכם ההלוואה, החברה ודלק השקעות התחייבו כי הסכום הכולל של הערבויות .4

  .₪ מיליארד 1על סכום כולל מצטבר של 

היחס בין הדיבידנדים ודמי הניהול המתקבלים מחברות הקבוצה לבין סך הוצאות הנהלה וכלליות  .5

 .2 -צאות מימון לא יפחת בכל עת מוהו

החברות האמורות עומדות באמות המידה הפיננסיות המצוינות לעיל ולא היו בהפרה של אמות מידה 

 . פיננסיות בתקופת הדוח

  מיסוי 1.20

  .    לדוחות הכספיים של הקבוצה33לתיאור דיני המס החלים על החברה ראו ביאור 

  ערבויות ושעבודים של החברה 1.21

 ערבויות  1.21.1

  .  לדוחות הכספיים של החברהב25יאור הערבויות של החברה ראו ביאור לת

  שעבודים 1.21.2

  : מיוחסים לאף אחד מתחומי הפעילות דלעילאינם להלן פירוט השעבודים בקבוצה אשר 

  : שעבודים של החברה  .א

 59,000,000של ") לאומי בנק: "להלן(מ "משכון קבוע ראשון בדרגה לטובת בנק לאומי לישראל בע

, האופציות, הזכויות, מ וכן כל המניות"ן בע"א בחברת דלק נדל"כ. נ.ע ₪ 0.1רגילות בנות מניות 

ע לרבות הזכויות בחשבון "והכספים הנכנסים בגינן וכל הזכויות שיש לחברה בגינן ובקשר עם פקדון ני

  . הכספים הצמוד לו

 : שעבודים של דלק השקעות  .ב

  : להלן ריכוז השעבודים העיקריים.  ישראליים שוניםדלק השקעות שיעבדה נכסים שונים לטובת בנקים

דלק .  ממניות דלק השקעות בדלק מערכות רכב100%-  מניות של דלק מערכות רכב שהן כ50,132,161

  . מהון מניותיה של דלק מערכות רכב55.4%-השקעות מחזיקה בכ

ות בדלק מערכות  מאחזקותיה של דלק השקע60%-  מניות של דלק מערכות אנרגיה שהן כ2,444,604

  .  מהון מניותיה של דלק מערכות אנרגיה89% -דלק השקעות מחזיקה בכ. אנרגיה

 - דלק השקעות מחזיקה בכ.  מאחזקותיה של דלק השקעות בהוט25% -  מניות של הוט שהן כ3,000,000

  . מהון מניותיה של הוט15.9%

 שעבודים של  דלק קפיטל  .ג

דלק קפיטל .  מאחזקותיה של דלק קפיטל בפניקס17% - מניות של הפניקס המהוות כ9,000,000

 . ממניות הפניקס24.5% -מחזיקה בכ

 שעבודים של דלק פטרוליום  .ד

 מהון המניות המונפק והנפרע 25% - דלק פטרוליום התחייבה לשעבד מניות של דלק ישראל המהוות כ

 .וצע בפועלהשעבוד טרם ב.  ממניותיה של דלק ישראל88.8% -דלק פטרוליום מחזיקה כ. שלה
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פירוט לגבי ערבויות ושעבודים של חברות בקבוצה בתחומי הפעילות השונים ראו במסגרת הדיון בכל   .ה

 . תחום פעילות

  הליכים משפטיים וביטוח 1.22

א לדוחות 25לתיאור ההליכים המשפטיים המהותיים שחברות הקבוצה הן צד להם ראו ביאור 

  . הכספיים

גוון רחב של ביטוחים המקנים כיסוי ביטוחי לאירועים החברות השונות בקבוצת דלק מחזיקות מ

אין בביטוחים אלו כדי להגן מפני התממשות כל הסיכונים , מטבע הדברים ולהערכת החברה. שונים

  . כמפורט בין היתר בפרקי גורמי הסיכון בדוח זה, בפעילויות העסקיות של קבוצת דלק

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 1.23

כניותיה האסטרטגיות מעת לעת ולעדכן את יעדיה בהתאם להתפתחויות החברה נוהגת לבחון את תו

  . שחלות בתחומי פעילותה וההזדמנויות העסקיות הנקרות בדרכה

  : יעדיה העיקריים של הקבוצה והאסטרטגיה שלה הם

שיפור ביצועיה העסקיים לשם השגת תשואה מרבית על ההון לאורך זמן ומעקב אחר הזדמנויות  1.23.1

  . יצולןעסקיות לצורך נ

 .בהן לקבוצה תהיה יכולת השפעה מהותית, התמקדות בהחזקות מהותיות ובעלות פוטנציאל צמיחה 1.23.2

 .מעקב מתמיד אחר אפשרויות להצפת ערך בחברות המוחזקות 1.23.3

  . בחינה של הכנסת שותפים אסטרטגיים לחברות השונות בישראל ובעולם 1.23.4

ל והקטנת התלות של " של הקבוצה בחוהגדלת פעילותה, בכפוף לאיתור הזדמנויות עסקיות מתאימות 1.23.5

  . החברה במשק הישראלי

  . ניצול הזדמנויות בשווקים הרלבנטיים לשם מימוש השקעות 1.23.6

 .  הרחבת וגיוון מקורות המימון של החברה 1.23.7

  . תרומה וסיוע לקהילה בישראל 1.23.8

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 1.24

ד שלישי בקשר עם הסדרת חברה בת זרה בבעלותה מלאה של החברה התקשרה במזכר הבנות עם צ

העקרונות לפיהן תחל בבדיקת נאותות בקשר עם עסקה לרכישת מלוא ההחזקות בחברה זרה 

 150 -היקף העסקה נאמד בכ. שבבעלותה תחנות תדלוק ופעילויות נוספות בתחום הדלקים באירופה

וסכמו ניתנה במסגרת העקרונות שה. לפני התאמות שתנבענה כתוצאה מבדיקת הנאותות, מיליון יורו

החברה הבת נמצאת כעת בשלב .  חודשים לביצוע הבדיקות6 - לחברה הבת תקופת בלעדיות של כ

באשר . אין כל ודאות שייחתמו הסכמים מחייבים כלשהם וכי העסקה תצא אל הפועל. בדיקת הנאותות

פעילות לצפי להתפתחות בשנה הקרובה בתחומי הפעילות השונים ראו הדיון לגבי כל אחד מתחומי ה

  . של החברה לעיל
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  מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים 1.25

להלן פירוט המגזרים הגיאוגרפיים בהם פעילה הקבוצה ופירוט הפעילויות העיקריות שהיא מקיימת 

  : בהם

, הביוכימיה, האנרגיה, מוצרי הדלקים, הרכב, ן" הקבוצה פעילה בישראל בתחומי הנדל– ישראל

    . התקשורת וביטוח ופיננסים

  .  הביוכימיה והביטוח, האנרגיה, הזיקוק, ב בתחום מוצרי הדלקים" הקבוצה פעילה בארה– ב"ארה

  .ן" הקבוצה פעילה באנגליה בתחום הנדל– אנגליה

  . ן" הקבוצה פעילה בקנדה בתחום הנדל– קנדה

  .הן ובתחום הביוכימי"הנדל,  הקבוצה פעילה במערב אירופה בתחום מוצרי הדלקים– מערב אירופה

   .ג בדוחות הכספיים35למידע נוסף על המגזרים הגיאוגרפיים ראה ביאור 

 דיון בגורמי סיכון  1.26

החברה היא בעיקרה חברת אחזקות ולפיכך גורמי הסיכון העיקריים של החברה נובעים מגורמי הסיכון 

ת תוארו גורמי הסיכון של תחומי הפעילו. הייחודיים של כל אחד מתחומי הפעילות השונים של הקבוצה

מלבד הסיכונים  שפורטו לגבי כל אחד מתחומי . באופן נפרד במסגרת תיאור כל אחד מתחומי הפעילות

  : ל"בישראל ובחו, להלן פירוט סיכוני הרוחב המרכזיים הנוספים להם חשופה הקבוצה, הפעילות

ך חשופה לחברה ולחברות המוחזקות הלוואות הנקובות במטבע זר ולפיכ: שינויים בשערי מטבע זר 1.26.1

לשערי החליפין , כמו כן). ב"בעיקר דולר ארה(החברה לשינויים בשערי החליפין של המטבעות הזרים 

יכולות להיות השפעות על תוצאותיה העסקיות של החברה וכן של החברות המוחזקות הואיל וחלק 

  . ח"מהותי מרכישותיה של החברה וחלק מהותי מהכנסותיה נקובים במט

לחברה ולחברות המוחזקות הלוואות שקליות בריבית בשיעור משתנה : הריביתשינויים בשיעורי  1.26.2

חלק מהחברות בקבוצה נטלו הלוואות . ולפיכך חשופה החברה לשינויים בריבית הבנקאית בישראל

ל ולפיכך הן חשופות לשינויים בשיעורי הריבית באותן "בשיעור ריבית המשתנה בהתאם לריביות בחו

ים בשיעורי הריבית יכולות להיות השפעות על תוצאותיה העסקיות של החברה כמו כן לשינוי. ארצות

ב עשויים להשפיע לרעה על "שינויים בשערי הריבית בישראל ובארה. וכן של החברות המוחזקות

ואשר עומד כנגד , ידי החברה-ח הסחיר בחברות הביטוח המוחזקות על"תשואות תיק האג

  .ההתחייבויות הביטוחיות

לקבוצה פעילות מהותית המתבצעת בארצות : ית ושינויים בשווקים בהם פועלת הקבוצההאטה כלכל 1.26.3

לשינויים בשווקים בהם פועלת הקבוצה ובפרט האטה כלכלית באותם שווקים . שונות ברחבי העולם

  . עלולה להיות השפעה שלילית על פעילותן של החברה והחברות המוחזקות, )לרבות בישראל(

ויים במחירי ניירות הערך הסחירים המוחזקים על ידי הקבוצה חושפים אותה שינ: מצב שוקי ההון 1.26.4

שפל בשוקי ההון בארץ ובעולם עלול להשפיע . מתנודתיות בשוק ההון, בין היתר, לסיכונים הנובעים

וכן על יכולתה של הקבוצה להפיק , לרעה על יכולתה של הקבוצה למצוא מקורות מימון לכשיידרשו

שפל בשוקי ההון עלול להקשות על ביצוע גיוסי הון של החברה , כמו כן.  השקעותיהרווחי הון ממימוש
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ולהביא לירידה אפשרית במחירי ניירות הערך של חברות מוחזקות לאחר , והחברות המוחזקות על ידה

   . הנפקתן בבורסות לניירות ערך

עה שלילית על החברות להרעה במצב הביטחוני והפוליטי בישראל עלולה להיות השפ: טחונייהמצב הב 1.26.5

כתוצאה מירידה בנכונותם של משקיעים זרים וחברות בינלאומיות , בין היתר, הפועלות בישראל

הרעה כאמור במצב הבטחוני והפוליטי בישראל עלולה . להשקיע בחברות ישראליות ולהתקשר עמן

בנוסף . פיותלהביא להאטה כלכלית בישראל אשר תשפיע לרעה על מכירות הקבוצה ותוצאותיה הכס

המתקן לייצור חשמל ומתקני ים , חלק ממתקני התשתיות של החברה ובהם מתקן התפלת המים, לכך

וחשופים לפיכך לאיום בטחוני כתוצאה , מצויים בקרבה יחסית לגבול ישראל עם רצועת עזה, תטיס

  . מפעולות איבה

תוצאות הקבוצה . ים מיוחדיםעל חלקים מהותיים בפעילות הקבוצה חלים דינ: שינויי חקיקה ותקינה 1.26.6

דיני חובת , ובהם דיני ההגבלים העסקיים, נתונות להשפעת שינויי חקיקה ותקינה בתחומים שונים

דינים הנוגעים , הפיקוח על עסקי ביטוח, בשוק התקשורת, בתחום הגז, רגולציה בתחום הדלק, מכרזים

שינויים במדיניות , בנוסף. ב" וכיוהגנת הצרכן, שיעורי מכס, לפיקוח על מחירי מוצרים ושירותים

חלק מהחברות בקבוצה , בדומה. ל עלולים להשפיע על הקבוצה"הרשויות הפועלות מכח החוקים הנ

ים ושינויי יהליכים רגולטור, מכסים, יי חקיקהל והן עלולות להיות מושפעות משינו"פועלות בחו

  .מדיניות באותן מדינות בהן הן פועלות

 החשבונאי יכולה להיות השפעה על תוצאותיהן הכספיות של הקבוצה והחברות  תקינה בתחוםלשינוי

  .המוחזקות שלה ועל יכולת החברות המוחזקות של החברה לחלק דיבידנדים

הוראות ניהול בנקאי "החברה וחלק מן החברות המוחזקות על ידה מושפעות מ: פיקוח על הבנקים 1.26.7

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

הגדולים ביותר בתאגיד " קבוצת הלווים"ולששת הלווים הגדולים ו, "לווה בודד"בישראל להעניק ל

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

על יכולתן של חברות הקבוצה ללוות , מותבנסיבות מסוי, להשפיע, הקבוצה ובעל השליטה בחברה

וכן על יכולתן לבצע השקעות להן נדרש אשראי בנקאי או השקעות , סכומים נוספים מבנקים בישראל

  .בחברות שנטלו אשראי בהיקף גדול מבנקים מסוימים בישראל

רשיונות , םהיתרי, חלק מהחברות המוחזקות על ידי החברה פועלות על פי אישורים: רשיונות וזיכיונות 1.26.8

המשרד לתשתיות , בין היתר, ל על פי דין על ידי רשויות שונות"או זיכיונות שניתנו להן בישראל ובחו

רשיונות או , היתרים, עמידה בתנאי אישורים- אי. משרד התקשורת ומשרד התחבורה, לאומיות

ם על ידי הרשויות קנסות ואף ביטול האישורים הרלוונטיי, זיכיונות אלה עלולה לגרור הטלת סנקציות

רשיונות או זיכיונות כאמור עלול לפגוע באופן משמעותי בחברות , היתרים, ביטול אישורים. המוסמכות

חלק מהרשיונות והזיכיונות האמורים מוגבלים בזמן . אשר פעילותן תלויה באישורים אלה, מוחזקות

י הרשיונות או הזיכיונות הכל לפי תנאיהם והוראות הדין ואין בטחון כ, וניתן לחדשם מעת לעת

לאי חידוש רשיון או זיכיון כאמור יכולה להיות השפעה לרעה על רווחיות . האמורים יחודשו בעתיד

  .ובהתאם לכך גם על רווחיות החברה, החברה הרלוונטית בעלת הרשיון או הזיכיון האמור
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ב "בארה, ים בישראלובעיקר בתחום הדלק, חלק מהחברות המוחזקות על ידי החברה: איכות הסביבה 1.26.9

חשופות לדרישות שונות של רשויות המפקחות על , בתחום הזיקוק ובפעילות הביוכימיה, ובאירופה

לשינוי חקיקה בתחום זה או לשינוי במדיניות הרשויות . ל"שמירת איכות הסביבה בישראל ובחו

 על רווחיות ובהתאם לכך גם, המפקחות עלולה להיות השפעה על רווחיות אותן חברות מוחזקות

  .החברה

חשופות לשינויים במחירי , חלק מהחברות המוחזקות על ידי החברה: שינויים במחירי חומרי גלם 1.26.10

או ) המשפיע על מרווח הזיקוק(כגון תחום הזיקוק החשוף לשינויים במחירי הדלקים , חומרי גלם

ירי חומרי גלם עלולה לשינויים במח. פעילות הביוכימיה החשופה לשינויים במחיר הסוכר הבינלאומי

  .ובהתאם לכך גם על רווחיות החברה, להיות השפעה על רווחיות החברות המוחזקות

לרבות , נגד חלק מהחברות המוחזקות על ידי החברה הוגשו תביעות משפטיות: הליכים משפטיים 1.26.11

צאה או כתו, חיוב החברות כתוצאה מהליכים משפטיים אלו. בסכומים משמעותיים, תביעות ייצוגיות

עלולים להשפיע , מהליכים משפטיים שעשויים להיות בעתיד נגד החברה או החברות המוחזקות על ידה

,  פורסם חוק תובענות ייצוגיות2006יצוין כי בחודש מרס . לרעה על תוצאותיה העסקיות של החברה

י לגרום חוק זה קובע הסדר כללי ואחיד להגשה וניהול של תובענות ייצוגיות ועשו. 2006- ו"התשס

לגידול במספר הבקשות לאישור תובענות כתובענות ייצוגיות וכתוצאה מכך להגדיל את החשיפה 

  .אם כי הדבר תלוי בין היתר בפרשנות שיתנו בתי המשפט לחוק, לתביעות אלה

שינויים מהותיים בשכר המינימום או שינויים מהותיים אחרים בדיני : שכר עבודה ויחסי עבודה 1.26.12

להשפיע על תוצאותיהן של חברות מוחזקות של החברה ובעקבות זאת גם על העבודה עלולים 

שביתות ושיבושי עבודה בחברות המוחזקות עלולים להשפיע , כמו כן. תוצאותיה העסקיות של החברה

  .לרעה על התוצאות העסקיות של החברה ושל החברות המוחזקות על ידיה

 בקבוצה להיות מוגבלות בפעילותן בהתאם עלולות חברות, בנסיבות מסוימות: הגבלים עסקיים 1.26.13

במהלך עסקיה , בנוסף. להוראות חוק ההגבלים העסקיים ואישורים פרטניים שניתנו על ידי הממונה

ביחס לעסקאות שלה או של חברות , להוראות חוק ההגבלים העסקיים, ביו היתר, כפופה הקבוצה

. כהגדרת מונחים אלה בחוק האמור, או הכוללות הסדרים כובלים/מוחזקות שלה המהוות מיזוג ו

, חשופה החברה לעסקאות הכפופות לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים, במקרים מסוימים, מכאן

תנאים הכלולים בהיתרי מיזוג שניתנו או . אשר עלול להגביל ואף למנוע את קיומן של עסקאות כאמור

שה של אחזקות בחברות שונות על ידי בעלי בקשר עם רכי, שיינתנו על ידי הממונה על הגבלים עסקיים

עלולים להגביל את פעילותן של החברה ושל החברות , או חברות בשליטתן/שליטה של החברה ו

  . המוחזקות על ידיה ולהשפיע על תוצאותיהן

לחברה ולחלק מהחברות המוחזקות על ידיה קיימות מגבלות חוקיות : מגבלות על מימוש החזקות 1.26.14

להגביל את אפשרות המימוש של החזקות אלה על ידי החברה או על ידי החברות וחוזיות העלולות 

  .חלק ממניות החברות המוחזקות משועבדות למוסדות בנקאיים. המוחזקות

אחד ממקורות ההון של החברה נובע מרווחים המחולקים על : הישענות על תזרימי חברות מוחזקות 1.26.15

שינויים , רווחים של החברות המוחזקות על ידי החברהשינויים במדיניות חלוקת . ידי חברות מוחזקות
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וכן , ובתזרים המזומנים של החברות האמורות) לרבות בשל שינויים בכללי חשבונאות(ברווחיות 

. עשויים להשפיע על תזרים המזומנים של החברה ועל פעילותה העסקית, מגבלות על חלוקת רווחים

  . סתמכת בין היתר על שווי החזקותיה בחברות הקבוצהיכולתה של החברה לגייס מימון זר מ, בנוסף

  : להלן הערכות החברה לגבי סוגם ומידת השפעתה של גורמי הסיכון האמורים על החברה

  

 גורמי סיכון מידת השפעה
  השפעה בינונית השפעה גדולה

 
 השפעה קטנה

שינויים בשיעורי  • סיכוני מקרו
 ריבית

  ח"שינויים בשערי מט •
 ן מצב שווקי ההו •
  האטה כלכלית •
  שינויי חקיקה ותקינה •
  פיקוח על הבנקים •
 חומרי גלם •

 המצב הבטחוני  •
 

  איכות הסביבה •  סיכונים ענפיים
סיכונים מיוחדים 

  לחברה
מגבלות על מימוש  • רשיונות וזכיונות • 

  החזקות
הישענות על תזרימי  •

  חברות מוחזקות
שכר עבודה ויחסי  •

  עבודה
  הגבלים עסקיים •
 הליכים משפטיים •

  

ראו גם התייחסות לגורמי סיכון נוספים החלים על החברות המוחזקות המהותיות של הקבוצה 

  . לדוח1.15 – 1.7המפורטים בסעיפים 
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  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
  2007 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

  
של דוח הדירקטוריון מתכבד להגיש בזה את ") החברה"או " הקבוצה: "להלן(מ "דירקטוריון קבוצת דלק בע

  .2007 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  הקבוצה
  
  

  תאור החברה וסביבתה העסקית .1
  

מגוון השקעות בישראל , הקבוצה הינה חברת החזקות וניהול שבשליטתה מספר רב של תאגידים אשר להם
 ,תשתיות, התפלת מים, פיננסים וביטוח, ן"הנדל, הרכב, הזיקוק, תחנות הדלק, ל בתחומי האנרגיה"ובחו

  .ביוכימיה ותקשורת
  

בוצעו רכישות ,  לתחום פעילות חדש שהינו תחום מוצרי הדלקים באירופה וכן נכנסה הקבוצה2007בשנת 
 )US"דלק " :להלן (.Delek US Holdings Inc השלימה , בתחום הזיקוק.מהותיות בתחומים השונים

חברת הדלק " דלק" בתחום הדלקים בישראל השלימה . "Lion Oil" ממניות חברת 34.6% -רכישה של כ
 ן"ן השלימה דלק נדל"בתחום הנדל.  רכישה של שלושת מסופי פי גלילות)" ישראלדלק" :להלן(הישראלית 

 תחנות שירות לצדי 29- עסקה לרכישת הון המניות של חברה אנגלית המחזיקה ב)"ן"דלק נדל: "להלן(מ "בע
  ".Roadchef"כבישים מהירים באנגליה תחת המותג 

  
השלימה דלק אנרגיה באמצעות חברת בת רכישת חברת , הבתחום האנרגי, 2008בפברואר , לאחר תאריך המאזן

Elk Resources LLCמיליון דולר 95.5-היקף העיסקה היה כ. ב העוסקת בהפקה ומכירה של נפט וגז" מארה 
  .והעיסקה  מומנה במלואה באמצעות הלוואה מתאגיד בנקאי זר

מ "חברת בת של כימיקלים לישראל בענחתם הסכם בין השותפים בפרוייקט ים תטיס לבין , 25.3.2008בתאריך 
עבור כל השותפים בקבוצת (ההיקף הכספי הכולל . ל"לאספקת גז טבעי למפעלי קבוצת כי, ל"בערבות כי) ל"כי(

ההסכם כולל מספר תנאים מתלים אשר הצדדים פועלים לצורך .  מיליון דולר330 עד 260-מוערך בכ) ים תטיס
  .קיומם

 לפיה תועבר פעילות המגורים של -ן "ן לבין קרדן נדל"תם הסכם בין דלק נדלנח, 2008 מרסב, ן"בתחום הנדל
  .ן" מהון המניות של קרדן נדל40%ן "ן ובתמורה יוקצו לדלק נדל"ן לקרדן נדל"דלק נדל

  
נתוניה הכספיים ותוצאותיה של החברה מושפעים מנתוניהן הכספיים ומהרווחים של החברות המוחזקות 

, תזרים המזומנים של החברה מושפע. של מימוש או רכישה של החזקות על ידי החברהוכן מפעולות , על ידה
מתקבולים הנובעים מפעולות , מדיבידנדים ודמי ניהול המחולקים על ידי חברות מוחזקות שלה, בין היתר

וכן , מיכולתה של החברה לגייס מימון זר בין היתר בהסתמך על שווי החזקותיה, מימוש החזקותיה בהן
  . השקעות שמבצעת הקבוצה ודיבידנדים שהיא מחלקת לבעלי מניותיהמ

מדיני - מהמצב הביטחוני והפוליטי, בין היתר, ידי החברה מושפעת-פעילותן של החברות המוחזקות על
המצב הביטחוני והמצב הכלכלי . וכן ממצב המשק והמצב הכלכלי בישראל ובעולם, בישראל ובמזרח התיכון

  . השפיע על נכונותם של גורמים זרים להתקשר ביחסים עסקיים עם חברות ישראליותבישראל יכולים גם ל
שינוי מגמה בשוקי ההון בישראל ובעולם עלול להשפיע על מחירי ניירות הערך של החברות המוחזקות על 

לאור קושי אפשרי , בין היתר, זאת.  הון ממימוש השקעותיה אלהרווחיועל יכולתה להפיק , ידי החברה
ידי החברות המוחזקות או למצוא מקורות מימון חלופיים לחברות -צע הנפקות פרטיות או ציבוריות עללב

אינפלציה ושערי , רגישות לשינויים בשיעורי ריבית, החברה וחברות מוחזקות מסוימות שלה, כמו כן. אלה
האמורות ועל שווי המשפיעים על התוצאות העסקיות של החברות , חליפין ולשינויים במחירי חומרי הגלם

  . הנכסים והתחייבויות שלהן
  

  . תיאור עסקי התאגיד– לדוח התקופתי' לפירוט אודות תחומי הפעילות והסביבה העסקית ראה פרק א
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  עיקרי הפעילות   .2
  

  
 2006 לעומת שנת 2007שנת   .א
  

 בשנת ח"שמיליארד  24.1-  לעומת סך של כח"שמיליארד  34.5- הסתכמו בכ2007הכנסות הקבוצה בשנת 
של מאיחוד לראשונה , ב"הגידול נובע בעיקר מהרחבת הפעילות בדלק ארה. 43%-המהווה גידול של כ, 2006

 "RoadChef" תחנות שירות לצידי כבישים מהירים באנגליה תחת המותג 29-חברה אנגלית המחזיקה ב
, ברון במדינות בלגיהומאיחוד לראשונה של תוצאות דלק בנלוקס אשר רכשה את פעילות תחנות הדלק של ש

  ).ראה להלן(הולנד ולוקסמבורג 
  

 ח"ש מיליארד 1.5-  לעומת סך של כח" מיליארד ש2.6- סך של כ ב2007בשנת  הסתכםהרווח מפעולות רגילות 
 הגידול ברווח מפעולות רגילות נובע בעיקר מפעילות בית הזיקוק והשיווק .73% -גידול של כ, 2006בשנת 
ן המניב ואיחוד לראשונה של מספר " מהתרחבות בתחום הנדל,ות הדלקים בישראלמשיפור בפעיל, ב"בארה

מאיחוד לראשונה של פעילויות הדלקים באירופה ומגידול ברווח מפעולות בדלק , ן"חברות נכס בדלק נדל
  .רכב

  
 בשנת ח"ש  מיליארד1.5- לעומת סך של כח"ש  מיליארד1.3-  הסתכם בכ2007בשנת הרווח הנקי של הקבוצה 

2006 .  
    

 0.9-ח לעומת כ" מיליארד ש1.1- הסתכמו בכ2007בשנת , ללא רווחי הון חד פעמיים, רווחי הקבוצה השוטפים
ב "עיקר השיפור ברווחיות השוטפת נובע מפעילות הדלקים בישראל בארה. 2006ח בשנת "מיליארד ש

גזר הרכב לרווחיות הקבוצה בנוסף חל שיפור ניכר בתרומת מ. באירופהמפעילות הדלקים ולראשונה השנה 
  ).ב"ראה פירוט בטבלה המצ(

  
 86-  של כבסך ממכירת החברה המוחזקת אמישראגז רווחים כוללים 2007בשנת הקבוצה ההון של רווחי 

מהנפקת מניות דלק , ח"ש מיליון 101-ב אשר הניבה רווח של כ"מהקצאת מניות בדלק ארה, ח"שמיליון 
 ורווח הון ממכירת מניות ח"ש מיליון 70- אביב אשר הניבה רווח של כ- ישראל בבורסה לניירות ערך בתל

 בגין ח"ש מיליון 58- נרשמה הוצאה בסך של כ,מנגד. )לפני השפעת המס (ח"ש מיליון 143- מנורה בסך של כ
  . נטישת שני קידוחי נפט שנמצאו יבשים בגינאה ביסאו

 מיליון 443- ב בסכום של כ" של דלק ארההשונ מרווחי הון הנובעים מהנפקה ראהקבוצה נהנתה 2006בשנת 
 מהנפקת מניות ח"ש מיליון 59-ן וכ" מהנפקת מניות של דלק נדלח"שמיליון  185-מרווח הון בסך של כ, ח"ש

  .בדלק רכב
  

אשר הוקצו , ח"ש מיליון 913-בהיקף של כ'  החברה גיוס של אגרות חוב סדרה יגהשלימה 2007בחודש מרס 
 השלימה החברה גיוס של אגרות 2007בחודש מאי , בנוסף. 'י-'חלפת אגרות חוב מסדרות וכנגד מזומן וכנגד ה

 השלימה החברה גיוס נוסף של אגרות 2007בחודש אוקטובר . ח"ש מיליון 500-בהיקף של כ' חוב סדרה כב
, יבאב-אגרות החוב נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל. ח"ש מיליארד 1-בהיקף של כ' חוב סדרה כג
 -  הסתכמה בכ2007 בדצמבר 31ליום ) סולו ( יתרת המזומנים והפקדונות במאזן החברה . להלן5ראה גם פרק 

  .ח" מיליון ש800
  

לצידי  דרך תחנות 29- המחזיקה ב זרה לרכישת הון המניות של חברה עסקה הושלמה, 2007 מרס בחודש
היקף . מסעדות וחנויות, מלונות, נות דלקהכוללות תח, "RoadChef"כבישים מהירים באנגליה תחת המותג 

  .להלן' ו6לפרטים נוספים ראה  ).ח"ש מיליון 1,350-כ(ט " מיליון ליש163-העסקה הסתכם בסך של כ
  

) "פעילות פי גלילות: "להלן( דלק ישראל את רכישת שלושת מסופי פי גלילות השלימה 2007 ביולי 31ביום 
  ).  כולל עלויות נלוותח"שיון  מיל820-כ (ח"ש מיליון 806-בתמורה לכ

  
 Chevron-מ, )"דלק בנלוקס: "להלן (.Delek Benelux B.V על פיה רכשה עסקה הושלמה 2007בחודש אוגוסט 

Global Energy Inc) את מלוא הון המניות של שלוש חברות זרות המרכזות את פעילות השיווק ) "שברון: "להלן
 66- וTexaco תחנות תדלוק ממותגות 803-הכוללת כ, ) ולוקסמבורגהולנד, בלגיה(של שברון בארצות בנלוקס 

פעילות השיווק בבנלוקס כוללת גם חנויות ). "פעילות השיווק בבנלוקס: "להלן(תחנות תחת מותגים פרטיים 
 לאחר, מיליון אירו 400 -תמורת הרכישה הסתכמה בסך של כ. סניפי רשת מזון ומתקני שטיפת רכב, נוחות

  . החברה ערבה להתחייבויות דלק בנלוקס בהסכם המכר.  חוזרהתאמות הון
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מניות ואופציות , אגרות חוב( ישראל הנפקה ראשונה לציבור של ניירות ערך דלק השלימה 2007בחודש אוגוסט 
תמורת ההנפקה הכוללת לדלק . 89%-בעקבות ההנפקה ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה בדלק ישראל לכ). למניות

 והרווח שנבע לקבוצה כתוצאה מהנפקה המניות ח"ש מיליון 940-הסתכמה בכ)  הוצאות הנפקהלפני(ישראל 
  .ח"ש מיליון 70-הסתכם בכ

  
 מיליון דולר 67.5- אחזקות הקבוצה בחברת אמישראגז בתמורה לסך של כמכירת הושלמה 2007בחודש ספטמבר 

  .ח"ש מיליון 86-הרווח שנבע ממכירה זו הסתכם לסך של כ). ח"ש מיליון 272-כ(
  

בתמורה לסך ) "Lion: "להלן( Lion Oil ממניות 34.6%-כ US רכשה דלק 2007 שנתבמהלך הרבעון השלישי של 
 51-בשווי כולל של כ) 3.7%-כ(  מניות רגילות שלהUS 1,916,667דלק  הנפיקה, בנוסף.  במזומןדולר מיליון 89-של כ

כתוצאה מהנפקת המניות .  מיליון דולר140.6-תכמה בכסך תמורת הרכישה הס. מיליון דולר לאחד המוכרים
הרווח שנבע לקבוצה כתוצאה מהנפקת המניות . 73.4%-לכ USדלק -האמורה ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה ב

  .ח"ש מיליון 101-ל הסתכם בסך של כ"הנ
  

ין רווחי הרבעון ח בג"מיליון ש 64- לחלק דיבידנד בסך של כ2008 במרס 30דירקטוריון החברה החליט ביום 
 590 -כה בסך של כ ועד 2007ד ששולם החל מתחילת שנת סכום זה מתווסף לסכום הדיבידנ. 2007הרביעי של שנת 

  .ח"מיליון ש
  

 תיאור – לדוח התקופתי'  בפרק א1.18לפירוט בעניין מצבת נושאי המשרה הסכמי העסקה והטבות ראה סעיף 
  .עסקי התאגיד

  
 
 5200 לעומת שנת 2006שנת   .ב

  
בשנת  ח"ש מיליון 622-  לעומת סך של כח"ש מיליון 1,513- בכהסתכם 2006הרווח הנקי של הקבוצה בשנת 

  . 143%-גידול של כ, 2005
  

מיליון  702- מהנפקת מניות בחברות בנות הסתכמו בככתוצאה בעיקר 2006רווחי ההון שנבעו לקבוצה בשנת 
מיליון  811-ך שהרווח הנקי בנטרול רווחי ההון הסתכם בכ כ2005 בשנת ח"שמיליון  139- לעומת סך של כח"ש
  .2005 בשנת ח"שמיליון  483- לעומת סך של כ2006 בשנת ח"ש
  

 ח"שמיליארד  18.3-  לעומת סך של כח"ש מיליארד 24.1-  הסתכמו בכ2006בשנת ) ברוטו(הכנסות הקבוצה 
  . 32%- גידול של כ, 2005בשנת 

  
,  בקבוצהתחומי פעילות הרווחיות במספר משיפור נבע 2005שנת עומת  ל2006בשנת , הגידול ברווח הנקי

פעילות הדלקים בישראל ורווחי , ן"פעילות הנדל, הבולטים בהם פעילות הפקת הגז הטבעי בפרוייקט ים תטיס
  ). לדוח זה3 ראה פירוט בפרק (הון 
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  תוצאות הפעילות  .3
  

  ):ח"שמיליון (לרווח הנקי מפעילויות עיקריות תרומה 
  

 1-3/07 4-6/07 7-9/07 10-12/072007  2006 2005 

 310 337  353 )18(  102  212 57 ב"הדלקים בארהפעילות 

 )15(  25  137  62  40  34 1פעילות הדלקים בישראל

  -  -  86  -  86  -  -  רווח הון ממימוש אמישראגז

  -  -  31  18  13  -  -  )1(  באירופההדלקיםפעילות 

 )1( 108  89  14  41  8 26  והפקת גזגז נפט ויפעילות חיפוש

  -  -  )58(  -  -  )15(  )43(  )2(הוצאות בגין חיפושי נפט

  189 151  246 60  59  71 56  הרכבתפעילו

 100 235  94 )13(  25  62 20)4(, )3( לפי תקינה ישראלית ן"פעילות הנדל

 4  109  119  26  )80(  83 90  )5(פעילות הביטוח והפיננסים

  35 548  178 )20(  102  )22(  118 )6(ואחריםרווחי הון 

  622 1,513  51,27 921  388  433  325 רווח נקי

  
פעילות הדלקים באירופה משקפת את תרומת פעילות דלק בנלוקס לקבוצה בגין חמישה חודשי פעילות החל מחודש  )1(

 .2007אוגוסט 
 בגין עלות קידוחים לחיפושי נפט ח"שיליון  מ58- בתקופת הדוח נכללה בפעילות חיפושי הגז והנפט הוצאה בסך של כ )2(

 .להלן' ד6 ראה גם פרק -בגינאה ביסאו שנמצאו יבשים 
ן החלה לפרסם את תוצאות פעילותה על פי התקינה הבינלאומית בעוד הקבוצה תחל לפרסם דוחותיה לפי "דלק נדל )3(

  להלן. ן לפי התקינה הישראלית"לנכללו בדוחות הקבוצה תוצאות דלק נד, לכן. 2008שנת התקינה הבינלאומית רק ב
   : ן לפי התקינות השונות"תרומת דלק נדל

      

   2007 2006 

      ):ח"מיליון ש(ן "תרומה לפי דוחות דלק נדל

  536 209 )ן"בניכוי חלק המיעוט בדלק נדל(פ תקינה בינלאומית "ע
  235 94  פ תקינה בישראל "ע

  
בין , ונבעו ח" מיליון ש117 - בסך של כן"בדלק נדלשבוצעו  מהנפקות  כולל רווחים2007ן בשנת "הרווח מתחום הנדל )4(

ן נמדד על פי שוויו ההוגן וזאת מכיוון שקבוצת דלק תיישם "ן המניב בספרי דלק נדל"הנדל מהעובדה כי לא כל ,היתר
 .2008לרבעון הראשון של שנת מהדוחות ן להשקעה החל " שיערוך נדלבכלל זהאת התקינה הבינלאומית ו

, 100%  של לפי שיעורRepublic - ו 55.5%- תוצאות הפניקס לפי שיעור של כפעילות הביטוח והפיננסים כוללת את )5(
שהחל  עד לרבעון השלישי 25%- כלעומת התקופה המקבילה אשתקד בה נכללו תוצאות הפניקס בלבד לפי שיעור של 

 .33%-כ  שיעור שלנכללו התוצאות לפי ממנו
 במהלך ממימוש החזקות דלק השקעות במנורה ח"ש מיליון 143-כהדוח רווח הון בסך של  בתקופת ובסעיף זה נכלל )6(

  במהלך הרבעון השלישיב" כתוצאה מהנפקת מניות בדלק ארהח"ש מיליון 101- כרווח הון בסך של , הרבעון הראשון
. 2007 של שנת י במהלך הרבעון השליש כתוצאה מהנפקה לציבור של דלק ישראלח"ש מיליון 70-כ ו2007של שנת 

 מהנפקות, USדלק  מהנפקה לציבור של ח"שמיליון  702 -כבתקופה המקבילה אשתקד נכללו רווחי הון בסך של 
, נכללו במסגרת סעיף זה הוצאות מימון לא מיוחסות, כמו כן. של דלק רכבפרטית מההנפקה ו ן"ת של דלק נדלופרטי
 .ת והשקעותלויות אחרות בגין תשתיומסים ותוצאות פעיוצאות ת
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  :)ח"שמיליון (ות רווח והפסד מאוחדים של החברה להלן נתונים עיקריים לגבי דוח

  
   

   1-3/074-6/07 7-9/07  10-12/07 2007  2006  2005  

                :עסקים כללים

  18,333  24,118 34,498  10,791  9,631  8,106  5,970  הכנסות
  15,802  21,217 29,840  9,530  8,266  6,799  5,245  עלות ההכנסות

  2,531  2,901 4,658  1,261  1,365  1,307  725  רווח גולמי
  861  930 1,422  510  407  280  225  שיווק והפעלת תחנות תדלוק, ירההוצאות מכ

  337  441 652  206  150  127  169  הוצאות הנהלה וכלליות
  1,333  1,530 2,584  545  808  900  331   רגילותרווח מפעולות
  594  554 558,1  536  557  345  147  נטו, הוצאות מימון

  184  555  251  9  999 976  739  
  139  702 593  76  297  77  143 נטו, שקעות בחברות מוחזקות ואחרותרווח ממימוש ה
  113  3 96  9  13  12  35  ונט, הכנסות אחרות

  991  1,681 1,661  94  561  644  362  רווח לפני מסים על ההכנסה
  339  404 348  )26(  104  162  108  )הטבת מס (מסים על ההכנסה

  652  1,277 1,313  120  457  482  254  רווח לאחר מסים על ההכנסה
ושותפויות חברות ) הפסדי(ברווחי חלק הקבוצה 

  נטו, כלולות
67  45  127  )52(  187 591  146  

  )176(  )355( )451(  21  )163(  )179(  )88(  נטו, חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות
  622  1,513  1,049  47  421  348  233  נקי מעסקים כללייםרווח 

                

                :עסקי ביטוח
  -  -  527  93  )60(  275  219  מעסקי ביטוח) הפסד(ווח ר

  -  -  188  46  24  78  40  הכנסות מהשקעות ואחרות שלא נכללו בעסקי ביטוח
  -  -  )41(  )15(  )6(  )16(  )4(  הוצאות הנהלה וכלליות שלא נכללו בעסקי ביטוח 

  -  -  )195(  )3(  )74(  )71(  )47(  הוצאות ריבית על התחייבויות לזמן ארוך
  -  -  78  12  3  17  46  הקבוצה ברווחי חברות כלולותחלק 
  -  -  557  133  )113(  283  254  לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  -  -  191  31  )43(  111  92  )הטבת מס(מסים על ההכנסה 
  -  -  366  102  )70(  172  162  לאחר מסים על ההכנסה מעסקי ביטוח) הפסד(רווח 

  -  -  )140(  )20(  37  )87(  )70(  נטו,  מאוחדותחברות) ברווחי(חלק המיעוט בהפסדי 
  -  -  226  82  )33(  85  92  מעסקי ביטוח) הפסד(רווח נקי 
  622  1,513  51,27  912  388  433  325  רווח נקי 
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  2006 לעומת שנת 2007שנת   .א

  
 מאחדת הקבוצה 2007 שהחל מחודש אפריל מהעובדה, בין היתר,  הושפעו2007בשנת  תוצאות הקבוצה

ואת ) "חברות נכס: "להלן (DGREלראשונה את תוצאות הפעילות של חברות נכס זרות המאוחדות בחברת 
לפרטים ". RoadChef"אנגליה תחת המותג ברחבי  דרך תחנות המפעילה  זרהתוצאות הפעילות של חברה 

 מאחדת הקבוצה לראשונה 2007החל מחודש אוגוסט , בנוסף.  בדוחות הכספיים'ז1'י9ה ביאור נוספים רא
) "פעילות הדלקים באירופה: "להלן(את תוצאות פעילות הדלקים באירופה שנרכשה על ידי דלק בנלוקס 

   . בדוחות הכספיים4'י9לפרטים נוספים ראה ביאור 
 .2007הפיננסים בדוחות רווח והפסד של הקבוצה לשנת בנוסף אוחדו לראשונה תוצאות עסקי הביטוח ו

  
   מפעולות רגילותהכנסות

 ח"ש מיליארד 24.1- לעומת סך של כח"ש מיליארד 34.5- הסתכמו בסך של כ2007בשנת הכנסות הקבוצה 
הגידול בהכנסות נבע בעיקרו מאיחוד . )43%- המהווה גידול של כ (ח"ש מיליארד 10.4- גידול של כ, 2006 בשנת

מאיחוד לראשונה של , ח"ש  מיליארד2.2-לראשונה כאמור לעיל של רודשף אשר הכנסותיה הסתכמו בכ
מאיחוד לראשונה של פעילות , ח"ש  מיליארד0.5-ן אשר הכנסותיהן הסתכמו בכ"חברות נכס בדלק נדל

פעילות מגידול בהכנסות בית הזיקוק ו, ח"ש  מיליארד3.7 - הדלקים באירופה אשר הכנסותיה הסתכמו בכ
 בהכנסות תחנות הדלק ח"ש מיליארד 1- מגידול בסך של כ, ח"ש  מיליארד1.5-ב בסך של כ"השיווק בארה

 בשל הגידול ח"ש מיליארד 0.6-ב ומגידול בסך של כ"ב הנובעת בעיקר בשל התרחבות הפעילות בארה"בארה
  .מ"בכמות המכוניות שנמכרו בדלק מערכות רכב בע

  
 5.7-  לעומת סך של כח"ש מיליארד 10.8- בסך של כהסתכמו 2007 שנת של יעיהרבהכנסות הקבוצה ברבעון 

הגידול בהכנסות נבע . )89% -כ (ח"ש מיליארד 5.1-גידול של כ, 2006 ברבעון הרביעי של שנת ח"שמיליארד 
 ומכניסה לאיחוד של פעילות הדלקים ח"ש מיליון 0.7- בעיקר מאיחוד לראשונה של רודשף אשר הסתכם בכ

  . כאמור לעילח"ש  מיליארד2.3-ופה בסך של כבאיר
  

  גולמירווח 
בשנת  ח"ש מיליון 2,901 -  לעומת סך של כח"ש מיליון 4,658- של כבסך 2007בשנת הרווח הגולמי הסתכם 

 מיליון 500-הגידול ברווח הגולמי נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של חברות הנכס ורודשף בסך של כ. 2006
מגידול בפעילות , ח"ש מיליון 458 - מפעילות הדלקים באירופה בסך של כ,  בהתאמה, ח"ש מיליון 144- וח"ש

 מיליון 250 -מגידול בפעילות דלק רכב בסך של כ, ח"שמיליון  138-ב בסך של כ"בית הזיקוק והשיווק בארה
  . ח"שמיליון  131- וכן מגידול בדלק ישראל בסך של כ, ח"ש
  

 מיליון 644- לעומת סך של כח"ש מיליון 1,261- בסך של כ2007 של שנת עיהרביהרווח הגולמי הסתכם ברבעון 
 280-עיקר הגידול נובע מאיחוד לראשונה של פעילות הדלקים באירופה ורודשף בסך של כ. 2006בשנת  ח"ש

  .בהתאמה, ח"ש מיליון 57-  וח"שמיליון 
  

  רווח מפעולות רגילות
 ח"ש מיליון 1,530- לעומת סך של כח"ש מיליון 2,584- של כ בסך 2007בשנת הרווח מפעולות רגילות הסתכם 

גידול (ב "הגידול ברווח מפעולות רגילות נובע בעיקר מהרחבת פעילות בית הזיקוק ושיווק בארה. 2006בשנת 
 מהתרחבות בתחום ,)ח"ש מיליון 150 -גידול של כ(משיפור בפעילות הדלקים בישראל , )ח"ש מיליון 190-של כ
ומגידול ) ח"ש מיליון 604-גידול של כ(ן "ב ואיחוד לראשונה של מספר חברות נכס זרות בדלק נדלן המני"הנדל

 2007 של שנת הרביעיהרווח מפעולות רגילות ברבעון ). ח"ש מיליון 230-גידול של כ(ברווח מפעולות בדלק רכב 
לפרטים נוספים בדבר . 2006בשנת  ח"ש מיליון 299- לעומת סך של כח"ש מיליון 545- הסתכם בסך של כ

  . מידע בדבר מגזרים עסקיים- לדוחות הכספיים  35תוצאות הרווח מפעולות רגילות ראה ביאור 
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  נטו, הוצאות מימון
 הושפעו בעיקר מהעליה ביתרת החוב הממוצעת של הקבוצה 2007בשנת הוצאות המימון של הקבוצה 

. לות רודשף ורכישת פעילות הדלקים באירופהכתוצאה מהתרחבות הפעילות ורכישת חברות חדשות כגון פעי
 גרם אף הוא לגידול משמעותי ביתרת החוב אשר DGREן לאחר הנפקת "איחוד חברות הנכס בדלק נדל

 2007בשנת בנוסף העליה אשר חלה במדד המחירים לצרכן הידוע ). ראה להלן(השפיעה על תוצאות המימון 
  . המימוןוצאות הב גרמה אף היא לעליה 2006נת בש 0.3% - של כירידה לעומת 2.8%בשיעור של 

  
 554- לעומת סך של כח"שמיליון  1,585- בסך של כ2007בשנת נטו של הקבוצה הסתכמו , הוצאות המימון

נבע מגידול ) ח"ש מיליון 750- כ (ו אשר ברובח"שמיליון  1,031-גידול נטו של כ, 2006בשנת  ח"שמיליון 
הוצאות . ן כתוצאה מהתרחבות הפעילות ורכישת רודשף כאמור לעיל"דלבהוצאות המימון של חברת דלק נ

-  לעומת סך של כח"שמיליון  536-  בסך של כ2007 של שנת הרביעינטו של הקבוצה הסתכמו ברבעון , המימון
 מיליון 268-כ( אשר ברובן ח"שמיליון  419-גידול נטו של כ, 2006שנת ברבעון הרביעי של  ח"ש מיליון 117
  .ן מהסיבות אשר פורטו לעיל"קורן בגידול בהוצאות המימון של דלק נדלמ) ח"ש

  
 לעומת יתרות חוב ממוצעות ח"ש מיליארד 23- בכהסתכמו 2007שנת יתרות החוב הממוצעות של הקבוצה ב

עובדות אלו בפני עצמן גרמו לגידול היחסי בהוצאות המימון בתקופות . 2006בשנת  ח"ש מיליארד 11 -של כ
 השינויים אשר חלו במדד המחירים לצרכן בתוספת שינויים אשר חלו במקורות המימון האחרים .האמורות

 ביחס לתקופה המקבילה אשתקד אשר גרמה אך היא 2007בשנת  תהביאו לעליה בשיעור הריבית האפקטיבי
  .2007בשנת לגידול בהוצאות המימון 

  
  רווח ממימוש השקעות בחברות מוחזקות ואחרות

 נבעמ וכתוצאה מכך "בחברת מנורה אחזקות בע) 12.2%-כ(ימשה החברה את עיקר החזקותיה  מ2007בשנת 
ן "עוד כולל סעיף זה את הרווח שנוצר בדלק נדל). לפני השפעת המס (ח"ש מיליון 143-לקבוצה רווח בסך של כ

 ברווח זה חלקה של הקבוצה (ח"ש מיליון 77- בסך של כDGRE כתוצאת מהנפקת 2007ברבעון השני של שנת 
 נכלל בסעיף זה רווח הון כתוצאה מהנפקת 2007כמו כן ברבעון השלישי של שנת ). ח"ש מיליון 53-הסתכם בכ

ומהנפקה לראשונה לציבור של דלק ישראל ) 'א6לפרטים נוספים ראה פרק  (Lionב בעסקת "מניות דלק ארה
בנוסף נכלל רווח הון . בהתאמה, ח"שליון  מי70-  וכח"ש מיליון 101-בסך של כ) 'ב6לפרטים נוספים ראה פרק (

הרווחים בסך . )לפני השפעת המס (ח"שמיליון  124-מימוש ההשקעה בחברה המוחזקת אמישראגז בסך של כ
ב לציבור בבורסה " מרווחי הנפקת מניות לראשונה של דלק ארה בעיקר נבעו2006בשנת  ח"שמיליון  702- של כ
 185- ן בסך של כ"דלק נדלבמרווחי הקצאה של מניות , ח"ש מיליון 443- בסך של כ, )2006מאי (יורק -של ניו
 .ח"ש מיליון 59-ל בסך של כ" ומרווחי הקצאה של מניות דלק רכב למנכח"שמיליון 

  
  נטו, הכנסות אחרות

עיקר . ח"שמיליון  66-  לעומת התקופה המקבילה אשתקד הסתכם בסך של כ2007בשנת הגידול בסעיף זה 
ן מניב בסך של "ח ובניכוי ירידת ערך בעיקר בגין נדל" מיליון ש97-כנסות מדיבידנד בסך של כמההגידול נובע 

  . ח" מיליון ש30-כ
  

  נטו, חלק הקבוצה ברווחי חברות ושותפויות כלולות
 לעומת סך של ח"ש מיליון 187- בסך של כ2007בשנת חלק הקבוצה ברווחי חברות ושותפויות כלולות הסתכם 

  . 2006בשנת  ח"ש מיליון 591-כ
  

 של הרביעי ברבעון ח"שמיליון  52-  בהפסד של כ חברות ושותפויות כלולות הסתכםבתוצאותחלק הקבוצה 
  . 2006שנת רבעון הרביעי של ב ח"ש מיליון 200-כ רווח של  לעומת2007שנת 

  
 השליטה את רכשהן " נובע בעיקר מכך שחברה בת זרה של דלק נדל2006שנת  לעומת 2007בשנת הקיטון 

בשנת , כמו כן. ל" אוחדו תוצאותיהן של החברות הנ2007ולכן החל מהרבעון השני של שנת , בחברות כלולות
בעוד שבתקופות המקבילות אשתקד נכללו חלק הקבוצה בתוצאות הפניקס לפי ,  אוחדה חברת הפניקס2007

  .שיטת השווי המאזני במסגרת סעיף זה
  

  נטו, תחלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדו
 355- לעומת סך של כח"שמיליון  451- בסך של כ2007בשנת חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות הסתכם 

  . 2006בשנת  ח"שמיליון 
  

 לעומת ח"שמיליון  21- בסך של כ2007 של שנת הרביעיחלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות הסתכם ברבעון 
  . 2006 שנתרבעון הרביעי של ב ח"ש מיליון 83- סך של כ
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 נובע בעיקר מחלק המיעוט בתוצאות חברות זרות שאוחדו לראשונה 2006שנת  לעומת 2007בשנת הגידול 
 מחלק המיעוט בתוצאות דלק ישראל לאור , מאיחוד רווח והפסד לראשונה של חברת הפניקס2007בשנת 

  .ב ודלק רכב"ההנפקה לראשונה לציבור ומגידול בחלק המיעוט בתוצאות דלק ארה
  

  רווח מעסקי ביטוח
 איחדה הקבוצה לראשונה את תוצאות פעילות מגזר הביטוח הכוללת את פעילות חברות הפניקס 2007בשנת 

 מיליון 227- הסתכם בכ2007בשנת הרווח הנקי מעסקי הביטוח ). Republicהמחזיקה את חברת (ודלק פייננס 
 במחצית הראשונה 25%-חזקה בשיעור של כשהו,  כללה הקבוצה רווחים בגין חברת הפניקס2006בשנת . ח"ש

. ח"ש מיליון 99-בסך של כ, לפי שיטת השווי המאזני, 2006השלישי של שנת רבעון מה 33% - וכ2006של שנת 
  .להלן' ז6לפרטים נוספים אודות תוצאות עסקי הביטוח ראה פרק 

  
 

 2005 לעומת שנת 2006שנת   .ב
  

  הכנסות
 בשנת ח"ש מיליארד 18- לעומת סך של כח"ש מיליארד 24-מו בכ הסתכ2006הכנסות החברה במאוחד בשנת 

, ולפיכך (2005אשר החלה בחודש מאי , ב"הגידול בהכנסות נבע בעיקרו מפעילות בית הזיקוק בארה. 2005
זכויות ב בשל הרחבת הפעילות ורכישת "מפעילות הדלקים בארה, )2005ההכנסות נכללו רק בחלק משנת 

ב ובשל הגידול בכמות המכוניות " מעליה במחירי הדלקים בארץ ובארה,נויות נוחותחולהפעלת תחנות תדלוק 
  .שנמכרו בדלק מערכות רכב

  
  רווח גולמי

 בשנת ח"ש מיליון 2,531- לעומת סך של כח"ש מיליון 2,901- בכ2006 הסתכם בשנת במאוחדהרווח הגולמי 
מגידול בכמות המכוניות , ב" והדלקים בארההגידול ברווח הגולמי נובע בעיקר מפעילות בית הזיקוק. 2005

 יצוין כי השונות ברווח .שנמכרו בדלק מערכות רכב כאמור לעיל וכן מגידול בפעילות בתחום הפקת הגז
לפרטים והרחבה בנושא מרווחי  , ב"הגולמי בין הרבעונים מושפעת בעיקר מהתנודות במרווחי הזיקוק בארה

  .7 פרק הזיקוק ראה בדוח תיאור עסקי התאגיד
  

  שיווק והפעלת תחנות תדלוק, הוצאות מכירה
 נובע בעיקר מגידול 2005 לעומת שנת 2006הגידול בהוצאות מכירה שיווק והפעלת תחנות תדלוק בשנת 

ב וכן "כתוצאה מרכישת תחנות תדלוק וחנויות נוחות בארה, בעלויות הפעלת חנויות הנוחות ותחנות התדלוק
 .מפעילות בית הזיקוק

  
 ות הנהלה וכלליותהוצא

 נובע בעיקר מהרחבת פעילות תחנות תדלוק 2005 לעומת שנת 2006הגידול בהוצאות ההנהלה וכלליות בשנת 
 אשר 24 בהתאם לתקן חשבונאות מספר 2006בשנת ב ומרישום הוצאות בגין אופציות ומניות לעובדים "בארה

ראה גם , )מתוקן (20קן חשבונאות מספר קוזזו עקב הפסקת הפחתת המוניטין בעקבות כניסתו לתוקף של ת
  .בדוחות הכספיים) 'יג(2באור 

  
 נטו, הוצאות מימון

 מיליון 594- לעומת סך של כח"ש מיליון 554- בסך של כ2006 בשנת הסתכמו של הקבוצה נטו, הוצאות המימון
  . ח"ש מיליון 40-קיטון נטו של כ, 2005 בשנת ח"ש

 2006 בשנת 8.2%-ירידה של כ(עיקרן מייסוף שער השקל ביחס לדולר  בהושפעו 2006הוצאות המימון בשנת 
 לעומת 0.1% בשיעור של 2006ובשל ירידה במדד המחירים לצרכן בשנת ) 2005 בשנת 6.8%- לעומת עלייה של כ
  .2005 בשנת 2.4%-עליה במדד  של כ

  
  רווח מהנפקות

 הנובעים בעיקר מרווח ח"ש מיליון 700 -כ נוצרו לחברה רווחים מהנפקות בחברות בנות בסך של 2006בשנת 
מרווח , ח"ש מיליון 443-בסך של כ, יורק-ב לציבור בבורסה של ניו"בגין הנפקת מניות לראשונה של דלק ארה

מרווח בגין , ח"ש מיליון 185- ן לצדדים שלישיים בסך של כ"בגין הקצאות פרטיות של מניות דלק נדל
 ומרווח בגין הקצאת מניות ח"ש מיליון 59- ל בסך של כ"נכההקצאה של מניות דלק מערכות רכב למ

  . ח"ש מיליון 10 -מוסדיים בפניקס בסך של כלמשקיעים 
  

 .ח"ש מיליון 130 - ן וגדות בסך של כ" רווחים מהנפקת מניות של דלק נדללחברה נוצרו 2005בשנת 
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  הכנסות אחרות
 ח"ש מיליון 113- לעומת סך של כח"ש מיליון 3-  בסך של כ2006 בשנת הסתכמו הקבוצה שלהכנסות אחרות 

  .2005ן בשנת "הקיטון נובע בעיקר ממימושים של נכסים וחברות באנגליה של דלק נדל. 2005בשנת 
  

  נטו, חלק ברווחי חברות ושותפויות כלולות
 של  לעומת סךח"ש מיליון 591- בסך של כ2006בשנת  כלולות הסתכם ושותפויות חברות ברווחיחלק הקבוצה 

   .2005בשנת  ח"ש מיליון 146-כ
  

, ח"ש מיליון 469- ן בסך נטו של כ" חלק ברווחי חברות כלולות של דלק נדלבעיקר נכללו בסעיף זה 2006בשנת 
 42-חלק ברווחי אבנר בסך של כ, ח"ש מיליון 99- בסך של כ) הפניקס ורפבליק(חלק ברווחי חברות הביטוח 

  .ח"ש מיליון 43-בסך של כ)  ב" מת-עבר לש( ובקיזוז הפסדי הוט ח"שמיליון 
ן ורישום חלק "ן המניב בחברות כלולות של דלק נדל" נובע בעיקר בשל שערוך נכסי הנדל2006הגידול בשנת 

  .2006ברווחי הפניקס בשנת 
  

  נטו, חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות
 מיליון 355- לסך של כ2005 בשנת ח"ש מיליון 176-נטו עלה מסך של כ,  חברות מאוחדותברווחיחלק המיעוט 

דלק מערכות , ן"עיקר הגידול נובע מהגדלת שיעור חלקו של המיעוט ברווחים של דלק נדל. 2006 בשנת ח"ש
  .כמפורט לעיל, ב כתוצאה מהקצאת מניות"רכב ודלק ארה
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  המצב הכספי .4
  

 מיליארד 52.4-כסך של  לעומת ח"ש מיליארד 81.5- הסתכם בכ2007 דצמברב 31צה ליום סך נכסי הקבו
 42.7- בכ2007 דצמברב 31סך הנכסים מעסקים כלליים הסתכמו ליום . 2006 בדצמבר 31 ליום ח"ש

    10-עיקר הגידול בסך של כ. 2006 בדצמבר 31 ליום ח"ש מיליארד 18.3- לעומת סך של כח"שמיליארד 
המחזיקה , ן"ידי דלק נדל המוחזקת על DGRE נובע מאיחוד לראשונה של חברת הבת ח"שמיליארד 

ולכן חברות אלה , בהן השיגה דלק גלובל את השליטה 2007 באפריל 1החל מיום  שבחברות נכס זרות
 נובע מאיחוד לראשונה ח"שמיליארד  4 -כ. 2007 בדצמבר 31אוחדו בדוחות הכספיים של הקבוצה ליום 

 נובע ח"ש מיליארד 3.6-כ". RoadChef"של פעילות חברה אנגלית המחזיקה תחנות שירות תחת המותג 
סך נכסי עסקי הביטוח . מאיחוד לראשונה של פעילות הדלקים באירופה אשר נרכשה על ידי דלק בנלוקס

 31 ליום ח"ש מיליארד 34.1-כ לעומת סך של 2007 בדצמבר 31 ליום ח"שמיליארד  38.8-כהסתכמו ב
  .2006בדצמבר 

  
 דצמברב 31 הנכסים וההתחייבויות מעסקים כלליים ליום בסעיפי המאזן שלשינויים העיקריים להלן ה

  :2006 בדצמבר 31 לעומת 2007
  

  והשקעות לזמן קצרושווי מזומנים מזומנים 
 - לכח"ש מיליארד 1.7- והשקעות לזמן קצר גדלו במהלך תקופת הדוח מכ ושווי מזומניםיתרות המזומנים

 ח"ש מיליון 690- כבסך של והשקעות זמן קצר   מיתרות מזומניםגידול נובעיקר הע. ח"ש מיליארד 3.4
 ח"ש מיליון 840-וכ ) להלן5פרק לפרטים נוספים ראה ( אשר מקורן בעיקר מגיוסי אגרות חוב בקבוצת דלק
 -תמורת כספי ההנפקה לציבור בממגיוסי אגרות חוב ו, מאיחוד לראשונה של חברות נכס זרותאשר מקורן 

DGREמנים מפעילות הדלקים באירופה בגין מזוח"שמיליון  197- וכ.  
  

  לקוחות
 800- כ מאיחוד לראשונה של פעילות הדלקים באירופה בסך של  הנובע בעיקרח"ש  מיליארד1-גידול של כחל 

הנובע בעיקר מעליית מחירי  ( מפעילות הדלקים בישראלח"שיליון  מ200- כ ומגידול בסך של ח"שמיליון 
  )הדלקים

  
  חייבים ויתרות חובה

 מיליון 115- ן בסך של כ" הנובע בעיקר מגידול ביתרת החייבים בדלק נדלח"שמיליון  252-ל של כחל גידו
 מאיחוד לראשונה של פעילות הדלקים באירופה בסך של , בעיקר בגין מכירת נכס בגרמניה בחברה בתח"ש
ימוש בסך של ב וממיון קרקע המיועדת למ"רה בדלק אח"ש מיליון 50- מגידול בסך של כ,ח"ש מיליון 36-כ
  .ח"שמיליון  20-כ

  
  מלאי

, ח"ש מיליון 84- ב בסך של כ"מגידול במלאי בדלק ארה הנובע בעיקרו ח"ש מיליון 470-של כחל גידול 
 וגידול במלאי ח"ש מיליון 260-מאיחוד לראשונה של פעילות הדלקים באירופה אשר הביא לגידול של כ

 ומגידול ביתרות המלאי של דלק ח"ש מיליון 55בסך של , כתוצאה מאיחוד לראשונה של רודשף, ן"בדלק נדל
  . הנובע מעיקר מעליית מחירי הדלקים ביחס לסוף השנה הקודמתח"ש מיליון 33 -ישראל בסך של כ

  
  ת בחברות מוחזקות ואחרותהשקעו

  . נטו, ח"שמיליון  715-כסך של  בהשקעות בחברות מוחזקות ואחרותחל גידול בתקופת הדוח ב
המוצגת לפי שיטת  ,35%-בשיעור של כ ב"על ידי דלק ארה, Lionמניות חברת   מרכישת נובעדולהגיעיקר 

מאיחוד לראשונה של , ח"ש מיליון 563- הסתכמה בכ2007 בדצמבר 31 יתרת ההשקעה ליום ,השווי המאזני
 וכן ח"ש מיליון 337-לגידול בהשקעות בחברות כלולות בסך של כפעילות הדלקים באירופה אשר הביא 

 והשלמת עסקת רשת מלונות מריוט ח"ש מיליון 231- מ בסך של כ"מרכישת מניות חברת בתי זיקוק לנפט בע
- ומרכישות בתחום האנרגיה של שתי חברות כלולות בסך של כ₪  מיליון 300-ן בסך של כ"על ידי דלק נדל

ביתרת חשבון מנגד חל קיטון  .חל גידול בשל רישום רווחי אקוויטי בתקופת הדוח,  בנוסף.ח"ש מיליון 100
, ח"ש מיליון 600-כבסך של  אלוהשגת השליטה בחברות ן בשל "ההשקעה בחברות כלולות זרות של דלק נדל

ממימוש ההשקעה בחברת אמישרגז שעלותה , ח"ש מיליון 247-כ ממניות מנורה בעלות של 12.2%מכירת 
 כהשקעה ח"ש מיליון 40-כמנורה בסך של  ומיון יתרת ההשקעה ב.ח" מיליון ש150- בספרים הסתכמה בכ

  .שוטפת
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  מקרקעין להשכרה

הגידול נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של חברות . ח"ש  מיליארד12.2- יתרת המקרקעין להשכרה גדלה בכ
וכן  ח"ש  מיליארד10-כבסך של  ל הוצגו לפי שיטת השווי המאזני כאמור לעי2006 בדצמבר 31נכס שליום 

רכישת , ח"ש מיליון 320- ד בסך של כנרכישת נכס בפינל, ח"שמיליון  400-וויץ בסך של כמרכישת נכס בש
 והפחתות של  וכן מהשפעת השינויים בשערי החליפיןח"שמיליארד  1.8- בגרמניה בסך של כיםנכס

  .המקרקעין להשכרה
  

  פקדונות וחובות לזמן ארוך, הלוואות
הגידול נובע בעיקר מאיחוד לראשונה . ח"שמיליון  270-לה בכ גדפקדונות וחובות לזמן ארוך, הלוואותיתרת 

  .בעיקר בגין הכנסות לקבל משכירות נכסים לזמן ארוך, חברות נכס זרות כאמור לעילשל 
  

  השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז
הגידול נובע בעיקר מהשקעות . ח"ש מיליון 29-יתרת ההשקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז גדלה בכ

השקעות במתקן  בגין חלקה של הקבוצה בהשקעות בתוספת ח"שמיליון  66-כפרויקט ויאטנם בסך של ב
  .אשר קוזזו על ידי פחת והפחתות של נכסי הגז והנפט בפרויקט ים תטיס, הקבלה הקבוע לגז טבעי באשדוד

  
  נטו, רכוש קבוע

קר מאיחוד לראשונה של חברת הגידול נובע בעי. נטו, ח"ש מיליארד 5.5- כיתרת הרכוש הקבוע גדלה ב
 ומאיחוד לראשונה של פעילות הדלקים באירופה בסך של ח"ש מיליארד 3.6- בסך של כ כאמור לעיל רודשף

וכן מרכישת רכוש  ח"ש מיליארד 0.3-כ בסך של ב"וכן מרכישת תחנות תדלוק בארה ח"ש מיליארד 0.9-כ
  . ח"שמיליארד  0.3- כ של קבוע במסגרת רכישת דלק ישראל את פעילות פי גלילות בסך

  
  רכוש אחר

  מיליארד0.6-כ ממוניטין בסך של הגידול נובע בעיקר. נטו, ח"ש מיליארד 2-כיתרת הרכוש האחר גדלה ב
 וממוניטין אשר יוחס לרכישת  כאמור לעילן" אשר אוחדו לראשונה בדלק נדל נכס אשר יוחס לחברותח"ש

וכן  ח"ש מיליארד 0.3-ן בגין רכישת פי גלילות בסך של כממוניטי, ח"ש  מיליארד0.6-כבנלוקס בסך של 
 מנכסים בלתי מוחשיים ,)ן"בעיקר מדלק נדל (ח"שמיליון  200-כ בסך של מגידול ביתרות המסים הנדחים

 וכן מהוצאות נדחות בגין נכסים ח"ש מיליון 340- כאשר מיוחסים לפעילות הנרכשת בדלק בנלוקס בסך של 
 מיליון 46- ממוניטין ונכסים בלתי מוחשיים בסך של כ חל גידול , בנוסף.ח"שליון  מי45-להשכרה בסך של כ

  ..Pharmline Holdings Inc ממניות 85% מרכישת גדות ח"ש
  

  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים
לרכישת מיון ההלוואה שניטלה  נובע מח"ש מיליארד 1.2- בסך של כ גידול.ח"ש  מיליארד1.8-חל גידול של כ
ראשונה של מאיחוד לו הלוואות לזמן קצרמגיוס  נובע 1.7- וגידול בסך של כלחלויות שוטפות  חברת רודשף

סכומים אלו קוזזו על ידי פרעון הלוואות לזמן קצר באמצעות גיוסי הון לזמן . ן"חברות הנכס בדלק נדל
אשראי לזמן קיטון בעל חשבון  ח"ש מיליארד 0.6-ארוך וכן מגידול באשראי ספקים בדלק רכב בסך של כ

  .קצר
  

  התחייבויות לספקים ונותני שירותים
 ביתרת ספקים של דלק ח"ש מיליון 580- הנובע בעיקר מגידול בסך של כח"ש מיליארד 1.7-חל גידול של כ

 - דול של כימג , הנובע מאיחוד לראשונה של פעילות הדלקים באירופהח"ש מיליון 600-מגידול של כ, רכב
 הנובע מאיחוד לראשונה ח"ש מיליון 160-מגידול בסך של כ,  ביתרת הספקים בדלק ישראלח"שליון  מי111

  .ב" ביתרת ספקים של דלק ארהח"ש מיליון 214- וכן מגידול בסך של כ,  כאמור לעילרודשףשל חברת 
  

  זכאים ויתרות זכות
, ן" בדלק נדל נכסחברותאשונה של מאיחוד לר נובעים ח"ש מיליון 200-כ, ח"ש מיליארד 1.2-חל גידול של כ

 סהרמניות  בגין רכישת לפזמדיבידנד לשלם , כאמור לעיל  מאיחוד לראשונה של רודשףח"ש מיליון 60-כ
 הכנסות מראש מחברות ח"ש מיליון 100, ח"ש מיליון 100-  בסך של כ) "סהר: "להלן(מ "פיתוח והשקעות בע

 הנובע מאיחוד לראשונה של פעילות הדלקים ח"שיליון  מ455- וכן מגידול של כ,נכס שאוחדו לראשונה
   .באירופה
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  הלוואות לזמן ארוך 
בשל בעיקר  ח"ש מיליארד 10- כ הנובע מהלוואות לזמן ארוך בסך של ח"ש מיליארד 11.3-חל גידול נטו של כ

 אשר Non-Recourseהמדובר בעיקר בהלוואות מסוג (  כאמור לעילDGRE -בת ואיחוד לראשונה של חבר
 מיליארד 1.3- לזמן ארוך בסך של כ ביתרת ההלוואותגידול חל ,כמן כן. )שימשו לרכישת הנכסים המניבים

 בדלק ח"ש מיליון 200- הנובע מאיחוד לראשונה של פעילות הדלקים באירופה וכן מגידול בסך של כח"ש
  .ב"ארה

  
   אחרותאגרות חוב 

- כ כאמור לעיל בסך של רודשףר מאיחוד לראשונה של חברת  הנובע בעיקח"ש מיליארד 4.7-חל גידול של כ
 והנפקת אגרות חוב בדלק ח"ש מיליארד 1.9- של כבסך חוב בחברה  וכן מהנפקות אגרותח"ש מיליארד 1.6

  .בהתאמה, ח"ש מיליארד 0.8-  וח"ש מיליארד 0.7-ן בסך של כ"ישראל ובדלק נדל
  

  נטו, התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד
 הנובע בעיקר מאיחוד לראשונה של פעילות הדלקים באירופה ורודשף בסך ח"ש מיליון 95-ידול של כחל ג
מרכישת  נבע אשר ח"ש מיליון 16- כ חל גידול של ,כמו כן. בהתאמה, ח"ש מיליון 20- וח"ש מיליון 63-כשל 

  .פעילות פי גלילות
  

  מסים נדחים
וסך  DGREמאיחוד לראשונה של חברת  נובע ח"שיליון  מ615-סך של כ, ח"ש מיליארד 1.2-חל גידול של כ

  .רודשףחברת   מאיחוד לראשונה שלח"ש מיליון 485-של כ
  

   אחרות התחייבויות
 מיליון 243- כ בסך של רודשף הנובע בעיקר מאיחוד לראשונה של חברת ח"שמיליון  539-חל גידול של כ

התחייבות , אשונה של פעילות הדלקים באירופה הנובע מאיחוד לרח"ש מיליון 55-מגידול בסך של כ, ח"ש
 וכן מההטבה בגין אופציות ח"שמיליון  87- מ בסך של כ"ל דלק מערכות רכב בע"בגין מניות חסומות למנכ

  .ח"ש מיליון 32- כל דלק ישראל בסך של "שהוענקו למנכ
  

  זכויות המיעוט
הנכס שלה  והמיעוט בחברות DGRE הנובע בעיקר מהמיעוט בחברת ח"ש מיליארד 1.6-חל גידול של כ

 הגידול מוסבר בשל חלק ,כמו כן.  ובדלק רכבן"דלק נדל, הפניקס, ב"בדלק ארה, מהמיעוט בדלק ישראל
  .המיעוט ברווחי חברות המוחזקות

  
  הון עצמי

 ח"ש מיליארד 3.5- כ לעומת ח"ש  מיליארד3.9-כ בהסתכם 2007 בדצמבר 31 הקבוצה ליוםההון העצמי של 
  . 2006צמבר  בד31ביום 

בקיזוז דיבידנד  וח"ש מיליארד 1.3-הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מהרווח לתקופת הדוח בסך של כ
  .ח"שיליון מ 240- קרן הון מהפרשי תרגום בסך של כ בוירידה ,ח"ש מיליון 590-שהוכרז בסך של כ

  
  תביעות תלויות

, יעות משפטיות כנגד חברות מוחזקותרואי החשבון של החברה מפנים בחוות דעתם את תשומת הלב לתב
  . הכספייםבדוחות) 'ב(' ח38וביאור '  א25לפרטים ראה ביאור 

  
  

 דצמברב 31בסעיפי המאזן של הנכסים וההתחייבויות מעסקי הביטוח ליום שינויים העיקריים להלן ה
  :2006 בדצמבר 31 לעומת 2007

  
  נכסי עסקי הביטוח

 ח"ש מיליארד 38.8-כ לסך של 2006 בדצמבר 31 ביום ח"שיליארד  מ34.1-סך נכסי עסקי הביטוח גדלו מ
 השקעה בתיקי הכלולים נכסיםעיקר הגידול נובע מסעיף השקעות כתוצאה מגידול ב. 2007 בדצמבר 31ביום 
כתוצאה מאיחוד  בנוסף חל גידול בעיקר בסעיף הרכוש הקבוע .השקעות ברווחי משתתפות פוליסות של

  . דיור מוגןלראשונה של חברת אמפל
  

 מיליארד 35.5-כ לסך של 2006 בדצמבר 31 ביום ח"ש מיליארד 31.1- סך התחייבויות עסקי הביטוח גדלו מ
במקביל לגידול בנכסים הכלולים עיקר הגידול נובע מסעיף עתודות ביטוח . 2007 בדצמבר 31 ביום ח"ש

  .ח"ש מיליון 600-כ של בסך בתיקי השקעה של פוליסות משתתפות ברווחי השקעות ומגיוס אגרות חוב
  

  .לדוחות הכספיים 39 -  ו38ים לפרטים נוספים בדבר הפעילות בתחום הביטוח ראה ביאור
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   ונזילותמקורות המימון .5
  
  

 מיליון 913-כבהיקף של ' בהנפקה פרטית אגרות חוב סדרה יג, הנפיקה החברה, 2007 מרסבחודש     .א
וכנגד החלפת אגרות חוב מסדרות ) ח"ש מיליון 342-כ(אגרות החוב הוקצו כנגד העברת מזומן . ח"ש
 רשמה 2007בחודש יוני . לדוחות הכספיים 22לפרטים נוספים ראה ביאור ). ח"ש מיליון 571-כ(' י-'ו

 .אביב-למסחר בבורסה לניירות ערך בתל' החברה את אגרות חוב סדרה יג
 
. ח"ש מיליון 500- בהיקף של כ' ב לציבור אגרות חוב סדרה כהנפיקה החברה, 2007בחודש יוני       .ב

 .לדוחות הכספיים 22לפרטים נוספים ראה ביאור 
  

 מיליון 1,000- בהיקף של כ'  הנפיקה החברה לציבור אגרות חוב סדרה כג2007 אוקטוברבחודש     .ג
 .לדוחות הכספיים 22לפרטים נוספים ראה ביאור . ח"ש

 
מדרגת את כל אגרות החוב של ) Standard & Poor'sשותפה אסטרטגית של (מעלות , יצוין כי    .ד

 .AAהחברה בדירוג של 
  
בתקופת הדוח הומרו אגרות חוב להמרה  -המרת אגרות חוב ומימוש כתבי אופציה למניות החברה     .ה

 .בדוחות הכספיים 27 לפרטים ראה ביאור,  למניות החברהח"ש מיליון 14- כוכתבי אופציה בסך של 
  
 הסתכם 2007 בדצמבר 31ליום ) בדוחות הלא מאוחדים(ברה עודף ההתחייבויות הפיננסיות של הח    .ו

 ).נטו לחברות הקבוצה,  הלוואותח"שמיליון  3,323-כולל סך של כ (ח"ש מיליון 448-בכ
 

 31ליום ) בדוחות הלא מאוחדים של דלק השקעות(עודף ההתחייבויות הפיננסיות של דלק השקעות 
נטו מחברות ,  הלוואותח"ש מיליון 587-כסך של כולל  (ח"שמיליון  971-כ הסתכם ב2007 בדצמבר
בתי זיקוק  ומ" אחזקות בעכי השקעותיה של דלק השקעות במניות חברות מנורה, יודגש). הקבוצה
נטו של דלק , בתחשיב עודף ההתחייבויות הפיננסיותפיננסיים  לא נלקחו כנכסים מ"לנפט בע
  .השקעות

  
 Delek Finance ושל מ" בעשל דלק קפיטל) מאוחדיםבדוחות הלא (עודף ההתחייבויות הפיננסיות 

US Inc.) 2,025-כ הסתכם ב2007 בדצמבר 31ליום ) שהינה החברה האם הישירה של ריפבליק 
  . ח"שמיליון 

  
ליום ) בדוחות הלא מאוחדים של דלק פטרוליום(עודף ההתחייבויות הפיננסיות של דלק פטרוליום 

  .ח"שן מיליו 284-כ הסתכם ב2007 בדצמבר 31
  

שהינה חברה (מ "של דלק אירופה ישראל בע) בדוחות הלא מאוחדים(עודף ההתחייבויות הפיננסיות 
  . ח"שמיליון  584- כ הסתכם ב2007 בדצמבר 31ליום ) בת בבעלות מלאה של הקבוצה

  
שהינה החברה האם (של דלק הונגריה ) בדוחות הלא מאוחדים(עודף ההתחייבויות הפיננסיות 

  . ח"ש מיליון 76-כב הסתכם 2007 בדצמבר 31ליום ) ב"דלק ארההישירה של 
  

לרבות חברות (עודף ההתחייבויות הפיננסיות כולל התחייבויות לבנקים ולנותני אשראי אחרים 
   .ניירות ערך סחירים ויתרות במוסדות בנקאיים, בניכוי מזומנים ושווה מזומנים) הקבוצה
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 ותיפרע ח"ש מיליוני 4,359-  מסתכמת בכ2007 בדצמבר 31החברה ליום  קרן איגרות החוב שליתרת     .ז
 :בשנים הבאות כדלקמן

  
  ח"מיליוני ש  שנה
2008  59  
2009  59  
2010  77  
2011  332  
2012  498  
2013  440  
2014  440  
2015  374  
2016  374  
2017  374  
2018  473  
2019  317  
2020  317  
2021  317  
  4,359  כ"סה
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  תוח לפי תחומי פעילותני .6
  

  ב"פעילות הדלקים בארה  .א
  

  : כפי שהן נכללות בדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצהUSדלק להלן תוצאות 
  

  
 .כמפורט להלן, 2005הפעילות החלה בסוף חודש אפריל  )1(

  
  
  

4-6/07 1-3/07  

  כ"סה
 חנויות
נוחות 
 ותדלוק

פעילות 
זיקוק 
  ושיווק 

  כ"סה
חנויות 
נוחות 
 ותדלוק

פעילות 
זיקוק 
  ושיווק 

  

    ח"שמיליון   ח"שמיליון   ח"שמיליון  ח"שמיליון  ח"שמיליון  ח"שמיליון 

 הכנסות  2,000  1,396  3,396  2,528  1,997  4,525
  רווח גולמי  155  168  323  418  227  645

  ת מכירה והפעלת תחנות הוצאו  -  135  135  -  175  175
  הוצאות הנהלה וכלליות      60      60

  רווח מפעולות   128   410

  ונט, הוצאות מימון   24   20

  רווח נקי   74   273
  

10-12/07 7-9/07  

  כ"סה
חנויות 
נוחות 
 ותדלוק

פעילות 
זיקוק 
  ושיווק 

  כ"סה
חנויות 
נוחות 
 ותדלוק

פעילות 
זיקוק 
  ושיווק 

  

    ח"שמיליון   ח"שמיליון   ח"שמיליון  ח"שמיליון  ח"שיליון מ ח"שמיליון 

 הכנסות  2,451  2,002  4,453  2,555  1,865  4,420
  רווח גולמי  200  233  433  51  178  229
  הוצאות מכירה והפעלת תחנות   -  165  165    170  170
  הוצאות הנהלה וכלליות      63      58

  מפעולות) הפסד(רווח    205   1

  ונט, וצאות מימוןה   18   34

  נקי) הפסד(רווח    132   )23(
  
  
  

2005 2006 2007  

  כ"סה
חנויות 
נוחות 
 ותדלוק

פעילות 
זיקוק 
ושיווק 

)1(  

  כ"סה
חנויות 
נוחות 
 ותדלוק

פעילות 
זיקוק 
 ושיווק 

  כ"סה
חנויות 
נוחות 
 ותדלוק

ילות פע
זיקוק 
 ושיווק 

  

ח"שמיליון  ח"שמיליון  ח"שמיליון  ח"שמיליון  ח"שמיליון  ח"שמיליון     ח"שמיליון  ח"שמיליון  ח"שמיליון 

 הכנסות  9,534  7,261  16,794  8,072  6,181  14,253  4,239  4,951  9,190
  רווח גולמי  824  806  1,630  683  719  1,402  527  647  1,174

449  449  -  527  527  -  645  645  -  
הוצאות מכירה והפעלת 

  תחנות 
  הוצאות הנהלה וכלליות      241      176      127
  רווח מפעולות   744   699   598

  נטו, הוצאות מימון   96   81   130

  רווח נקי   456   418   310
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 צנרת להולכת נפט גולמי , ביום אלף חביות60מפעילה בית זיקוק בעל קיבולת יצור מקסימלית של  USדלק 
ב וכן תחנות דלק ומרכזי נוחות בשמונה מדינות "ארה,  במדינת טקססומערכת טרמינלים לשיווק דלקים

 .73.4%- לתאריך המאזן הינו כUSדלק שיעור ההחזקה של הקבוצה ב .ב" של ארהשכנות באזור הדרום מזרחי
  .ב" הינה חברה נסחרת בארהUSדלק 

  
, USדלק  בבעלות מלאה של .MAPCO Express, Incהבת  ת חברהתקשרה, 2007 פברואר חודשבמהלך 

בתמורה לסך , ורגיה' ג,שבסיסה בדלטון" Calfee" תחנות תדלוק עם חנויות נוחות מידי חברת 107לרכישת 
יה ופועלות תחת המותג 'ורג'חנויות הנוחות והתדלוק ממוקמות באזור מזרח טנסי וג.  מיליון דולר69.5-כשל 

"Favorite Markets ."  
  

לרכישת אחזקות " Lion Oil"על הסכמים עם מספר בעלי מניות בחברת   USדלק  חתמה 2007 ביולי 16ביום 
 מיליון דולר 66-כ בהשקעה של Lion Oil ממניות 28.3%-כ תרכוש USדלק  לפיהם, המיעוט שלהם בחברה

 ממניותיה 3.7%-כ( מניות רגילות שלה 1,916,667 תנפיק USדלק , בהתאם לאחד ההסכמים, בנוסף. במזומן
. Morgan Stanley Capital Group INCחברה בת בבעלות מלאה של , TransMontaigneלחברת ) המונפקות

מחזיקה הקבוצה , לאחר ההקצאה. הקצתה מניות כאמורUS דלק  -  ו2007מה בחודש אוגוסט העסקה הושל
. ח"ש מיליון 101-כהרווח אשר נבע לקבוצה מההקצאה כאמור הסתכם ב. USמההון של דלק  73%- כבשרשור 
, Lion Oil ממניות חברת 6.24%כי חתמה על הסכם נוסף לרכישת US דלק  באוגוסט הודיעה 23ביום , בנוסף

עבור רכישת מניות אלו . 35%- כ בהסתכם Lion Oil - בUSלאחר השלמת העסקה שיעור אחזקות דלק 
  . במזומן דולר מיליון 23-כ USשילמה דלק 

  
Lion Oil באל דוראדו,  אלף חביות נפט ביום75-כהמפעילה בית זיקוק בהיקף של ,  פרטיתחברה הינה ,
נורות להולכת נפט גולמי ושני מסופים לשיווק דלקים בנאשוויל  שלושה ציLion Oilבנוסף בבעלות . ארקנסו

 המפעילה USאשר באמצעותם משווקת החברה דלקים לצדדים שלישיים לרבות לחברת דלק , ובממפיס טנסי
  . תחנות תדלוק וחנויות נוחות באזורים אלה188

  
  

  ב"הדלקים בארהפעילות  תוצאות  ניתוחלהלן
  

שער החליפין  .ממוצעים לכל תקופהשערי החליפין הרגמים לשקלים לפי  מתוUSיצויין כי דוחות דלק 
 דבר המשפיע על תוצאות סעיפי הרווח 2006 מהשער הממוצע לשנת משמעותית ך נמוההי 2007בשנת הממוצע 
   4.455 -  של כ2006 בשנת ממוצע לעומת שער חליפין ח"ש 4.1 היה 2007שער חליפין ממוצע בשנת (וההפסד 

  .)8% -טון של כהמהווה קי
  

  הכנסות
. 2006 בשנת ח"ש מיליון 14,253 לעומת סך של ח"ש מיליון 16,792- הסתכמו בכ2007בשנת   USדלק הכנסות  

פעילות שנרכשה ביולי  ( בהכנסות תחום השיווקח"שמיליון  1,500-הגידול בהכנסות נובע בעיקרו מגידול של כ
 כתוצאה מרכישת פעילות ח"ש מיליון 780- וגידול של כ )2006 ומשכך לא תרמה להכנסות בכל שנת 2006

בנוסף גדלו ההכנסות כתוצאה מעליה במחירי מוצרי בית הזיקוק ). Calfeeעסקת (תחנות תדלוק חדשות 
  .ותחנות התדלוק דבר אשר קוזז בחלקו על ידי היקפי כמויות מכירה נמוכות יותר של בית הזיקוק

  
. 2005בשנת  ח"ש מיליון 9,190- סך של כ לעומתח"שמיליון  14,253-כ ב2006בשנת  הסתכמו USדלק מכירות 

  :הבאיםגורמים המבעיקר הגידול נובע 
 4,239-בהשוואה לכ, ח"ש מיליון 8,072- של כבסךווק ואספקה ילרבות דלק שמכירות דלק זיקוק   -

מוצרי ה משווקת דלק שיווק ואספק. 2005 באפריל 29פעילות אשר החלה ביום , 2005 בשנת ח"שמיליון 
, 2006 ביולי 31דלק באמצעות שני טרמינלים בבעלותה ומספר טרמינלים בבעלות צד שלישי החל מיום 

  .ח"ש מיליון 930- בכ2006מכירות אלו הסתכמו בשנת 
בחודשים יולי נוחות  תחנות תדלוק ומרכזי 43- ו2005 דצמברנוחות בתחנות תדלוק ומרכזי  25רכישת   -

  .2006ואוגוסט 
  .Same Stores)(  ותחנות התדלוקעלייה בהיקף המכירות של מוצרי תחנות הנוחות  -
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  רווח גולמי 
-  גידול של כ2006 בשנת ח"ש מיליון 1,402 לעומת ח"ש מיליון 1,627-  הסתכם בכ2007הרווח הגולמי בשנת   

 ולעומת זאת בשנת 2006לי ולמי נובע מפעילות השיווק אשר החלה ביועיקר הגידול ברווח הג. ח"ש מיליון 200
 160- ומהרחבת פעילות תחנות התדלוק בסך של כ ח"ש מיליון 90- בסך של כ פעלה על פני כל השנה 2007

מלאי הסגירה ( נכללו רווחים הנובעים מעליית ערך מלאי דלק זיקוק 2007ברווח הגולמי לשנת  .ח"שמיליון 
רווח נטו לאחר מס של  (ח"ש מיליון 100- בסך של כ ) מחושב לפי שיטת הממוצע לעומת יתרתו לפי שיטת ליפו

  ).ח"ש מיליון 65-כ
  

. 2005בשנת  ח"שמיליון  1,174- סך של כ לעומתח"ש מיליון 1,402-כ הסתכם ב2006בשנת הרווח הגולמי 
 527- בהשוואה לכח"ש מיליון 683- אשר הניבה רווח גולמי של כוהשיווק הגידול נובע בעיקר מפעילות הזיקוק 

 מרכזי 25 מעליית היקפי הפעילות של תחנות הנוחות והתדלוק ובשל רכישת פעילות ,2005 בשנת ח"שיליון מ
ברווח הגולמי . 2006יולי ואוגוסט  יםמרכזי נוחות ותדלוק בחודש 43- ו2005 דצמברנוחות ותדלוק בחודש 

 מחושב לפי שיטת הממוצע מלאי הסגירה( נכללו רווחים הנובעים מעליית ערך מלאי דלק זיקוק 2006לשנת 
  ).ח"ש מיליון 3-רווח נטו לאחר מס של כ (ח"ש מיליון 4-בסך של כ) לעומת יתרתו לפי שיטת ליפו

  
    והפעלת תחנותמכירההוצאות 
 ח"ש מיליון 527- סך של כ לעומתח"שמיליון  645-כ ב2007בשנת הסתכמו המכירה והפעלת התחנות הוצאות 

רכישת מהתדלוק כתוצאה תחנות קר מגידול בעלויות הפעלת חנויות הנוחות והגידול נובע בעי. 2006בשנת 
  .חדשהפעילות 

  
. 2005בשנת  ח"ש מיליון 449- סך של כ לעומתח"שמיליון  527-כ ב2006בשנת הסתכמו התפעול הוצאות 

 מרכזי 25התדלוק כתוצאה רכישת פעילות תחנות הגידול נובע בעיקר מגידול בעלויות הפעלת חנויות הנוחות ו
מעלייה  ו2006יולי ואוגוסט  יםמרכזי נוחות ותדלוק בחודש 43 ורכישת 2005 דצמברנוחות ותדלוק בחודש 

  .בעמלות כרטיסי האשראי וכן מעליית מחירי הדלקים
  

  הנהלה וכלליותהוצאות 
בשנת  ח"ש מיליון 176- סך של כ לעומתח"ש מיליון 241- כ ב2007בשנת  הסתכמו ,הוצאות הנהלה וכלליות

 שהתווספו כתוצאה מרכישת פעילות חדשה ח"ש מיליון 60- ות בסך של כהגידול נובע בעיקר מעלוי. 2006
  .בתחום תחנות הדלק

  
בשנת  ח"ש מיליון 127- סך של כ לעומתח"ש מיליון 176- כ ב2006בשנת  הסתכמו ,הוצאות הנהלה וכלליות

רכישת פעילות , 2005באפריל בית הזיקוק רכישת  ל בהקשרהנהלה וכלליותהגידול נובע בעיקר מעלויות . 2005
 וכן מהוצאות נוספות אשר התווספו לחברה במקביל להנפקה הראשונה 2006השיווק והאספקה בחודש יולי 

  .2006לציבור בחודש מאי 
  

  הוצאות מימון
עיקר . 2006בשנת  ח"ש מיליון 81- סך של כ לעומתח"שמיליון  96-כ הסתכמו ב2007בשנת הוצאות המימון 

גידול בהוצאות המימון נובע מהלוואות שנלקחו לצורך מימון רכישת פעיליות חדשות בתחום תחנות התדלוק 
  .2007דבר אשר קוזז במקצת על ידי גידול בהכנסות המימון אשר נבעו מגידול ביתרות המזומנים בשנת 

  
בשנת . 2005בשנת  ח"ש מיליון 130- סך של כ לעומתח"ש מיליון 81- כ הסתכמו ב2006בשנת הוצאות המימון 

 בהקשר למימון מחדש של החברה וכן ח"ש מיליון 14- כלולה הוצאה חד פעמית שאינה במזומן בסך של כ2005
 42-  לקיבוע מרווחי הזיקוק אשר לא מהווים הגנה חשבונאית בסך של כ2005הפסד מעסקאות עתידיות בשנת 

  . כהוצאות מימון אשר נזקפו בדוחות הכספיים בישראלח"שמיליון 
  

  מידע נוסף
ב " לפי כללי חשבונאות מקובלים בארהUSדלק קיימים מספר הבדלים בין התוצאות הכספיות של , יצוין כי

ההבדל . המפורסמים לציבור לבין הכללתם בדוחות הכספיים על פי כללי חשבונאות מקובלים בישראל
 בדוחות LIFOיטת קביעת עלות המלאי לפי ש -  בטיפול המלאי ממדיניות חשבונאית שונה העיקרי נובע

  .ב לעומת שיטת הממוצע בישראל"בארה
  

'  בחלק א1.8 - ו1.7 סעיפים לדוחות כספיים 2'י9 אורראה בי, USדלק לפרטים נוספים בקשר עם פעילות 
 . תיאור עסקי התאגיד-בדוח התקופתי 
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  פעילות הדלקים בישראל  .ב
  

  :לק ישראללהלן נתונים מתוך הדוחות הכספיים של ד

  

  .ח"ש מיליון 15- בסך של כUSדלק כולל רווח הון מהנפקה לראשונה לציבור של    (*)  

  .ח"ש מיליון 5-ברמת הקבוצה נרשמה הוצאה בסך של כ, הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה, 23לאור יישום תקן חשבונאות מספר   (**) 

     
וכן ייזום , הכולל שיווק והפצת מוצרי דלק ושמנים, עלת בתחום מוצרי הדלק בישראלדלק ישראל פו

 תחנות 230- דלק ישראל משווקת את מוצריה לכ. הקמה והפעלה של תחנות תדלוק וחנויות נוחות
  .תדלוק ציבוריות בישראל

  
פי גלילות מסופי  השלימה דלק ישראל את רכישת פעילות ניפוק ואחסון הדלקים של 2007 ביולי 31ביום 

 הציעה דלק ישראל את ההצעה הגבוהה 2007 ביוני 5לאחר שביום ) "פי גלילות: "להלן(מ "נפט וצינורות בע
  ).כולל הוצאות נלוות (ח"ש מיליון 820-תמורת הרכישה הסתכמה בכ. במכרז שהתקיים לרכישת פי גלילות

  
).  לעיל2ראה פרק (וקס מחברת שברון  הושלמה עסקת רכישת פעילות השיווק בבנל2007בחודש אוגוסט 

  .ח"ש מיליון 170- והיקף השקעתה הסתכם בכ20%חלקה של דלק ישראל בעסקה הינו 
  

 השלימה דלק ישראל אשר הייתה בבעלות מלאה של הקבוצה הנפקה ראשונה לציבור 2007בחודש אוגוסט 
ת ההנפקה בגין המניות ואגרות תמור. אביב-של ניירות ערך וגיוס אגרות חוב בבורסה לניירות ערך בתל

בעקבות ההנפקה ירד שיעור ההחזקה של ). בניכוי הוצאות הנפקה (ח"ש מיליון 920-החוב הסתכמה בכ
  . ח"ש מיליון 70- והרווח שנבע לקבוצה ברבעון השלישי הסתכם בכ89%-הקבוצה בדלק ישראל לכ

  
  :פעילות דלק ישראל בתקופות המדווחותתוצאות להלן ניתוח 

  
  סותהכנ

בשנת  ח"ש מיליון 4,449-כ לעומת ח"ש מיליון 4,837- כ ב2007בשנת מכירות הדלקים בארץ הסתכמו 
, 5%- עיקר הגידול במכירות נובע מעליית מחירי הדלקים בשיעור ממוצע של כ.)9%- גידול של כ (2006

הנוחות של עלייה כמותית של מכירות בעיקר במגזר השיווק הישיר וגידול במכירות של רשת חנויות 
  .דלק ישראל

  
בשנת  ח"ש מיליון 4,042-כ לעומת ח"ש מיליון 4,449- כ ב2006שנת מכירות הדלקים בארץ הסתכמו ב

 14%- עיקר הגידול במכירות נובע מעליית מחירי הדלקים בשיעור ממוצע של כ.)10%- גידול של כ (2005
  .מכירות הדלקיםועליית הבלו המוטל על הסולר אשר קוזזו במקצת מירידה כמותית ב

  
  רווח גולמי

בהשוואה . 2006 בשנת ח"ש מיליון 519לעומת  ח"שמיליון  650-כהסתכם ב 2007שנת הרווח הגולמי ב
, בין השנים הגידול ברווח הגולמי נובע בעיקר מרווחי מלאי לנוכח עליית מחירי הדלקים לעומת אשתקד

ידול במכירות רשת חנויות הנוחות של דלק ג, שיפור במרווחי השיווק, שיפור תנאי הסחר מול הספקים
גידול בכמויות המכירה בעיקר במגזר השיווק הישיר וכן מרכישת פעילות הניפוק והשיווק החל , ישראל

  .2007מחודש אוגוסט 
  

העלייה . 2005 בשנת ח"ש מיליון 493לעומת  ח"שמיליון  519-הסתכם ב 2006שנת הרווח הגולמי ב
  .ר משיפור ברווחיות מכירות הדלקיםברווח הגולמי נובעת בעיק

  
  

  1-3/07  4-6/07  7-9/07  10-12/07 2007  2006  2005  
  ח"שמיליון   ח"שמיליון   ח"שמיליון  ח"שמיליון  ח"שמיליון  ח"שמיליון   ח"שמיליון   

  4,050  4,455  4,837  1,332  1,322  1,183  1,000  הכנסות
  493  519  650  170  191  152  137  רווח גולמי
  46  94  247  84  101  51  11  רווח תפעולי

EBITDA  56  70  121  95  342  153  112  
  74  59  96  25  47  10  14  נטו, הוצאות מימון

  -  -  91  -  91  -  - (**) נטו ממס, רווח הון מימוש אמישראגז

  USA  1  33  142  69  245  22  15 רווח נקי לפני חלק בתוצאות דלק 

  US   2  7  7  )1(  15  26(*)  10דלק חלק דלק ישראל בתוצאות 

  )5(  48  260  68  149  40  3  רווח נקי
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  תפעולירווח 

הגידול . 2006 בשנת ח"ש מיליון 89- לעומת כח"ש מיליון 244- הסתכם בכ2007הרווח התפעולי בשנת 
ברווח התפעולי  נובע משיפור ברווח הגולמי כפי שפורט לעיל ומקיטון בהוצאות מכירה והנהלה וכלליות 

קיטון בהוצאות שכירות התחנות לנוכח הפיחות ,  לחובות מסופקיםכתוצאה מקיטון בהוצאות  הפרשה
הקיטון בהוצאות אלה בשנת הדוח . בשער החליפין של הדולר וכן קיטון בהוצאות אחזקת תחנות

  .עובדים שנרשמו לראשונה בשנת הדוחל דלק ישראל ול"מנכמקוזזות מרישום הוצאות בגין אופציות ל
  

העלייה . 2005 בשנת ח"ש מיליון 45-  לעומת כח"ש מיליון 89-ם בכ הסתכ2006הרווח התפעולי בשנת 
  .ברווח התפעולי נובעת מגידול ברווחיות הגולמית וכן קיטון בהוצאות מכירה הנהלה וכלליות

  
  הוצאות מימון 

עלייה של , 2006בשנת  ח"שמיליון  59-כומת  לעח"ש מיליון 96-  בכ2007שנת הוצאות המימון הסתכמו ב
 לעומת זאת בתקופה 2.8%עיקר הגידול בתקופת הדוח נובע מעליית מדד בשיעור של  . ח"שון  מילי37-כ

  .0.3%- המקבילה אשתקד ירד המדד בכ
 760-יצוין כי בתקופת הדוח גייסה דלק ישראל במסגרת ההנפקה בתחילת חודש אוגוסט השנה כ

 הפיננסיות המדדיות של דלק גיוס זה הביא לעלייה בסך ההתחייבויות. ח צמוד מדד" אגח"שמיליוני 
- השפעת גיוס זה על הוצאות המימון הסתכמה בכ. ישראל וכן להשפעה על הוצאות המימון כאמור לעיל

  . ח"ש מיליוני 31
  

ירידה של , 2005בשנת  ח"שמיליון  74-כומת  לעח"ש מיליון 59- בכ2006שנת הוצאות המימון הסתכמו ב
ת בשל ירידת המדד הידוע וירידת שער הדולר בשנת מון נובע בהוצאות המיירידהה. ח"ש מיליון 15-כ

  .2005 בעוד שהמדד ושער הדולר עלו בשנת 2006
  

  הכנסות אחרות 
. 2006בשנת  ח"ש מיליוני 10-  לעומת כח"ש מיליוני 154- הסתכמו ההכנסות האחרות בכ2007בשנת 

 )לפני השפעת המס( ח"שיליוני מ 124-ממימוש אמישראגז בסך של כ רווחבשנת הדוח כלולות בסעיף זה 
 2006בשנת  .ח"ש מיליוני 32-וכן הכנסות מדיבידנד מחברות המטופלות בשיטת העלות בסך של כ

אשר קיבלה דלק ישראל בשל היותה המציעה השנייה  ח"ש מיליוני 7-כלולים בסעיף זה פיצוי בסך של כ
   .ח"ש מיליוני 3- א וכן רווחי הון בסך של כ"במכרז בז
  .2005 בדומה לשנת ח"ש מיליון 10- בכ2006ת האחרות הסתכמו בשנת ההכנסו

  
  מסים על הכנסה 

הגידול נובע . 2006 בשנת ח"ש מיליון 21- לעומת כח"ש מיליון 60- בכ2007הוצאות המס הסתכמו בשנת 
  .בעיקר בשל הגידול ברווח לפני מס ורווח הון ממימוש אמישראגז

  
הגידול נובע . 2005 בשנת ח"ש מיליון 11 לעומת ח"ש מיליון 21-  בכ2006הוצאות המס הסתכמו בשנת 

  .בעיקר בשל שינוי במיסים נדחים
  

  חלק דלק ישראל ברווחי חברות כלולות
 34-  לעומת סך של כח"ש מיליוני 23- בכ2007חלק דלק ישראל ברווחי חברות כלולות הסתכם בשנת 

 וכן מקיטון ברווחי אקוויטי USהאקוויטי מדלק הקיטון נובע מקיטון ברווחי . 2006בשנת  ח"שמיליוני 
  . של אמישראגז כתוצאה ממימוש ההחזקה בחברה זו במהלך השנה

  
  מידע נוסף

'  בחלק א1.9וסעיף   לדוחות הכספיים  3'י9 לפרטים נוספים בדבר פעילות הדלקים בישראל ראה באור
 . תיאור עסקי התאגיד-בדוח התקופתי 
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  ופהפעילות הדלקים באיר  .ג
  

 השלימה הקבוצה את רכישתה של פעילות השיווק של שברון בארצות בנלוקס 2007בחודש אוגוסט 
 תחנות תחת 66- וTexaco תחנות תדלוק ממותגות 803-הכוללת כ, )הולנד ולוקסמבורג, בלגיה(

 פעילות.  מיליוני אירו400 - בתמורה לסך של כ)"פעילות השיווק בבנלוקס": להלן(מותגים פרטיים 
 2כפי שפורט בפרק , סניפי רשת מזון ומתקני שטיפת רכב, השיווק בבנלוקס כוללת גם חנויות נוחות

  . לעיל
 Delek- רכישת פעילות הדלקים באירופה בוצעה על ידי חברה בבעלותה המלאה של הקבוצה

Benelux BV) הקבוצה איחדה לראשונה בדוחות כספיים אלו את נכסי דלק). "דלק בנלוקס ":להלן 
 חמישה חודשים ואת תוצאות פעולותיה של דלק בנלוקס לתקופה של 2007 בדצמבר 31בנלוקס ליום 

 31להלן תמצית מאזן דלק בנלוקס ליום . 2007 בדצמבר 31ועד ליום ) 2007אוגוסט (מיום הרכישה 
  ):ח"ש במיליוני (2007 בדצמבר

  
    
    

 בדצמבר 31ליום  
  )ח"שמיליון  (2007

  197   מזומנים

  1,096   )למעט מזומנים(ש שוטף רכו

  355   השקעות בחברות מוחזקות ויתרות חובה לזמן ארוך

  928   נטו, רכוש קבוע

  993   נטו, רכוש אחר

  )1,252(   התחייבויות שוטפות

  )1,403(   הלוואות לזמן ארוך

  )153(   התחייבויות אחרות

  )761(   הון עצמי

  
חמישה חודשים ממועד תחילת  דלק בנלוקס לתקופה של להלן נתונים מתוך דוח הרווח וההפסד של

  ):ח"שבמיליון  (2007 בדצמבר 31הפעילות ועד ליום 
    

  8-9/07  10-12/07  8-12/07  

  ח"שמיליון   ח"שמיליון   ח"שמיליון   

  3,715  2,347  1,368  הכנסות
  458  280  178  רווח גולמי

  69  40  29  רווח תפעולי 
EBITDA  43  81  124  
  49  33  16  ימוןהוצאות מ

  12  9  3 חלק ברווחי חברות כלולות
  31  18  13  רווח נקי

  
 140-כ כללו מיזמים משותפים ש2- לאחר תאריך המאזן רכשה דלק בנלוקס את החזקות השותפים ב

 וכן התקשרה דלק אירופה במזכר הבנות והחלה בבדיקת נאותות מניות מה100%תחנות והפכה לבעלת 
  .ות תדלוק נוספות באירופהבקשר לעיסקה לרכישה תחנ

  
 תיאור עסקי - בדוח התקופתי '  לחלק א1.10 וסעיף לדוחות הכספיים 4'י9לפרטים נוספים ראה ביאור 

 .התאגיד
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  גז והפקת וגז נפט חיפושי פעילות  .ד
  

ואבנר חיפושי ") דלק קידוחים: "להלן(הפעילות בישראל מתבצעת באמצעות דלק קידוחים שותפות מוגבלת 
  . אשר שותפות בעסקת ים תטיס, ")השותפויות: "להלן ביחד") (אבנר: "להלן(ותפות מוגבלת נפט ש

דלק אנרגיה או ": להלן(מ "דלק מערכות אנרגיה בע  חברות בנות שלל מתבצעת באמצעות"הפעילות בחו
  : בפעילויות הבאות בעיקרהמתרכזת") א"דמ

  
-  Delek Energy (Vietnam) LLC) מתמקדת בתחום חיפושי נפט וגז - ") דלק וייטנאם: "להלן 

  . בפרוייקט בוייטנאם25%החברה בעלת זכויות השתתפות בשעור של . בוייטנאם
 AriesOne – בשותפות מוגבלת בשם 83.49%- זכויות בשעור של כנרכשו 2006בחודש ספטמבר   -

Limited Partnership) להלן" :AriesOne.(" 
לה ") Matra: "להלן (Matra petroleum Plc מהון חברת  29.87% א"דמ רכשה 2007 מרסבחודש   -

 .זכויות נפט וגז ברוסיה והונגריה
המשתרע על שטח ,  בים הצפוניBlock 21/20f -  מהזכויות ב25% א"דמ רכשה 2007בחודש אפריל   -

 הודיע המפעיל 2008בחודש ינואר  .מ מזרחית לחופי סקוטלנד" ק190- ר והמצוי כ" קמ22-של כ
הוחלט , ל"לאור הנ. י כמות הנפט ברת ההפקה קטנה מהמינימום הנדרש לפיתוח כלכליבקידוח כ

 - צפויה להסתכם בכ) 100%(עלות הקידוח . על אטימת ונטישת הקידוח מבלי לבצע בו מבחני הפקה
 מיליון דולר אשר ייזקפו לדוחות רווח 6.2 -א לשאת בכ"אשר מתוכם צפויה דמ,  מיליון דולר22

 .2008הראשון של שנת והפסד ברבעון 
: להלן (Viking Oil and Gas International Ltd מהון חברת 24.2% א"דמ רכשה 2007בחודש יולי   -

"Vogil(", חברה פרטית המתמחה בהסבת מיכליות לפלטפורמות הפקה צפות המשמשות לפיתוח 
 .)Fpso": "להלן (Floating Production Storage and Offloadingשדות נפט וגז 

 Elk מהון חברת 100%א רכישת "השלימה דמ) לאחר תאריך המאזן (2008 בפברואר 11ביום   -
Resources) להלן :"Elk" .(Elkב ועוסקת בהפקה ומכירה של " הינה חברה פרטית הרשומה בארה

  .בפיתוח נכסי נפט וגז קיימים ובחיפושי נפט וגז בסיכון נמוך, נפט וגז
  

  :והפקת נפט וגז כפי שהן נכללות בתוצאות הקבוצהלהלן תוצאות פעילות חיפושי 
  

  1-3/07  4-6/07  7-9/07  10-12/07 2007  2006  2005  
  ח"שמיליון   ח"שמיליון   ח"שמיליון  ח"שמיליון  ח"שמיליון  ח"שמיליון   ח"שמיליון   

  184 268 342 84 108 72 78 הכנסות

  95 154 116 43 57 17 )1( תפעולי רווח

EBITDA 19  37 86 63 205 223 142  

  90  43  78  23  10  30  15  הוצאות מימון

  בתוצאות אבנרהקבוצה חלק
  15 43 40 2 19 8 11 וחברות כלולות אחרות

  )1( 108 28 14 40 )9( )17(   נקירווח

 BCM (*)  0.6  0.6  0.8  0.8  2.8  2.3  1.7-מכירת גז ב
   .BCMמעוגלים לעשירית , יסידי כל קבוצת ים תט- הנתונים מתייחסים למכירות גז על(*) 

  
 :להלן ניתוח תוצאות פעילות מגזר הגז

    
  הכנסות

בניכוי תמלוגים ובניכוי סכומים בגין קיבוע מחיר הגז , בשנת הדוח נבעו למגזר הכנסות בישראל ממכירת גז
ה  בשנח"ש מיליון 268- לעומת סך של כח"ש מיליון 342-בסך של כ, פי עסקת הגנה-לערך דולרי קבוע על
גידול זה הינו לאחר ניכוי השפעת ירידת שער החליפין של . 28% -המהוות גידול של כ, המקבילה אשתקד

ההכנסות ממכירות גז ברבעון .  על ההכנסות המתקבלות בדולרים9%-הדולר בשנת הדוח בשיעור של כ
  . לעומת הרבעון השלישי של השנה בעיקר בשל עונתיות26%-הרביעי של השנה ירדו בכ

 תמלוגים ובניכוי סכומים ששולמו בגין עסקת  מחיר בניכוי נבעו לקבוצה הכנסות ממכירת גז 2006ת בשנ
 לעומת הכנסות ממכירת גז בניכוי ח"ש מיליון 268- הגז לערך דולרי קבוע על פי עסקת הגנה בסך של כ

בעת מהתחלת  נו2005 לעומת 2006העלייה בהכנסות בשנת . 2005 בשנת ח"ש מיליון 184-תמלוגים של כ
נובע הגידול , בנוסף. 2006החל מתחילת הרבעון השלישי של שנת " רדינג"אספקת גז טבעי לתחנת הכח 

 כתוצאה מאספקת גז בשעות שיאי הביקוש של חברת 2006בהכנסות בעיקר מהרבעון השלישי של שנת 
קון חוזה חברת וזאת בהתאם לתי, 2002 הגבוהים משמעותית ממחירי החוזה משנת SPOTחשמל במחירי 

 וכן מאספקת גז לבית 2006 ביולי 1 - והמתייחס למכירות גז החל מ2006החשמל שנחתם בחודש אוגוסט 
  .2005הזיקוק באשדוד אשר החלה בנובמבר 
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  רווח תפעולי

 ח"ש מיליון 154 לעומת רווח תפעולי של ח"ש מיליון 116- הדוח הסתכם בכבשנתהרווח התפעולי של המגזר 
נובע בעיקרו מנטישת שני הקידוחים בגינאה ביסאו אשר הקיטון ברווח התפעולי . לה אשתקדבשנה המקבי

בנטרול עלויות הקידוחים שננטשו בגינאה ביסאו הרווח . ח"שמיליון  58-בגינם נרשם הפסד בסך של כ
  .2006בשנת  ח"ש מיליון 154-  לעומת רווח בסך של כח"ש מיליון 175-התפעולי מסתכם לסך של כ

  
 מיליון 95- לעומת רווח תפעולי בסך של כח"ש מיליון 154- לסך של כהסתכם 2006ווח התפעולי בשנת הר
בעיקר בגין מכירות הגז לחברת ,  נובע מהגידול בסעיף ההכנסות2006 הגידול ברווח בשנת .2005 בשנת ח"ש

אשר החלו כאמור ,  נכללו גם מכירות גז לבית הזיקוק באשדוד2006שבשנת , יצוין. החשמל כאמור לעיל
  .חל גידול מתון יותר בהיקף ההוצאות התפעוליות והכלליות, במקביל. 2005בחודש נובמבר 

  
  הוצאות מימון

 בשנת ח"ש מיליון 43- לעומת סך של כ, ח"ש מיליון 78-בשנת הדוח הסתכמו לסך של כ, נטו, הוצאות המימון
 .ח"ש מיליון 35- דהיינו גידול של כ, 2006

המסווגות כהגנה , בהוצאות המימון נובע מהוצאות בגין עיסקאות הגנה על מחירי הנפט והגזעיקר הגידול 
עיסקאות אלה הובאו . ח"ש מיליון 32 - בסך של כ AriesOneאשר בוצעו בעבר על ידי שותפות לא חשבונאית

 2010נת נציין כי עסקאות אלו בתוקף עד לסוף ש. ל רכשה את הזכויות בשותפות"בחשבון בעת שדלק בינ
  .ישתקפו בדוחות הרווח והפסד בהתאם, עד למועד פקיעתן, והתוצאות בגינן

 2.8%- הנובע מעליית מדד ידוע בשעור של כ2006שנת  לעומת 2007 בשנתחל גידול בהוצאות המימון , בנוסף
בגין אשר גרמה בשנת הדוח הוצאות , 2006 בשנת 0.3%-לעומת ירידת מדד ידוע בשיעור של כ, בתקופת הדוח

 מיליון 0.4- לעומת הכנסות בסך של כח"ש מיליון 15.4- הפרשי הצמדה על הלוואות צמודות מדד בסך של כ
  .2006בשנת  ח"ש

 שחל בשער החליפין של הדולר 9%-חל קיטון בהוצאות המימון בשנת הדוח בשל פיחות בשיעור של כ, מאידך
אשר , ם ובשל עודף התחייבויות דולריותבשל קבלת הלוואות דולריות מתאגידים בנקאיי, לעומת השקל

 14- וזאת ביחס להכנסות מהפרשי שער של כ, ח"ש מיליון 26- הביאו להכנסות מהפרשי שער בסך של כ
 הביא לקיטון ח"ש מיליון 9- היוון עלויות מימון לפרוייקט וייטנאם בסך כ, כמו כן. 2006 בשנת ח"שמיליון 

  .נוסף בהוצאות המימון
  

 מיליון 4- לעומת סך של כח"ש מיליון 23- הסתכמו בסך של כ2007נטו ברבעון הרביעי של , הוצאות המימון
הגידול נובע בעיקרו מהוצאות בגין . ח"שמיליון  19-דהיינו גידול של כ,  ברבעון המקביל אשתקדח"ש

 בסך לעומת הכנסות, ח"ש מיליון 19-  בסך של כ AriesOneעיסקאות עתידיות שבוצעו בעבר על ידי שותפות
 ברבעון המקביל אשתקד אשר קוזז באמצעות שחיקת הלוואות דולריות מתאגידים ח"ש מיליון 2-של כ

  .2007 ברבעון הרביעי של שנת ח"ש מיליון 8- בנקאיים בהיקף של כ
  

דהיינו , 2005 בשנת ח"ש מיליון 90- לעומת סך של כח"ש מיליון  43- הסתכמו לכ2006הוצאות המימון בשנת 
אשר הסתכמו , הקיטון נבע בעיקר מהירידה בהוצאות המימון של דלק קידוחים.  מיליון47-קיטון של כ

 34-דהיינו קיטון של כ, 2005 בשנת ח"ש מיליון 41-לעומת סך של כ ח"ש מיליון 7-  בסך של כ2006בשנת 
 חל 2006 נובע בעיקר בשל העובדה שבשנת 2005 לעומת שנת 2006הפער המשמעותי בין שנת . ח"שמיליון 

כתוצאה מעודף ההתחייבויות . 2005  בשנת6.85%-  לעומת פיחות של כ8.21%- ייסוף של השקל בשיעור של כ
 להכנסות מהפרשי שער 2006הביא ייסוף השקל בשנת , על הפקדונות והמזומנים בדולרים של דלק קידוחים

בנוסף . ח"ש מיליון 17-כ בסך של 2005וזאת לעומת הוצאות הפרשי שער בשנת , ח"ש מיליון 14-בסך של כ
 לעומת 2006 בשנת 0.1%- כתוצאה מירידת המדד בשיעור של כ2006חל קיטון בהוצאות המימון בשנת 

- אשר גרם בשנת הדוח להכנסות בגין הפרשי הצמדה בסך של כ, 2005 בשנת 2.4% -עליית מדד בשיעור של כ
  .2005 בשנת ח"שון  מילי12- לעומת הוצאות הפרשי הצמדה בסך של כח"ש מיליון 0.5

  
  חלק בתוצאות אבנר וחברות כלולות אחרות

, ח"שמיליון  51- כלל מגזר האנרגיה רווחים בגין האחזקות בשותפות הכלולה אבנר בסך של כ2007בשנת 
כי תוצאות , יצוין. ח"ש מיליון 8-  המהווה גידול של כ2006 בשנת ח"שמיליון  43- בסך של כרווחלעומת 

 .אשר הושפעו בעיקר מהגורמים שצוינו לעיל, קפות גם הן את תוצאות עסקת ים תטיסהפעילות באבנר מש
 -  בסך כVogil - וMatraרשמה דלק אנרגיה הפסדים בגין חלקה בתוצאות , 2007החל מחודש מאי , בנוסף

  .בהתאמה, ח"ש מיליון 6.8 - וכח"ש מיליון 3.0
  

  מידע נוסף
 תיאור עסקי -בדוח התקופתי '  לחלק א1.13פרק וחות הכספיים ו לד13- ו8'י9 יםלפרטים נוספים ראה ביאור

 .התאגיד
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 פעילות הרכב  .ה
  

  ):"דלק רכב" :להלן(מ "להלן תוצאות פעילות דלק מערכות רכב בע
  

  
  

1-3/07  4-6/07  7-9/07  10-12/07 2007  2006  2005  

  ח"ון שמילי ח"מיליון ש ח"מיליון ש ח"מיליון ש ח"מיליון ש ח"מיליון ש ח"מיליון ש  

 3,868  4,060  4,630 1,288 1,007 1,160  1,175 הכנסות
 441  496  749 203 187 189  170  רווח גולמי

שיווק , הוצאות מכירה
 63 59 79 26 21 17  15 והנהלה וכלליות

 378  437  670 177 166 172  155 מפעולות רווח
EBITDA 157  174 169 180 681  447  387 

 14  )38(  )64( )30(  )23(  0.3  )12(  מימון) הוצאות(הכנסות 
 309  273  427 103  102  121  100 רווח נקי

  
דלק רכב הינה חברה ציבורית  (55.4%-ידי הקבוצה בשיעור של כ- דלק רכב מוחזקת ליום המאזן על

  ). ודוחותיה מפורסמים לציבור
  

  :להלן ניתוח תוצאות פעילות דלק רכב בתקופות המדווחות
  

  : בכמויות כלי הרכבמכירותהתפלגות להלן 
  

2005  2006  2007  10-12/07 7-9/07  4-6/07  1-3/07  
  

 MAZDAכלי רכב מתוצרת   6,464  7,578  6,131  8,018  28,191  22,883 21,875
  FORDכלי רכב מתוצרת   4,321  3,444  2,771  3,809  14,345  13,220 12,197
  ת כלי הרכבסך מכירו  10,785  11,022  8,902  11,827  42,536  36,103 34,072

23.5%  23%  22%  22%  19%  22%  24%  
 ך מסדלק רכבנתח שוק של 

 מכירות כלי רכב בישראל
  )פ נתוני משרד הרישוי"ע(

  
  

במחצית השנייה של השנה השיקה דלק רכב מספר דגמים חדשים אשר בחלקם מהווים חדירה לפלחי 
אשר נבחרה , צרת פורד מתוS-MAX וכדוגמת דגם מיניוואן 2שוק חדשים עבורה כדוגמת מאזדה

  . החדשות6והמאזדה ,  המונדיאו-GALAXYכמו כן הושקו ה. 2007כמכונית השנה באירופה לשנת 
קטגוריה בה דלק רכב , SUVשהינו רכב ,  מתוצרת פורדEDGE-בימים אלו משיקה דלק רכב  את ה

של טגוריה חדשה אף הוא בק(מבו 'וכן צפויה להשיק בקרוב את הטרנזיט ג, לא הייתה מיוצגת עד כה
 ).דלק רכב

  
    הכנסות

 בשנת ח"ש מיליון 4,060 -  לעומת סך של כח"ש מיליון 4,630 -  הסתכמו בסך של כ2007המכירות בשנת 
 כלי 42,536 נמכרו 2007בשנת .  הנובע בעיקר מגידול בכמות הרכבים שנמכרו14%- גידול של כ, 2006

   .2006 שנת 36,103רכב לעומת 
 בשנת ח"ש מיליון 3,868- לעומת סך של כח"ש מיליון 4,060 - הסתכמו בסך של כ2006המכירות בשנת 

 כלי רכב 36,103 נמכרו 2006בשנת .  הנובע בעיקר מגידול בכמות הרכבים שנמכרו5%- גידול של כ, 2005
  .2005 בשנת 34,072לעומת 

  
  

 - לדוח התקופתי ' חלק אל 1.11.2 סעיףראה , לפרטים נוספים לגבי התפלגות מכירות כלי רכב בכמויות
  .תיאור עסקי התאגיד
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  שיווק והנהלה וכלליות, הוצאות מכירה

 אשר ח"ש מיליון 20-השיווק וההנהלה וכלליות בסך של כ,  חלה עליה בהוצאות המכירה2007בשנת 
 2007בשנת , כמו כן. 2006 בהוצאות הפרסום בהשוואה לשנת ח"ש מיליון 15-נבעה בעיקר מעליה  של כ

 הנובעת בעיקר מגידול 2006 לעומת שנת ח"ש מיליון 5-לה עלייה בהוצאות הנהלה וכלליות של כח
בהוצאות שכר אשר נבעו מרישום ההטבה הכלכלית הגלומה בהענקת אופציות לעובדים ומניות 

  ). ח"ש מיליון 1.3-כ(וכן כתוצאה מגידול בסעיף הביטוח ) ח"ש מיליון 1.6- כ(ל דלק רכב "למנכ
 אשר ח"ש מיליון 10- השיווק וההנהלה וכלליות בסך של כ,  חלה ירידה בהוצאות המכירה2006בשנת 

 חלה עלייה 2006בשנת , כמו כן. 2005נבעה בעיקר מירידה בהוצאות הפרסום בהשוואה לשנת 
 הנובעת בעיקר מגידול בהוצאות שכר 2005 לעומת שנת ח"ש מיליון 5-בהוצאות הנהלה וכלליות של כ

  . ל דלק רכב"רישום ההטבה הכלכלית הגלומה בהענקת אופציות לעובדים ומניות למנכאשר נבעו מ
  

  הכנסות מימון
שנבעו בעיקר מתשלומי , ח"ש מיליון 64.4-בשנת החשבון נוצרו לדלק רכב  הוצאות מימון נטו של כ

עסקאות מרישום שוויין ההוגן ותוצאותיהן של , ח"ש מיליון 32-כ של כ"ריבית למערכת הבנקאית בסה
 13- וכן כתוצאה מרישום ירידת ערך השקעה במניות סחירות בסך כח"ש מיליון 28-כ כ"הגנה בסה

. ח"ש מיליון 8.3-כ כ"הוצאות מימון אלה קוזזו על ידי הכנסות ריבית מלקוחות בסה. ח"שמיליון 
הן של הוצאות המימון נטו ברבעון הרביעי הינן בעיקר כתוצאה מרישום שוויין ההוגן ותוצאותי

 18-ע סחירים בסך כ"וכן מרישום ירידת הערך של השקעה בני, ח"ש מיליון 14-עסקאות ההגנה בסך כ
  .ח"שמיליון 
 אשר נבעו בעיקר מתשלומי ח"ש מיליון 38- נתהוו לדלק רכב הוצאות מימון בסך של כ2006בשנת 

לא ( עסקאות הגנה  ומרישום שוויין ההוגן שלח"ש מיליון 37- ריבית למערכת הבנקאית בסך של כ
הוצאות אלו קוזזו על ידי הכנסות ריבית . ח"ש מיליון 43-בסך של כ) מוכרות כהגנה חשבונאית

  .ח"ש מילון 23- ומהפרשי שער בגין חוב לספק המכוניות בסך של כח"ש מיליון 19-מלקוחות בסך של כ
  

  חלק דלק רכב ברווחי חברות כלולות
 שגריר שירותי גרירה - לשעבר " מ"ך בע"החזקות עד"יטה ב מהבעלות והשל33%-דלק רכב מחזיקה ב

 הושלמה 2005ברבעון הראשון של שנת . שהייתה פעילה אף היא בענף הרכב, ")שגריר: "להלן(מ "בע
תיקוני דרך ורכב , עסקה במסגרתה מכרה שגריר את כל המוניטין שלה בתחום שירותי גרירת הרכב

מאגר מידע רשום לגבי לקוחות , סמלה המסחרי, "שגריר"ם הש, לרבות זכויות קניין רוחני, חלופי
") הפעילות: "להלן(זכויות בלתי מוחשיות והנכסים הנלווים אליהן וכן התקשרויות של שגריר , קיימים

, כתוצאה מעסקה זו. ובנוסף את כל הנכסים וההתחייבויות בקשר עם הפעילות כהגדרתם בהסכם
  ).ח"ש מיליון 28- חלק הקבוצה כ (ח"ש מיליון 46-ל כ רווח בסך ש2005כללה דלק רכב בשנת 

  
  מידע נוסף

 תיאור עסקי -בדוח התקופתי '  לחלק א1.11וסעיף לדוחות הכספיים 5'י9לפרטים נוספים ראה ביאור 
 .התאגיד
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  ן"פעילות הנדל  .ו
  

בורסה לניירות הינה חברת ציבורית אשר מניותיה נסחרות ב) "ן"לק נדלד: "להלן(מ "ן בע"דלק נדל
  .ן" ממניות דלק נדל64%-הקבוצה מחזיקה נכון ליום המאזן בכ.  אביב-ערך בתל

  
ן על תוצאות פעולותיה בהתאם לתקני חשבונאות "החל מדוחות רבעון שלישי מדווחת דלק נדל

 2008קבוצת דלק תעבור לדיווח על פי תקנים בינלאומיים החל מהרבעון הראשון של שנת . םבינלאומיי
  . ן נכללו בדוחות הקבוצה על פי כללי חשבונאות מקובלים בישראל"פיכך נתוני דלק נדלול
  

ח הרי "ליון שימ 43- הסתכמו בכ2007 לשנתן על פי התקינה בישראל "בעוד שרווחי דלק נדל, יצויין כי
 608-הסתכם לכ) המיוחס לבעלי מניות החברה ולמיעוט(שלפי התקינה הבינלאומית הרווח הנקי 

ח בעוד " מיליון ש1,481- ן על פי התקינה הישראלית מסתכם בכ"הונה העצמי של דלק נדל. ח"ון שמילי
 4,097- בכ) אשר כולל את זכויות המיעוט(שעל פי תקני חשבונאות בינלאומיים מסתכם ההון העצמי 

  .ח"ש מיליון 2,720המיעוט הינו זכויות  יצוין כי ההון העצמי ללא .ח"מיליון ש
  

 לפי התקינה בישראל שעל פיה נכללו 2007 בשנתן "א ניתוח תוצאות הפעילות של דלק נדלבפרק זה יוב
  .ן בדוחות הקבוצה"התוצאות של דלק נדל

  
  :ן"להלן תוצאות פעילות דלק נדל

  

  1-3/07  4-6/07  7-9/07  10-12/07 2007  2006  2005  

  ח"מיליון ש  ח" שמיליון  ח"מיליון ש ח"מיליון ש ח"מיליון ש ח"מיליון ש  ח "מיליון ש  

מכירת דירות ,  מהשכרההכנסות
  484  439  3,404  1,086 1,176  999  143 וממכירות ומתן שירותים

   287  270  2,512  794 893  737  88  עלות ההכנסות
  44  87  170  90 32  26  22 הוצאות מכירה הנהלה וכלליות

  242  234  956  316 323  257  60הוצאות מימון
  99  28  122  33  15  86  )12( אחרותרווח מהנפקות והכנסות

  130  536  125  )68(  105  31  62חלק ברווחי חברות כלולות
  121  330  44  )113(  33  91  33 רווח נקי

  4,708  6,629  24,564  24,564  23,783  23,126  11,010  סך נכסים
  

יארד   מיל6.6-ח לעומת סך של כ" מיליארד ש24.6- הסתכמו בכ2007 בדצמבר 31סך הנכסים ליום 
ח מהגידול נובע בשל השלמת עסקת רכישת הון " מיליארד ש3.8-סך של כ. 2006 בדצמבר 31ח ליום "ש

 בחודש מרס ")MSA: " להלןMSA Acquisitions Co. Limited(המניות של חברה אנגלית זרה 
לצידי כבישים מהירים  דרך תחנות 29-המחזיקה בעצמה ובאמצעות חברות בנות שלה ב, 2007
: להלן (RoadChefהחברה הזרה פועלת תחת השם ). Motorway Service Area(יה באנגל

, מסעדות,  מלונות15,  תחנות דלק25תחנות השירות המופעלות על ידי רודשף כוללות ). "רודשף"
 MSAעלות רכישת המניות של . ודוכני קפה המופעלים הן על ידי רודשף והן על ידי זכיינים, חנויות

 5- כולל עלויות רכישה נלוות בסך של כ) ח" מיליון ש148-כ(ט " מיליון ליש18- כהסתכמה בסך של
 הלוואה לזמן ארוך בסך של MSA-נתנה החברה הבת הזרה ל, בנוסף). ח" מיליון ש40-כ(ט "מיליון ליש

לפרטים נוספים . י הלוואה מתאגיד בנקאי"אשר מומנה ע) ח" מיליון ש1,202- כ(ט "מיליון ליש 148-כ
  . בדוחות הכספיים'ז)1('י9יאור ראה ב

  
ח נובעת מאיחוד לראשונה של חברות אשר " מיליארד ש9.8-יתרה נוספת של גידול בנכסים בסך של כ

רכישת השליטה . ן"בעבר הוצגו על פי שיטת השווי המאזני ונכסיהן לא אוחדו בדוחות דלק נדל
 DGRE לאה של דלק בלרון חברת הבת בשליטה מבחברות אלו נעשתה בד בבד עם השלמת הנפקת

  לדוחות הכספיים' ה)1('י9 לפרטים נוספים ראה ביאור . בלונדוןAIM - בבורסת ה
  

  תוצאות הפעילות
ובכללם  ח"שמיליון  94-  מסתכמת לסך של כ2007ן לרווח הנקי של הקבוצה בשנת "תרומת מגזר הנדל

  .2006בשנת  ח"ש מיליון 235-לעומת סך של כ, ן"רווחים מהנפקות בדלק נדל
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  :ן בתקופות המדווחות"להלן ניתוח תוצאות פעילות דלק נדל
  

  הכנסות  
  

והם כוללים , ח"ש מיליוני 2,152הכנסות ממתן שירותים בתחנות שירות הסתכמו בסך של  )1
 . של רודשףהחל ממועד הרכישה, 2007הכנסות במהלך תשעת החודשים האחרונים של שנת 

 
 313-לעומת סך של כ ח"ש מיליון 1,001-סך של כ הסתכמו ב2007ההכנסות מהשכרה בשנת  )2

ל נובע בעיקר מהשלמת רכישת "הנ. 2006בשנת ח " מיליון ש315-ח לעומת סך של כ"מיליון ש
  .2007ומרכישות חדשות במהלך שנת , לעיל ן כאמור" בחברות הנכס בדלק נדלהשליטה

  
    126-ח לעומת סך של כ" מיליון ש251- הסתכמו בסך של כ2007ההכנסות ממכירת דירות בשנת  )3

הבשילו  שיקטיםהנובע בעיקרו מפרו, ח"ש מיליון 125- גידול של כ, 2006ח בשנת "מילון ש
  ).2על פי תקן (להכרה בהכנסה 

  
  רווח גולמי  

  
רווח גולמי זה . ח"ש מיליון 144מתן שירותים בתחנות שירות הסתכם בסך של הרווח הגולמי מ )1

 . של רודשףממועד הרכישה, 2007 של שנת כולל את תשעת החודשים האחרונים
 
 156לעומת סך של  ח"ש מיליון 718-ח הסתכם בסך של כ"הרווח הגולמי  מהשכרה בשנת הדו )2

אשר נובעת בעיקרה  ח"ש מיליון 562-עלייה ברווח הגולמי בסך של כ, 2006בשנת  ח"שמיליון 
 .כמפורט להלן, מהשלמת רכישת השליטה בחברות

 
ח לעומת סך " ש מיליון 30-ירות בשנת הדוח הסתכם לסך של כירת מלאי דהרווח הגולמי ממכ )3

 בהיקף הפרויקטים שהבשילו להכרה גידול נובע מעלייהה. ח אשתקד"מיליון ש 12- של כ
  .בהכנסה

  
  הוצאות הנהלה וכלליות

  
 מיליון 87-ח לעומת סך של כ" מיליון ש170- הסתכמו לסך של כ2007הוצאות הנהלה וכלליות בשנת 

  .ח" מיליון ש83 עלייה של 2006ח בשנת "ש
  

 אשר אוחדו ,הגידול בהוצאות  הנהלה וכלליות נובע בעיקר מהנהלה וכלליות בתחום תחנות השירות
ומהוצאות ההנהלה וכלליות בגין  ח"ש מיליון 44- בסך של כ,2007בתשעת החודשים האחרונים של שנת 

חלה ירידה , במקביל. ח"ש מיליון 52-חברות שנכנסו לאיחוד עקב השלמת רכישת השליטה בסך של כ
  . ח"ש מיליון 27-בהוצאות בגין תשלום מבוסס מניות בסך של כ

    
  הוצאות מימון 

ח " מיליון ש232-עומת סך של כח ל" מיליון ש956-  הסתכמו לסך של כ2007הוצאות המימון בשנת 
  .2006בשנת 

, השלמת רכישת השליטה כמוסבר לעילח נובע מ" מיליון ש722-  בהוצאות המימון בסך של כהגידול
יתרת הגידול הינה בגין . ח"ש מיליון 182- כמוסבר לעיל בסך של כ, ומרכישת פעילות הפעלת תחנות

  . 2007שים במהלך שנת ניירות ערך מסחריים ורכישת נכסים חד, ח"גיוסי אג
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  נטו, הכנסות אחרות
 

 88- נבעו בעיקר מהנפקת מניות והקצאה בחברות מאוחדות בסך של כ2007הכנסות אחרות בשנת 
הוצאה  ח"ש מיליון 25- סך של כ  ובניכויח"שמיליון  52- מדיבידנדים שהתקבלו בסך של כ ח"שמיליון 

 14- נבעו בעיקרן מדיבידנדים שהתקבלו בסך של כ2006בשנת הכנסות אחרות  .בגין ירידת ערך נכסים
  .מהשקעה במלונות הילטון ח"ש מיליון 7.6-מיליון ממבני תעשייה וכ

  
  ן ברווחי חברות כלולות"חלק דלק נדל

  
 536ח לעומת סך של " מיליון ש125 הסתכם לסך של 2007 ברווחי חברות כלולות בשנת ן"דלק נדלחלק 

הקיטון ברווחי האקויטי נובע בעיקרו מהשלמת רכישת השליטה בחברות . 2006ח בשנת "מיליון ש
  .מוחזקות

  
  "ילמולי"הליך בוררות בשוויץ בגין עסקת 

  
ן כללה הפרשה בגובה "דלק נדל, 31.12.07ן לתקופה המסתיימת ביום "בדוחותיה הכספיים של דלק נדל

 בהתבסס על חוות דעת ,ח"ש מיליון 12- וכן מחקה סך של כ) ח"ש מיליון 17-כ(ש " מיליון פר5-של כ
ן מעריכה כי בשלב זה " דלק נדלהנהלת.  בשוויץדין-רכימשפטיות שדלק גלובל ודלק בלרון קיבלו מעו

   .אין כל צורך בביצוע הפרשות נוספות
  

  מידע נוסף
י  תיאור עסק–בדוח התקופתי '  לחלק א1.12 וסעיף לדוחות הכספיים 1'י9לפרטים נוספים ראה ביאור 

 .התאגיד
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  פעילות הביטוח והפיננסים  .ז
  

, מ"עיקר החזקותיה של הקבוצה בתחום הביטוח והפיננסים מרוכזות תחת חברת דלק קפיטל בע
למעט אחזקה ישירה של דלק השקעות בחברת הפניקס , 94%המוחזקת על ידי קבוצת דלק בשיעור של 

  .28.4%-כמ בשיעור של "אחזקות בע
  

  )"הפניקס: "לןלה(מ "הפניקס אחזקות בע )1
    

החברה הבת מהווה , 2007 דצמברעל בסיס נתוני , ל סמך פרסומי איגוד חברות הביטוח בישראלע
  .ביטוח חיים משוק 15.6%-כמשוק הביטוח הכללי בארץ ו 11.7%-כ הפניקס ביטוח

  
- כ של הפניקס המוחזקת בשיעור של המאוחדיםהכספיים  מתוך הדוחותנתונים עיקריים להלן 
  ):ח"ש מיליוןב(ידי הקבוצה  על 52%

  
  
  

1-3/07  4-6/07  7-9/07  10-12/072007  2006  

מתחום פעילות ביטוח חיים וחיסכון ) הפסד(רווח 
  366.0  186.8  )7.2(  )105.6(  197.7  101.9  לטווח ארוך

  51.2  41.4  )0.4(  )13.7(  19.3  36.2  מתחום פעילות רכב חובה) הפסד(רווח 
  38.9  64.8  19.4  13.9  20.6  10.9  ושרווח מתחום פעילות רכב רכ

  69.4  98.8  30.9  23.9  26.1  17.9  רווח מתחום פעילות ביטוחי מחלות ואשפוז
  30.6  13.8  )7.7(  )14.5(  8.3  27.7  מתחום פעילות ביטוח כללי אחר) הפסד(רווח 
  556.1  405.6  35  )96.0(  272.0  194.6  מתחומי הפעילות) הפסד(כ רווח "סה

  66.6  106.4  22.3  )6.2(  62.0  28.3  נטו,  מהשקעות ואחרות)םהפסדי (הכנסות
  )38.9(  )101.7(  )16.1(  )50.4(  )29.2(  )6.0(  הוצאות ריבית על התחייבויות לזמן ארוך

  26.7  33.5  9.0  17.5  5.9  1.1  נטו מחברות אחרות ומסוכנויות ביטוח , הכנסות
הוצאות הנהלה וכלליות שלא נזקפו לדוחות עסקי 

  )36.5(  )25.3(  )5.8(  )2.7(  )12.8(  )4.0(  ביטוח

  )6.6(  )8.1(  )3.1(  )1.7(  )1.6(  )1.7(  הוצאות הפחתת הפרש מקורי
  567.4  410.4  41.3  )139.5(  296.3  212.3  לפני מסים על הכנסה) הפסד(רווח 

  206.4  167.1  15.9  )50.6(  115.7  86.1  )הטבת מס (מסים על הכנסה
  361.0  243.3  25.4  )88.9(  180.6  126.2  כנסהלאחר מסים על ה) הפסד(רווח 

חלק החברה בתוצאות נטו של חברות מוחזקות 
  20.8  56.9  8.7  )1.4(  12.0  37.6  וחלק המיעוט בתוצאות נטו של חברות מאוחדות

  381.8  300.2  34.1  )90.3(  192.6  163.8  מיוחד פריטלפני ) הפסד(רווח 
  -  177.5  -  -  -  177.5  פריט מיוחד 

  381.8  477.7  34.1  )90.3(  192.6  341.3  נקי לתקופה) הפסד(רווח 
  

      

 405.6- בתקופת הדוח בכבמסגרת תחומי הפעילות בהם עוסקת הפניקס הסתכם הרווח מתחומי הפעילות 
 הירידה ברווח מתחומי פעילות .27.1%- של כקיטון , אשתקדח"שמיליון  556.1-ל בהשוואה ח"שמיליון 

לסיבות לירידה ברווח ראה ניתוח תחום ביטוח חיים (חום פעילות ביטוח חיים נובעת מירידה ברווח מת
תחום ביטוח כללי הנובע משיפור  רווחבהירידה האמורה קוזזה בחלקה משיפור ) וחסכון ארוך טווח בהמשך

 רשמה הפניקס רווח 2007ברבעון הרביעי של שנת  .החיתומיות בענפי רכב רכוש וענפי מחלות ואשפוז רווחב
הקיטון .  אשתקדברבעון המקביל ח"שמיליון  221.6-ל בהשוואה ח"שמיליון  35-כתחומי פעילות בסך של מ

 בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נובע בעיקר מקיטון בהכנסות מהשקעות 2007ברווח ברבעון הרביעי של 
  . בביטוח חיים

  
הרווח הנקי . אשתקד ח"שמיליון  381.8- כ בהשוואה לח"ש מיליון 477.7- הסתכם בכ2007בשנת הרווח הנקי 

 כתוצאה מביטול ההפרשה לעתודה לסיכונים ח"ש מיליון 177.5בתקופת הדוח כולל רווח מפריט מיוחד בסך 
השפעת הרווח מפריט מיוחד זה על רווחי הקבוצה אינה באה לידי ביטוי , יצויין כי. מיוחדים בביטוח חיים

תודה לסיכונים מיוחדים בביטוח חיים במקביל לשחרור עודף עלות אשר יוחס לעהפחתת וזאת בשל 
 מיליון 381.8- בהשוואה לכח"ש מיליון 300.2-  הסתכם בכ2007הרווח מפעולות שוטפות בשנת . העתודה

 מיליון 34 רווח נקי בסך של הפניקס רשמה 2007ברבעון הרביעי של שנת . 21.4%-קיטון של כ, אשתקד ח"ש
  . ברבעון המקביל אשתקדח"ש מיליון 150.6של  בהשוואה לרווח נקי בסך ח"ש
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  ניתוח תחום ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך  
  

  -ענף ביטוח חיים
  

 , אשתקדח"שמיליון  373.9- בהשוואה לח"שמיליון  193.6-  הסתכם בכ2007בשנת הרווח מביטוח חיים 
 - רווח של כ בהשוואה לח"שן מיליו 3.9- כ בהפסד של הסתכם2007הרבעון הרביעי של . 48.2%-  של כקיטון
הדוח מול שנה קודמת והמעבר להפסד ת שנבהירידה ברווח .  אשתקדברבעון המקביל ח"שמיליון  185.4

 לעומת רבעון מקביל אשתקד נובעת מירידה בהכנסות מהשקעות בשל הירידה 2007ברבעון הרביעי של 
  .בתשואות הריאליות בשוק ההון

  
גידול של ,  אשתקדח"שמיליון  2,534.7- בהשוואה לח"ש מיליון 2,692.9-  הסתכמו בכ2007 בשנת הפרמיות

 ח"ש מיליון 648.4- בהשוואה לח"ש מיליון 696.5- הסתכמו הפרמיות בכ2007ברבעון הרביעי של . 6.2% -כ
   .7.4% -  של כגידול אשתקד ברבעון המקביל

  
 גידול,  אשתקדח"ש מיליון 719.1-ה ל בהשוואח"ש מיליון 738.6-הסתכמו בכ 2007סכומי הפדיונות בשנת 

 3.4% - שיעור הפדיונות ביחס לעתודות ביטוח חיים ברוטו בניכוי הוצאות רכישה ירד והגיע לכ. 2.7% -של כ
  .2006 בדצמבר 31 ליום 3.6% -  לעומת כ2007 בדצמבר 31ליום 

  

 משתתפות ברווחים שנזקפו למבוטחים בפוליסות, להלן פרטים בדבר אומדן סכום רווחי ההשקעות נטו
על בסיס התשואה והיתרות של עתודות , ודמי הניהול המחושבים בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח

  :הביטוח

  1-12/07  1-12/06  10-12/07 10-12/06 
  ח"ש וןמילי  ח"שן מיליו  ח"ש ןמיליו  ח"ש ןמיליו  

השקעות שנזקפו למבוטחים לאחר ) הפסדי(רווחי 
  595.6  )10.9(  1,116.6  897.6  דמי ניהול

  136.7  26.4  236.6  190.0  דמי ניהול
  
  

  -ענף הפנסיה והגמל
  

הפניקס : "להלן(מ "נכון למועד הדוח הסתכם היקף הנכסים בפניקס ניהול קרנות פנסיה וגמולים בע
לפניקס . 2006 בדצמבר 31 ליום ח"ש מיליון 851-  לעומת היקף נכסים של כח"ש מיליון 1,308-בכ) "פנסיה
 5.9- לעומת הפסד לפני מיסים בסך של כח"ש מיליון 5.1-הדוח בסך של כת שנב הפסד לפני מיסים פנסיה

  . אשתקדח"שמיליון 
 ח"ש מיליון 606- בכ) "הפניקס גמל: "להלן(מ "נכון למועד הדוח הסתכם היקף הנכסים בפניקס גמל בע

הדוח בסך של ת שנבס גמל הפסד לפניק. 2006 בדצמבר 31 ליום ח"ש מיליון 309-לעומת היקף נכסים של כ
  .ח"ש מיליון 2- ואשתקד הפסד בסך של כח"ש מיליון 1.7-כ

      
  

    כלליהביטוח ניתוח תחומי ה
  

 גידול אשתקד ח"שיליון  מ190.1-  בהשוואה לח"שמיליון  218.8- הסתכם בכ2007בשנת הרווח מביטוח כללי 
 - בהשוואה לח"שמיליון  42.2- בכ ביטוח כלליהרווח מ הסתכם 2007ברבעון הרביעי של שנת . 15.1%-של כ
  .1.4% - של כקיטון המקביל אשתקד ברבעון ח"שיליון  מ42.8

 ח"ש  מיליון2,148.2- בהשוואה לח"ש מיליון 2,204.5- הסתכמו בכ2007בשנת ההכנסות מפרמיות ודמים 
ההכנסות מפרמיות   הסתכמו2007ברבעון הרביעי של שנת . 2.6%- כ שלגידול ,בתקופה המקבילה אשתקד

   .17.3%- של כגידול בתקופה המקבילה אשתקד ח"שיליון  מ463.7- בהשוואה לח"שמיליון  543.9-ודמים בכ
  

,  אשתקדח"שיליון  מ167.5-  בהשוואה לח"שמיליון  217.4- הסתכמו בכ2007בשנת ההכנסות מהשקעות 
 ברוטו ח"ש מיליון 23רווח של , תרבין הי,  כוללות2007ההכנסות מהשקעות בשנת . 29.8%- גידול של כ

ברבעון . סקוטלנד, באדינבורו" אומני"ממכירת מלוא זכויותיה של הפניקס ביטוח בפרויקט הידוע בשם 
 ח"שיליון  מ34.7-  בהשוואה לח"שמיליון  26.5- בכמהשקעותההכנסות  הסתכמו 2007הרביעי של שנת 

  .23.6% - של כקיטוןבתקופה המקבילה אשתקד 
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  : בביטוח כללי לפי ענפים2007 בדצמבר 31 -  בלשנה שהסתיימההלן התפלגות שיעורי הפרמיות והדמים ל

    
  

    
    

  ברוטו  
%    

  שייר עצמי  
%    

  15.0    12.3    ביטוח רכב חובה

  34.0    26.9    ביטוח רכב רכוש

  13.4    23.1    ביטוחי רכוש אחרים

  10.7    10.5    ביטוחי חבויות

  25.1    24.8    זביטוחי מחלות ואישפו

  1.8    2.4    ביטוחי ענפים אחרים

    100.0    100.0  
  

  
    

  מידע נוסף
כי בהמשך להצעה לתיקון ,  הורה המפקח על הביטוח למנהלי חברות הביטוח2007 בנובמבר 13ביום   )א(

תקנות ההון העצמי המינימלי הנדרש מחברות ביטוח על חברות הביטוח להימנע מחלוקת דיבידנדים 
 בניכוי רכיב הרווח הנובע -"הרווח"לעניין זה  (2007 מהרווח הנקי לשנת 50% על בסכום העולה

כי על חברת , ציין, כמו כן). מהעברה של העתודה לסיכונים מיוחדים בביטוח חיים אל ההון העצמי
לפנות למפקח לקבלת אישורו מראש , ביטוח המבקשת לחלק דיבידנדים בשיעור גבוה מהאמור

 410- ל דיבידנד בסך של כ"כי הפניקס ביטוח חילקה טרום קבלת ההוראה הנ יש לציין .לחלוקה
 .2007 מהרווח הנקי של הפניקס ביטוח לשנת 50%זה עולה על  כוםס. ח"שמיליון 

חלו ירידות משמעותיות בשווקי ההון בארץ , לאחר תאריך המאזן ועד למועד פרסום הדוח הכספי  )ב(
כנגד התחייבויות , ההשקעות המוחזקות כנגד ההון העצמילשינויים אלו השפעה שלילית על . ובעולם

ביטוחיות בנוסטרו וכנגד ביטוח חיים משתתף ברווחים וכתוצאה מכך גם על תשואת העמיתים 
בשלב זה ניתן להעריך כי צפויה ירידה מהותית בהכנסות מהשקעות . בפוליסות משתתף ברווחים

  .2007בשנת ל  לעומת הרבעון המקבי2008ברבעון הראשון של שנת 
 

2( .Delek Finance US Inc)  דלק פייננס -להלן(  
 ,Republic Companies חברת המניות שלמהון  99.97% -בהמחזיקה , דלק פייננס הינה חברת החזקות  

Inc.) שהינה חברה המחזיקה בחברות ביטוח וסוכנויות העוסקת בעיקר בביטוח רכוש )"ריפבליק" :להלן 
  .ב"אוקלוהומה וניו מקסיקו בארה, לואיזינה,  במדינות טקססוביטוח כללי אחר בייחוד

  
להלן תוצאות הפעילות של דלק פייננס כפי שנכללו בדוחות הקבוצה במסגרת תוצאות פעילות עסקי 

  ):ח"שמיליון (הביטוח 
  

  1-3/07  4-6/07  7-9/07  10-12/07 2007  
  168  68  40  19  41   כללי מעסקי ביטוחרווח

  13  7  2  1  3  נטו, חרותהכנסות מהשקעות וא
  )94(  )25(  )24(  )22(  )23(  הוצאות ריבית על התחייבויות לזמן ארוך

  43  12  12  9  10  נטו מחברות אחרות ומסוכנויות ביטוח, הכנסות
הנהלה וכלליות שלא נזקפו לדוחות ) הכנסות(הוצאות 

  עסקי ביטוח
)2(  1  2  7  

8  

  122  55  28  6  33  רווח לפני מסים על הכנסה
  41  20  8  1  12  ם על הכנסהמסי

חלק דלק פייננס בתוצאות נטו של חברות מוחזקות וחלק 
  המיעוט בתוצאות נטו של חברות מאוחדות

7  1  -  )3(  5  

  86  32  20  6  28  רווח נקי
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   להלן ניתוח תוצאות פעילות ריפבליק
 מיליון דולר 604- כסך של  מיליון דולר לעומת 764-כ הסתכמו ב2007 בשנת )ברוטו(ההכנסות מפרמיות 

 188-כב) ברוטו( הסתכמו ההכנסות מפרמיות 2007 של שנת הרביעיברבעון . 26%- כ עליה של ,אשתקד
העלייה . 15%- כיה של יעל,  דולר ברבעון המקביל אשתקדמיליון 163- כ דולר לעומת סך של מיליון

כללם גידול בפרמיות בענפי ביטוח בהכנסות מפרמיות נובעת משיפור בכל תחומי הפעילות של ריפבליק וב
והמשך ) MGA(בסוכנויות הביטוח  Program Management-גידול מואץ בפעילות ה, פרטי ומסחרי

  ).מתן שירותי ביטוח לחברות ביטוח אחרות(הגידול בענף שירותי הביטוח 
  

 גידול ,אשתקדולר  דמיליון 321-כ דולר לעומת סך של מיליון 394-כ הסתכמו ב2007 בשנתדמי הביטוח נטו 
 82-כ מיליון דולר לעומת סך של 93-כ הסתכמו ב2007הרביעי של שנת דמי הביטוח נטו ברבעון . 23%-של כ

  .13%- כמיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד גידול של 
  

מיליון דולר ללא השפעת  388-כ( מיליון דולר 354-כ הסתכמו ב2007 בשנת) בשייר(דמי הביטוח שהורווחו 
 מיליון 283-כלעומת סך )  אשר יושם בעקבות רכישת ריפבליק על ידי דלק פייננסAccounting PGAAP-ה

- כ( דולר מיליון 92- כ הסתכמו ב2007 של שנת הרביעיברבעון ) בשייר(דמי הביטוח שהורווחו . אשתקדדולר 
ל ידי דלק  אשר יושם בעקבות רכישת ריפבליק עAccounting PGAAP- דולר ללא השפעת המיליון 98

  . דולר ברבעון המקביל אשתקדמיליון 76- כלעומת סך של ) פייננס
  

 -  כ– 2006 בדצמבר 31ליום  ( מיליון דולר291- כ הסתכם ב2007  בדצמבר31 ליום ריפבליקההון העצמי של 
  . מיליון דולר29-כהדוח הסתכם בת שנב והרווח הנקי ) מיליון דולר247

  
  בביטוח כללי לפי ענפי2007  בדצמבר31 -ב השהסתיימ שנהלהדמים להלן התפלגות שיעורי הפרמיות ו

  :ההפצה השונים
    

  
    
    

  ברוטו 
%  

  שייר עצמי 
%  

  45   26   יענף ביטוח פרט

  26   16   ענף ביטוח מסחרי

  MGA(   32   29(סוכנויות ביטוח 

  Insurance Services(   26   0(שירותי ביטוח 

   100   100  

  
  מידע נוסף

 Segurosבחברת ) 30%-כ(התקשרה ריפבליק בהסכם למכירת אחזקותיה , 2007ריל בחודש אפ   -
Atlas S.A.) מיליון 120-כ( מיליון דולר 29-בתמורה לסך של כ) חברת ביטוח הפועלת במקסיקו 

  .הרווח אשר נבע לריפבליק כתוצאה מהמכירה הסתכם בסכומים שאינם מהותיים). ח"ש
  

 Southern States לרכישת .Unitrin, Incק בהסכם עם חברת התקשרה רפבלי, 2007בחודש מאי    -
General Agency, Inc. ,דולר מיליון 4- סוכנות ביטוח הממוקמת בלואיזיאנה בתמורה לסך של כ 

 .2007העסקה הושלמה במהלך חודש יולי ). ח"ש מיליון 17-כ(
  

לסך ריזונה בתמורה  הממוקמת בא Four Corners רכשה ריפבליק את חברת 2008בחודש פברואר    -
 של ות דולר בהתאם לתוצאותיה העתידי מיליון3 - בעוד כ עשויה לגדול תמורה זו.  מיליון דולר3 -כ

 .הסוכנות על פני מספר שנים
  

  מ"חזקות בעאמנורה  )3
 אשר ניתנה במסגרת רכישת על ההגבלים העסקיים ולאור דרישת הממונה 2007בחודשים ינואר ופברואר 

 392-בתמורה כוללת של כ, לצד שלישי ממניות מנורה 12.2%-כ, כרה דלק השקעותהשליטה בהפניקס מ
רווח ה. 2.2%-ירד שיעור ההחזקה של דלק השקעות במנורה לכ, ל"כתוצאה מהמכירה הנ. ח"שמיליון 
ראה גם . ח"ש מיליון 143- הסתכם בכ )לפני השפעת המס (ל" הנותדלק השקעות כתוצאה מהמכירשנבע ל
  .דוחות הכספייםל 'א7'י9ביאור
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 מ"ברק קפיטל בע )4
 :להלן ()"ברק קפיטל" :להלן(מ " ברק קפיטל בעעםדלק קפיטל על הסכם חתמה , 2007בחודש פברואר 

 מניות בברק קפיטלבמשך תקופה של שישה חודשים  לרכוש לפיו דלק קפיטל זכאית, )"הסכם האופציה"
בתנאים , ח"ש מיליון 30 בסך של בעלים והעמדת הלוואות ח"ש מיליון 24- בסך של כת תשלוםתמור

תחזיק דלק קפיטל עד , כך שאם וכאשר תושלם ביצוע המכירה האמורה, כמוסכם בהסכם האופציה
 עוסקת בפעילות פיננסית הכוללת בעיקרה ברק קפיטל.  מהונה המונפק והנפרע של ברק קפיטל49.9%

אישור הממונה על ההגבלים העסקיים  קיבלה דלק קפיטל את 2007בחודש אפריל . מסחר בניירות ערך
לאחר מועד הרכישה הועמדה הלוואת .  מומשה האופציה האמורה2007 במאי 1לרכישה כאמור וביום 
  .לדוחות הכספיים 'ו7'י9לפרטים נוספים ראה ביאור . ח"ש מיליון 10- בעלים נוספת בסך של כ

  

 1.15 - ו1.14וסעיפים  לדוחות הכספיים 39 - ו38 7'י9למידע נוסף לגבי פעילות הביטוח והפיננסיים ראה ביאורים 
 . תיאור עסקי התאגיד–בדוח התקופתי ' לחלק א
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  פעילויות נוספות  .ח

  
 תשתיות )1
  

  התפלת מים  )א(
: להלן (Ltd I.D.E Technologies פעילות הקבוצה בתחום התפלת מים מתבצעת באמצעות חברת  

"IDE" (מ "ידי דלק תשתיות בע-המוחזקת על)דלק . (49.8%בשיעור של ) " תשתיותדלק: "להלן
  ).ידי דלק השקעות- על100%תשתיות מוחזקת בשיעור של 

  
על כוונתה לבצע הנפקה ציבורית ולרשום את מניותיה  IDE הודיעה 2007 בנובמבר 15ביום 

 GDS – Global Depositary(באמצעות תעודות פיקדון גלובליות ) LSE(למסחר בבורסה בלונדון 
Shares .( אולם , 2007הנפקה נדחתה בשלב זה בשל התנאים שנוצרו בשוק ההון בסוף שנת  ה

  .הנדסת התפלה תמשיך לבדוק עיתוי מתאים לבצע הנפקה כאמור
  
IDEתעשייתיים ומשאבות ) מאיידים(מרכזים ,  עוסקת בייצור ומכירת מתקנים להתפלת מים
ם בעולם מתקנים להתפלת  הקימה במקומות שוניIDE. ובתפעול ואחזקת מתקני התפלה, חום

וחלק הוקמו בקבלנות עבור , )operator(מי ים כאשר בחלק מן המתקנים היא משמשת כמפעיל 
 שותפות המפעילה מתקן להתפלת מי ים בקפריסין המתפיל IDEהקימה , בין היתר. הבעלים

רה די חב.איי.וכן הקימה חברה בשם וי, ק מים בשנה" מיליון מ18 - כ2001מאז חודש יולי 
 הקימה ומתפעלת מתקן VID. 50%המוחזקת על ידה בשיעור של ) "VID: "להלן(מ "להתפלה בע

 עם BOTבמסגרת הסכם , ק מים בשנה" מיליון מ100בעל תפוקה של , להתפלת מי ים באשקלון
  .מדינת ישראל

  
 IDE 50%בה מחזיקה (, מ" בעIDE ,H2ID זכתה חברה מוחזקת של 2006 בספטמבר 18ביום 
במכרז אותו פרסמה ממשלת )  נוספים50%-מ ב"יות וחברת שיכון ובינוי אחזקות בעמהזכו

של מתקן להתפלת מי ים , BOTבשיטת , תפעול ותחזוקה, הקמה, מימון, ישראל בדבר תכנון
על פי הסכם הזיכיון נשוא המכרז התחייבה . ק לשנה" מיליון מ100 -באזור חדרה בהיקף של כ

 שנים 25-לתפעל ולתחזק אותו לתקופת הזיכיון בת כ, המתקןמ להקים את "בע H2IDחברת 
בתום תקופת הזיכיון יימסר ).  שנות הפעלה ותחזוקה22.5- שנות הקמה וכ2.5-מתוכנן כ(

מ " בעH2ID כי חברת IDE ב הודיעה2007 בנובמבר 11ביום . המתקן לידי המדינה ללא תמורה
.  מיליון אירו335-בסכום כולל של כחתמה על הסכם לקבלת מימון בנקאי להקמת הפרויקט 

 95-התחייבה הקבוצה להעמיד ערבויות בנקאיות עד לסך של כ, בקשר עם הסכם המימון כאמור
  . בתקופת ההפעלה של המתקןח"ש מיליון 40- בתקופת ההקמה ועד לסך של כח"שמיליון 

  
ר חברת אנרגיה  על הסכם להקמת מפעל להתפלת מי ים בסין עבוIDE חתמה 2007 ביוני 8ביום 

  .  מיליון דולר119 -בהיקף של כ, מקומית
  
, ח"ש מיליון 473- ו324, 315- על כIDE עמד סך הכנסותיה של 2007- ו2006, 2005בשנים 
 152- ו113, 70- על סך של כIDE עמד הרווח הגולמי של 2007- ו2006, 2005בשנים . בהתאמה

 87- ו52, 24- הסתכם בכ2007- ו2006, 2005  לשניםIDEהרווח הנקי של . בהתאמה, ח"שמיליון 
  .בהתאמה, ח"שמיליון 

  .50% וחלקה של הקבוצה ברווחים אלו הינ
  

 . בדוחות הכספיים)9('י9ראה באור  IDEלפרטים נוספים לגבי פעילות 
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  מתקן לייצור חשמל   )ב(
מ "פי דלק אשקלון בע.פי.בחברה בשם אי) בעקיפין(הקבוצה מחזיקה בבעלות מלאה 

המספק ) "תחנת הכוח: "להלן(אשר הקימה מתקן לייצור חשמל , )"דלק אשקלון: "להלן(
)  והמדינה כאמור לעילVID של BOT- במסגרת הסכמי ה(חשמל למתקן ההתפלה באשקלון 

  . ולאחרים
  

 להקמת BOT-הוקמה במסגרת חוזי ה, MW87 -לייצור חשמל בהיקף של כ, תחנת הכוח
שר רוב התפוקה של תחנת הכוח מיועדת לצרכי מתקן כא, מתקן ההתפלה באשקלון

בסיום תקופת הפעלת . או לחברת החשמל/והיתרה תימכר ללקוחות פרטיים ו, ההתפלה
  .  תועבר תחנת הכוח לידי המדינה, מתקן ההתפלה

  
: להלן(מ " נחתם הסכם מימון וסגירה פיננסית עם בנק לאומי לישראל בע2003בשנת 

 80%-כמהווים אשר ,  להקמת תחנת הכוחח"ש מיליון 260- כבהיקף של) "בנק לאומי"
 תוקן הסכם המימון עם בנק 2007במהלך חודש יולי . מסך העלות הצפויה של הפרויקט

לאומי והתקבלו הלוואות נוספות לצורך מימון הוצאות שימור ועלויות רכישת חשמל 
סכום . כוחמרשת החשמל הארצית שהתהוו בשל העיכוב בהגעת גז טבעי לתחנת ה

 23 - כאשר בגין כח"ש מיליון 40- ההלוואות הנוספות אשר הועמדו לדלק אשקלון הינו כ
דלק תשתיות ודלק אקולוגיה שותפות ,  השקעות מתוכם הועמדה ערבות דלקח"שמיליון 
הסך הכולל של ההון העצמי שהוזרם על ידי בעלי המניות בדלק אשקלון מהווה . מוגבלת

  . בדוחות הכספיים'א9'י3ראה גם באור . יקף האשראי לפרויקט מסך ה20%-לא פחות מ
  

בשל העיכוב בהגעת . 2005ההקמה המכאנית של תחנת הכוח הסתיימה בחודש אוגוסט 
החל מחודש אוגוסט , הגז הטבעי לתחנת הכוח לא ניתן היה להפעיל את התחנה ולפיכך

 2007בחודש יוני .  תוחזקה התחנה על ידי קבלן ההקמה בהתאם לתוכנית שימור2005
 הרצת תחנת הכוח בהליך הגז הטבעי לתחנת הכוח וקבלן ההקמה החלספקת אהחלה 

  .בביצוע בדיקות הקבלהו
  

  העביר קבלן ההקמה את התחנה לידי דלק אשקלון ולמפעיל התחנה2008 בינואר 10ביום 
בכמויות המתאפשרות על ידי  VID–חשמל לספקת אב ודלק אשקלון החלה )דלקיה(

בהליך הרצה נוסף לתחנה , באמצעות המפעיל, ממשיכה דלק אשקלון, במקביל. חנההת
  .לצורך שיפור אמינותה ויציבותה

לתקופה ( אישרה רשות החשמל מתן רישיון ייצור והספקה זמניים 2008 בפברואר 28ביום 
 מרס ב12רישיונות אלו נחתמו על ידי שר התשתיות ביום , לתחנה) של שישה חודשים

  .אישור זה מאפשר לתחנה לייצר בכמויות מסחריות ולספק חשמל לצרכנים פרטיים. 2008
  

- ח"שיון עסק לפי חוק רישוי עסקים התשכיקיבלה דלק אשקלון ר, 2008 מרס ב27ביום 
לצורך  םההיתרים הסטטוטורייהתקבלו כל  הודיעה החברה כי 2008 במרס 30 וביום 1968
  . תחנת הכחה מסחרית שלהפעל

  
 ח בברזילת כוותחנ  )ג(

 התקשרה דלק תשתיות בהסכם עם צדדים שלישיים להקמת חברה 2007 באפריל 1ביום 
חלקה של דלק תשתיות בדלק , )"דלק ברזיל: "להלן( Delek Brazil LLC ב בשם"בארה

דלק ברזיל הוקמה לצורך השקעות משותפות עם בעלי המניות האחרים . 51%ברזיל הינו 
  . בברזיל

  
בחברה ) 51%( נכנסה דלק תשתיות כבעלת מניות 2007יולי במהלך חודש , בנוסף

  .Genrent P. .("Genrent P" :להלן(  GENRENT PARTICIPATION LTDברזילאית בשם
 - ברזיל בהיקף של כ, בגויאניהכוח  מהזכויות בפרויקט להקמת תחנת 70%- תחזיק ב

MW140עברו לזכויות אלה בפרויקט יו.  מיליון דולר50- שעלותה מוערכת בכ- Genrent P.  
  .על ידי צדדים שלישיים

  
לייזום , עם שותפים ישראליים,  התקשרה דלק תשתיות בהסכמים2007 באפריל 1ביום 

 הלוואה בסך של .Genrent P -דלק תשתיות העבירה ל. ברזיל, הקמת תחנת כוח בקמסארי
במהלך . יקטכחלקה היחסי למימון הערבות לפרו). ח"ש מיליון 3-כ( אלפי דולר 631-כ

 הגיעו השותפים בפרויקט קמסארי להסכמה למכירת חלקם בפרוייקט 2007חודש דצמבר 
  ).ח"ש מיליון 13-כ( מיליון ריאל 6-לצד שלישי בתמורה לסך של כ
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 ביוכימיה )2

  
  הדטרגנטים,תוספי הבריאות ,המזון הינה יצרן תוספי מזון וכימיקלים לתעשיות גדות

-ידי הקבוצה בשיעור של כ-ה ציבורית ומוחזקת ליום המאזן עלגדות הינה חבר. והטואלטיקה
64.11%.  

מלחי חומצה , מלחי חומצת לימון, חומצת לימון, גדות מייצרת את המוצרים פרוקטוזה גבישית
מירב מכירות גדות מתבצעות בשווקי אירופה . ומלחים מיוחדים מבוססי חומצת לימון, זרחתית

נים חברות גלובליות מהמובילות בעולם בתחומי תעשיית וצפון אמריקה ובין לקוחותיה נמ
  .המזון והדטרגנטים

  
) .Gadot BioChem USA Inc(חתמה חברת בת זרה בבעלות מלאה של גדות , 2007 במאי 4-ב

חברה פרטית , .Pharmline Holding Inc מהונה המונפק והנפרע של 85%על הסכם לרכישת 
 מהונה המונפק והנפרע של החברה 15% - ר יתרת הכאש, )"החברה הנרכשת: "להלן(ב "בארה

: להלן(על ידי חלק מבעלי המניות של החברה הנרכשת , עם השלמת העסקה, וחזקיהנרכשת 
בתמורה לרכישת מניות החברה . 2007העסקה הושלמה בחודש יוני ). "בעלי המניות הנותרים"

במועד השלמת , שתהנרכשת שילמה חברת הבת של גדות לבעלי המניות של החברה הנרכ
 מיליון 12.2-עלות כוללת של הרכישה כ(ב במזומן " מיליון דולר ארה11.3- העסקה סך של כ

  .בנקאי חיצונימימון באמצעות הרכישה מומנה בעיקר ). דולר
  

 לעומת ח"ש מיליון 1- הסתכמה בכ2007בשנת , תרומת מגזר הביוכימיה לרווח הנקי של הקבוצה
  . אשתקד ח"ש מיליון 21-של סך של כ

  
 תקשורת )3

 
 מערכות תקשורת בכבלים -ב " מההחזקה בחברת מת40% רכשה הקבוצה 2004במהלך שנת 

  )."ב"מת: "להלן(מ "בע
 

אשר , )"עסקת המיזוג: "להלן( הושלמה עסקת מיזוג חברות הכבלים 2006 בדצמבר 31ביום 
  .מוריםב מיתר הצדדים לעסקה את מלוא פעילותיהם בתחומים הא"במסגרתה רכשה מת

נכנסו לתוקפן החלטות אותן אישרה האסיפה הכללית ,  עסקת המיזוגהשלמתכפועל יוצא של 
: להלן ("מ"מערכות תקשורת בכבלים בע-הוט "- ב ל"לפיהן שונה שמה של מת, ב"של מת

ב באופן המשקף את שינוי השם וכן את המבנה החדש של הדירקטוריון "תוקן תקנון מת, )"הוט"
ב כאמור בהתאם "אשר אושרו באסיפת בעלי המניות של מת, ון דירקטוריםומונו לדירקטורי

   .למבנה החדש של הדירקטוריון
  

  .15.97%-ידי הקבוצה בשיעור של כ- המוחזקת לתאריך המאזן עלציבוריתהוט הינה חברה 
  

תרומת פעילות התקשורת .  בדוחות הקבוצה על בסיס השווי המאזנימוצגתההשקעה בהוט 
 מיליון 43- לעומת הפסד בסך של כ, ח"ש בכמיליון 2007בשנת של הקבוצה הסתכמה לרווח הנקי 

  .  אשתקדח"ש
  

  .ח"שמיליון  283- מסתכמת בכ2007 בדצמבר 31יתרת ההשקעה בהוט נכון ליום 
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  פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .7
  

הינן השקעות ה.  וניהולן שלהפעילות החברה מתרכזת בעיקר בהחזקת מניות של החברות הבנות  )1  .א
  .לטווח ארוך ולפיכך אינה מבוצעת פעילות הגנה כנגד החזקות אלו

  
. ניהול הסיכונים בחברות הבנות והמוחזקות נקבע ומבוצע במישרין על ידי החברות המוחזקות

חלק מהחברות הן ציבוריות ונסחרות בבורסה ולכן ניתן גילוי נאות לנושא זה בדוחות הכספיים 
   .ןשלה

  
האחראי על ניהול סיכוני שוק בתחום המטבע בחברה ובחלק מהחברות המוחזקות הינו מר עידו   )2

אחרונות מר אדר משמש  השנים הארבעבמהלך . אדר שהוא בעל תואר מוסמך במנהל עסקים
  .לפני כן כיהן כמנהל מחלקת הגזברות והביטוח בדלק ישראלו כגזבר החברה

  
  תיאור סיכוני שוק  .ב

  
היא חברת אחזקות וניהול בעיקרה ולכן חשיפתה היא בעיקר בשל סיכוני שוק  קבוצההכאמור  )1

  ").מוחזקותחברות : "להלן(של חברות בנות וכלולות 
    

  :הסיכונים העיקריים בחברות אלו הינם כדלקמן
  
  שינויים בשערי מטבע זר -

 הקבוצהולחברות המוחזקות הלוואות הנקובות במטבע זר ולפיכך חשופה  קבוצהל
לשערי החליפין יכולות להיות , כמו כן. לשינויים בשערי החליפין של המטבעות הזרים
  .השפעות על תוצאותיה העסקיות של החברה

  
    שינויים בשיעורי הריבית -

ת שקליות בריבית בשיעור משתנה ולפיכך הן ווהחברות המוחזקות הלווא קבוצהל
רות בקבוצה נטלו הלוואות חלק מהחב. 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 -

והחברות המוחזקות הן בשקלים ה קבוצהחלק ניכר מההלוואות ארוכות המועד של 
בחלק ניכר מן , הקבוצהלהערכת הנהלת . צרכן בישראלצמודים למדד המחירים ל

, המקרים חשיפת הקבוצה לעליית מדד המחירים בארץ מהווה חשיפה כלכלית מוגבלת
מאחר ולהערכתה ערך הנכסים הקבועים של הקבוצה עולה לאורך זמן לפחות בשיעור 

 .עליית המדד
  

מחירים לצרכן מעל יצוין כי חלק מחברות הקבוצה מבצעות הגנות של עליית מדד ה
  .רמה שנתית מסוימת

  
  האטה כלכלית ושינויים בשווקים בהם פועלת הקבוצה -

לשינויים בשווקים . לקבוצה פעילות מהותית המתבצעת בארצות שונות ברחבי העולם
עלולה , )לרבות בישראל(בהם פועלת הקבוצה ובפרט האטה כלכלית באותם שווקים 

 .והחברות המוחזקותה קבוצהל להיות השפעה שלילית על פעילותן ש
 

  מצב שווי ההון -
ידי הקבוצה חושפים אותה - שינויים במחירי ניירות הערך הסחירים המוחזקים על

שפל בשווקי ההון בארץ ובעולם . מתנודתיות בשוק ההון, בין היתר, לסיכונים הנובעים
 וכן על ,עלול להשפיע לרעה על יכולתה של הקבוצה למצוא מקורות מימון לכשיידרשו

שפל בשווקי ההון , כמו כן. יכולתה של הקבוצה להפיק רווחי הון ממימוש השקעותיה
ולהביא , ידה-והחברות המוחזקות עלה קבוצהעלול להקשות על ביצוע גיוסי הון של 
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לירידה אפשרית במחירי ניירות הערך של חברות מוחזקות לאחר הנפקתן בבורסות 
 .לניירות ערך

  
  סיכוני מחיר -

ן "ן של הקבוצה חשופה בצורה מהותית לשינויים בשווי ההוגן של נדל"ות הנדלפעיל
מניב בחברות כלולות אשר עורכות את דוחותיהן הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות 

ן מניב בשווי ההוגן שלו וזקיפת ההפרשים בשווי ההוגן "בין לאומיים ובכללם הצגת נדל
  .לדוח רווח והפסד

  
, מחירים אחרים ומדדים כלכליים אחרים, ם במחירי חומרי גלםהקבוצה חשופה לשינויי )2

לרבות התחייבות הקבוצה , העשויים להשפיע מהותית על נכסי הקבוצה והתחייבויותיה
 .ערך המלאי שברשותן ונכסים והתחייבויות אחרים, חובות לקוחות לחברות הקבוצה, לספקים

 
נת מאגר הגז ומערכת ההפקה וההולכה הושלמה למעשה הכ, 2004במהלך הרבעון הראשון בשנת  )3

של הגז בעסקת ים תטיס לשימוש ולפיכך החל ממועד זה נזקפות עלויות המימון בגין ההלוואות 
עד לאותו מועד נזקפו עלויות המימון (הדולריות אשר שימשו למימון הנכס לדוח רווח והפסד 

: להלן(עסקת ים תטיס בשל העובדה כי הדוחות הכספיים של התאגידים המחזיקים ב). לנכס
עלויות המימון הכוללות הפרשי הצמדה הנובעים , נקובים בשקל הישראלי) "התאגידים"

 לדוח רווח 2004 של שנת משינויים בשער החליפין של הדולר נזקפות החל מהרבעון הראשון
  .והפסד

  
לתאגידים , ב"כתוצאה מכך ובשל ההיקף המהותי של ההלוואות הנקובות בדולר של ארה

  .חשיפה חשבונאית מהותית לשינויים בשער החליפין של הדולר
  

 ההכנסות –ב "מכיוון שמרבית הפעילות הרלוונטית של התאגידים מתבצעת בדולר של ארה
הרוב המכריע של הרכוש הקבוע המשמש את עסקת , ב"ממכירת הגז מתקבלות בדולר של ארה

, ב"הפעילות הינו בדולר של ארהב וחלק ניכר מהמימון של "ים תטיס נקנה בדולר של ארה
עיקר חשיפה זו הינה . לתאגידים חשיפה כלכלית מוגבלת לשינויים בשער החליפין של הדולר

  .אין התאגידים מגנים עליה, בדרך כלל, חשיפה חשבונאית שאינה כלכלית ולפיכך
  

  מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק  .ג
  

שקעותיהן בכל מדינה במטבע ההשקעה של אותה ל נוהגות לממן את ה"החברות המוחזקות בחו  -
האמורות לממן את החזרי הקרן , ההכנסות של החברות המוחזקות מהנכסים המניבים. מדינה

ולכן החברות המוחזקות , כן גם כל נכסיהן האחרים, הינן במטבע המקומי, ותשלומי הריבית
  .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 בעיקר 

  .לזמן ארוך ובריבית קבועה
. חריםהחברה והחברות בנות נוהגות מדי פעם לעשות שימוש באופציות מטבע ובנגזרים א  -

עסקאות אלה נעשות עם תאגידים פיננסיים גדולים בארץ ובחוץ לארץ ומבוצעות למטרות הגנה 
  .ומטרות שונות

ן המסחריים של הקבוצה הינם בעיקרם ארוכי טווח ולפיכך "הסכמי השכירות של נכסי הנדל  -
  .הקבוצה אינה חשופה באופן מהותי לשינויים במחירי השוק של דמי שכירות

  
  ל מדיניות ניהול סיכוני השוק ואופן מימושההפיקוח ע  .ד

  
מנהלות את סיכוני השוק שלהן בפיקוח הדירקטוריון שלהן או באמצעות ות מוחזקההחברות   -

ביועצים מיוחדים המתמחים בשווקים ה קבוצהנעזרת , כמו כן. וועדות דירקטוריון מיוחדות
  .ל"הנ

בודקים גם את נושאי ניהול סיכוני ת קומוחזהוהחברות ה קבוצהמנגנוני הבקרה הפנימיות של   -
  .השוק

דרכי ההגנה שהן מבצעות או , חברות הקבוצה חייבות בדיווח מלא על היקף וסוג החשיפות שלהן  -
  .לא מבצעות בגינן
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   דוח בסיסי הצמדה לעסקים כלליים  )1(  .ה
 

  בסכומים מדווחים) ח"שמיליון  (2007 בדצמבר 31ליום 

   מטבע ישראלי  בע חוץמט
  כ"סה

פריטים 
לא 

ח "מט  כספיים
דולר ט"ליש יין יפני  אירו  ש"פר אחר

קנדי
דולר 
 ב"ארה

צמוד
למדד   לא צמוד

נכסים  

 מזומנים ושווי מזומנים  609  566 20 477  362 287 2  2,323
  השקעות לזמן קצר 675 204 218        1,097

 לקוחות 1,860  614  70  834 3 1  3,382
 )לא כולל חלויות שוטפות (חייבים ויתרות חובה 266 10 286 56 16  48 16 2 51 751

 מלאי   5    20   1,812 1,837
 בניינים וקרקעות למכירה          237 237

 השקעות בחברות מוחזקות ואחרות 7 73 22 48 20  12 62  3,287 3,531
 מקרקעין להשכרה          15,446 15,446

 מקרקעין לבניה          463 463

כולל  (פקדונות וחובות לזמן ארוך, הלוואות 86 122 458 27 200  289 40  29 1,251
  )חלויות שוטפות

 השקעות בחיפושים והפקת נפט וגז          998 998
 נטו, רכוש קבוע          8,560 8,560
 נטו, רכוש אחר והוצאות נדחות          2,785 2,785

42,661 33,668 5 408 1,565 - 783 151 2,169 409 3,503 כ נכסים"סה

  ק מתאגידים בנקאיים ומאחרים"אשראי לז 898 270 260  151  319 37   1,935
 )ללא חלויות שוטפות(

 ספקים ונותני שירותים 278  1,303  17 712 677  3  2,990
 זכותזכאים ויתרות  782 138 276 22 301 2 580  5 45 2,151

  שהוכרזדיבידנד   160               160

 ח המירות במניות החברה"אג  1         1

כולל ( ח המירות במניות חברות מאוחדות"אג  306         306
  )חלויות שוטפות

  )כולל חלויות שוטפות( ח אחרות"אג   7,875 365  1,450      9,690

א מתאגידים בנקאיים "הלוואות לז 253 1,306 1,857 1,127 6,740  5,523 1,577 89  18,472
 )כולל חלויות שוטפות (ומאחרים

התחייבויות בשל סיום יחסי עובד 4  4       103 111
נטו,מעבידו

  מסים נדחים          1,594 1,594

 התחייבויות אחרות 50  73   30 41   682 876
38,286 2,424 97 1,614 7,140 744 8,659 1,149 4,138 9,896 2,425 כ התחייבויות"סה

4,375 31,244 )92( )1,206( )5,575( )744( )7,876( )998( )1,969(  )9,487( 1,078  נטו,היתרה המאזנית
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בסכומים מדווחים)ח"שמיליון (2006 בדצמבר31ליום

   מטבע ישראלי  מטבע חוץ
  כ"סה

  
פריטים  
ח "מט לא כספיים

 אחר
דולר  ט"ליש יין יפני  אירו  ש"פר

קנדי
דולר 
ב"ארה

צמוד 
למדד

  לא צמוד

 נכסים           
 מזומנים ושווי מזומנים  123  564 28 78  84  4  881
  השקעות לזמן קצר 192 48 574 1       815

 לקוחות 1,847 6 459 10 1  24 2 3  2,352
 חייבים ויתרות חובה 161 12 157 121 22  11 12 2 79 577

 מלאי   5   - 16   1,346 1,367
 בניינים וקרקעות למכירה          110 110

 השקעות בחברות מוחזקות ואחרות 301 47  14 232  236 112 28 1,845 2,815
 מקרקעין להשכרה          3,230 3,230

 מקרקעין לבניה          477 477
  זמן ארוךפקדונות וחובות ל, הלוואות 99 142 479 26 93  6 54  4 903

 השקעות בחיפושים והפקת נפט וגז          969 969
 נטו, רכוש קבוע          3,077 3,077

 נטו, רכוש אחר והוצאות נדחות          741 741
 כ נכסי עסקים כלליים"סה 2,723 255 2,238 200 426 - 377 180 37 11,878 18,314

ק מתאגידים בנקאיים "אי לזאשר 1,774 650 529 55 36 37 92 12   3,185
ומאחרים

 ספקים ונותני שירותים 217 5 988   32 56    1,298
 זכאים ויתרות זכות 498 79 239 38 30  32   12 928
  דיבידנד לשלם 86          86

 ח המירות במניות החברה"אג  8         8
 ח המירות במניות חברות מאוחדות"אג  301         301

  ח אחרות"אג  3,808 413        4,221

א מתאגידים בנקאיים "הלוואות לז 395 656 1,596 953 470  778 32   4,880
ומאחרים

 התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד 14         2 16
  מסים נדחים          399 399

 התחייבויות אחרות   208   32 37   60 337
 כ התחייבויות עסקיים כלליים"סה 2,984 5,507 3,973 1,046 536 101 995 44 0 473 15,659

  נטו, היתרה המאזנית )261( )5,252(  )1,735( )846( )110( )101( )618( 136 37 11,405 2,655
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 דוח בסיסי הצמדה לעסקי הביטוח )2
  

  בסכומים מדווחים) ח"שמיליון  (2007 בדצמבר 31ליום 

  מטבע ישראלי  

 לא צמוד  
צמוד 

  למדד

צמוד 

  ח"מט

משתתפות 

  ברווחים

פריטים לא 

  כספיים
  כ"סה

  826    306  249    271  מזומנים ושווי מזומנים

  29,981  1,748  15,825  2,470  9,091  847  השקעות

  871  778  93        רכוש קבוע

  4,239    212  3,247  406  374  סכומים לקבל

  2,898  2,886  12        הוצאות רכישה נדחות ואחרות

  38,815  5,412  16,448  5,966  9,497  1,492  סך נכסי עסקי הביטוח

  30,914    16,229  2,926  10,750  1,009 עתודות ביטוח ותביעות תלויות

  3,354  450    1,567  1,325  12  התחייבויות לזמן ארוך

  1,190  257  10  430  130  363  התחייבויות אחרות

  35,458  707  16,239  4,923  12,205  1,384  סך התחייבויות עסקי הביטוח

  3,357  4,705  209  1,043  )2,708(  108  נטו, היתרה המאזנית

  
    

  בסכומים מדווחים) ח"שמיליון  (2006 בדצמבר 31ליום 

  מטבע ישראלי  

 לא צמוד  
צמוד 

  למדד

צמוד 

  ח"מט

משתתפות 

  ברווחים

פריטים לא 

  כספיים
  כ"סה

  1,115    210  172    733  מזומנים ושווי מזומנים

  26,018  590  13,739  2,431  8,153  1,105  השקעות

  580  580          רכוש קבוע

  3,880  46  202  2,205  394  1,033  סכומים לקבל

  2,547  2,352  39  36  120    הוצאות רכישה נדחות ואחרות

  34,140  3,568  14,190  4,844  8,667  2,871  סך נכסי עסקי הביטוח

  28,663  134  13,988  2,385  7,606  4,550 עתודות ביטוח ותביעות תלויות

  1,584      1,395  189    התחייבויות לזמן ארוך

  869  341  46  380  11  91  התחייבויות אחרות

  31,116  475  14,034  4,160  7,806  4,641  סך התחייבויות עסקי הביטוח

  3,024  3,093  156  684  861  )1,770(  נטו, היתרה המאזנית
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 שינוי בגורמי השוקמבחני רגישות בגין   .ו
 ומיידיים תקופתיים חות"דו( ערך ניירות לתקנות השנייה תוספתז בהוראות ה"בהתאם לתיקון התשס

ה ביצעה מבחני רגישות לשינויים בגורמי סיכון המשפיעים על השווי ההוגן של קבוצה, )1970ל "התש
  ".מכשירים רגישים"

אינו ) "מטבע הפעילות: "להלן( שלהן יקציונאלבבעלות הקבוצה מספר חברות אשר מטבע הפעילות הפונ
בקשר עם חברות אלו לא בוצעו מבחני רגישות למכשירים ). ח"ש(זהה למטבע הפעילות של הקבוצה 

כך . פיננסיים בגין שינויים בשערי החליפין  אשר הינם מטבע הפעילות של החברות האמורות ביחס לשקל
לא נכללו במסגרת ) ב"ינו מטבע הפעילות של דלק ארהאשר ה(ב "מזומנים בדולר בדלק ארה, לדוגמא

כן נכללו מבחני רגישות לשינויים , יחד עם זאת.  דולר–מבחני הרגישות לשינויים בשער החליפין שקל 
 .בשערי חליפין בין מטבעות שונים שאינם שקל ביחס למטבע הפעילות

ם לצרכן לא נכללו בטבלת רגישות סעיפים מאזניים כגון איגרות חוב והלוואות צמודות למדד המחירי
הבא לידי ביטוי , לשינויים במדד המחירים לצרכן כיוון ששווים ההוגן חשוף לשינויים בצפי לאינפלציה

  .בשינויים בעקום השקלי הצמוד
  
 :רגישות של מכשירים פיננסיים במסגרת העסקים הכללים )1

  הנחות ומודלים, תיאור פרמטרים
 . רים הינו שווי השוק שלהםשווי הוגן של ניירות ערך סחי  )א(

חושב על ידי היוון תזרימים עתידיים לפי ריבית המשקפת גרות חוב יואשווי הוגן של הלוואות   )ב(
 .למועד הדיווחקבוצה ושל חברות הבת את עלויות המימון של ה

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

שווי הוגן של חוזים עתידיים ושינויים בשווי ההוגן בהתאם למבחני הרגישות חושבו על ידי היוון   )ד(
תוך שימוש בשערי ספוט ושערי ריבית כמפורט בטבלאות , של העסקה" רגליים"כל אחת משתי ה

 .שלהלן

מ "איגרות חוב בריבית קבועה בוצעו לפי מח הלוואות ות לשינויים בריבית שלמבחני רגישו   )ה(
 ).Modified Duration(מתוקנן 

מאחר והשפעת ,  בריבית משתנה לא נכללו במבחני רגישות לשערי ריביתגרות חובי ואהלוואות  )ו(
 .  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(עקום שטוח   סטיות תקן
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בהם לא נצפו , עבור גורמי סיכון. סיכון הרלוונטייםה בגורמי 10%-הלן שינויים יומיים מעבר לל  )ח(
 תרחישים 4מוצגות התוצאות של ,  שנים האחרונות10 במהלך 10%-גדולים משינויים יומיים 

 ). 10%±- ו5%±(
שינוי   גורם סיכון

  מקסימלי
  הערות  תאריך

  עליה  8.10.98  13.8%  יין/שקל
ריבית שקלית נומינלית עד 

  שנה
  עליה בריבית שקלית נומינלית לשנה  8.10.98  24%

ריבית שקלית נומינלית מעל 
  שנה

   שנים3-עליה בריבית שקלית נומינלית ל  31.03.02  14%

   שנים5-עליה בריבית שקלית ריאלית ל  29.07.07  17%  ריבית שקלית ריאלית
   חודשים3- ירידה בריבית דולרית ל  20.09.01  17%  ריבית דולרית עד שנה
   שנים3-עליה בריבית דולרית ל  26.06.03  14%  ריבית דולרית מעל שנה

  עליה בריבית אירו לחודש  29.11.07  15%  ריבית אירו עד שנה
   שנים3- עליה בריבית אירו ל  13.01.03  11%  ריבית אירו מעל שנה

   חודשים3-ש ל"עליה בריבית פר  29.09.99  52%  ש עד שנה"ריבית פר
   שנים4-ש ל"עליה בריבית פר  19.03.03  18%  ש מעל שנה"ריבית פר
   שנים4-ט ל"ת לישעליה בריבי  27.12.07  11%  ט מעל שנה"ריבית ליש
-בעבר חלו בריבית יין שינויים יומיים  גדולים מ  הנחה  50%  ריבית יין

אולם לאור העובדה כי באותן תקופות שיעור , 50%
 נבחר 50%שינו של , 0%-ריבית היין היה קרוב ל

  . כשינוי מקסימלי
 נבחר 50%שינוי של , לאור בעיית נתונים היסטוריים  הנחה  50%  סטיות תקן 

  ינוי מקסימליכש
 נבחר 15%שינוי של , לאור בעיית נתונים היסטוריים  הנחה  15%  סוכר

  כשינוי מקסימלי
  עליה  21.10.02  15.8%  מניית פורד
  ירידה  8.1.03  14.9%  מניית מנורה

  

אלא אם נאמר , מכשירים נגזרים בחברות הקבוצה נועדו להגנה ואינם מוכרים חשבונאית  )ט(
 .אחרת

  )ח" שןמיליו( במדד המחירים לצרכן ייםמבחני רגישות לשינו )1(

  
) הפסד/(רווח

 מהשינויים
) הפסד/(רווח

 מכשיר רגיש מהשינויים
0.2% 0.1% 

שווי 
 0.2%- 0.1%-  הוגן

 (1)(1)  6 1 1 מדד/ שקלחוזים עתידיים
 (1)(1)  6 1 1 כ"סה
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  )ח"ש ןמיליו(ח  "מט/גישות לשינויים בשערי חליפין שקל רמבחני )2(

 :ב"דולר ארה/ח שקל"ים בשעימבחני רגישות לשינו •
  

) הפסד/(רווח
 מהשינויים

) הפסד/(רווח
 מהשינויים

10% 5% 

שווי 
 מכשיר רגיש 10%- 5%-  הוגן

4.231 4.038 3.846 3.654 3.461 
 (15) (8)  154 8 15  מזומן

 (22) (11)  216 11 22 חייבים ויתרות חובה, לקוחות
 (36) (18)  359 18 36 פקדונות בבנקים

 (6) (3)  61 3 6 ת חוב קונצרניותואיגר
 (5) (3)  51 3 5 עסקאות משותפות בחיפושי נפט וגז

  41  20 (407) (20) (41) זכאים ויתרות זכות, ספקים
 81  41 (814) (41) (81) אשראי מתאגידים בנקאיים

 37 19 (371) (19) (37) איגרות חוב
  16  8 (155) (8) (16) עסקאות משותפות בחיפושי נפט וגז

 (44) (22) (18) 22 44 דולר/חוזים עתידיים שקל
 (45) (27) (38) 27 46 דולר/אופציות שקל

  7  4 (74) (4) (7) חוזים עתידיים על סחורות
  9  0 (1,036) 0 (8) כ"סה

 
 ואיר/ח שקל"ים בשעימבחני רגישות לשינו •

   
) הפסד/(רווח

 מהשינויים
) הפסד/(רווח

 מהשינויים
10% 5% 

שווי 
 מכשיר רגיש 10%- 5%-  הוגן

6.225 5.942 5.659 5.376 5.093 
  (2)  (1) 25 1 2 מזומן

 (4) (2) 43 2 4 חייבים ויתרות חובה, לקוחות
  7  4 (71) (4) (7) זכאים ויתרות זכות, ספקים

  14  7 (137) (7) (14) םאשראי מתאגידים בנקאיי
התחייבות בגין הנפקת מניות 

  4  2 (41) (2) (4) חסומות
 (3) (1)  0 1 3 אירו/חוזים עתידיים שקל

 (10) (5) (1) 0 0 אירו/אופציות שקל
  6  4 (182) (9) (16) כ"סה

  

 ט"ליש/ח שקל"ם בשעימבחני רגישות לשינוי •
  

) הפסד/(רווח
 מהשינויים

) הפסד/(רווח
 מהשינויים

10% 5% 

שווי 
 מכשיר רגיש 10%- 5%-  הוגן

8.482 8.096 7.711 7.325 6.939 
 (1) (0)  7 0 1 מזומן

 (0) (0)  4 0 0 חייבים ויתרות חובה, לקוחות
  8  4 (82) (4) (8) אשראי מתאגידים בנקאיים

  7  4 (71) (4) (7) כ"סה
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  ש"פר/ח שקל"ים בשעימבחני רגישות לשינו •

) הפסד/(רווח
 מהשינויים

) הפסד/(רווח
 מהשינויים

10% 5% 

שווי 
 מכשיר רגיש 10%- 5%-  הוגן

3.762 3.591 3.420 3.249 3.078 
 (27) (14)  272 14 27 מזומן

  53 26 (527) (26) (53) אשראי מתאגידים בנקאיים
 (20) (8) (1) 9 20 ש"פר/חוזים עתידיים שקל

 (2) (1) (1) 0 1 ש"פר/אופציות שקל
  4 3 (257) (3) (5) כ"סה

  

 יין/ח שקל"ם בשעימבחני רגישות לשינוי •
 

 ) הפסד/(רווח
 מהשינויים

) הפסד/(רווח
 מהשינויים

14% 10% 5% 

שווי 
 הוגן

 מכשיר רגיש 14%- 10%- 5%-
  0.039 0.038 0.036 0.034 0.033 0.031 0.030 

  84  60  30 (597) (30) (60) (84) ספקים
התחייבות בגין הנפקת 

  4  3  1 (29) (1) (3) (4) מניות חסומות
 (8) (5) (3) (0) 3 5 8 יין/ שקלחוזים עתידיים

 (15) (10) (4) (2) 2 3 4 יין/שקלאופציות 
  65  48  24 (628) (26) (55) (76) כ"סה

 
 מטבעות אחרים/ח שקל"ים בשעימבחני רגישות לשינו •

  
) הפסד/(רווח

 מהשינויים
) הפסד/(רווח

  רגישמכשיר מהשינויים
10% 5% 

שווי 
  הוגן

-5% -10% 
 (0) (0)  4 0 0 מזומן

  12 6 (115) (6) (12) אשראי מתאגידים בנקאיים
 (2) (1) (3) 2 3 אופציות

  10 5 (114) (4) (9)  כ"סה
  

  )ח"ש ןומילי(ח  "מט/ח"מבחני רגישות לשינויים בשערי חליפין מט )3(

 
) הפסד/(רווח

 מהשינויים
) הפסד/(רווח

 מכשיר רגיש מהשינויים
10% 5% 

שווי 
  הוגן

-5% -10% 
 (16) (8)  163 8 16 אשראי לחברות כלולות

  41 21 (6) (21) (41) ח"מט/ח"ידיים מטתחוזים ע
 (21) (6) (32) 10 8 ח"מט/ח"אופציות מט

  4 7  125 (3) (17) כ"סה
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 )ח"ש ןמיליו(מבחני רגישות לשינויים בשיעורי ריבית  )4(

 ם בריבית שקלית נומינליתימבחני רגישות לשינוי •
 

 ) הפסד/(רווח
 מהשינויים

) הפסד/(רווח
 מכשיר רגיש מהשינויים

  (*) 10% 5% 

שווי 
 הוגן

-5% -10% (*) 
פיקדונות ויתרות חובה 

  1  1  1  26 (1) (1) (1) בבנקים

 5 4 2 239 (2) (4) (5)  וב ממשלתיותאיגרות ח
אשראי מתאגידים 

 (2) (1) (1) (69)  1 1  2  בנקאיים

 (4) (2) (1) (286)  1  2  4  ניירות ערך מסחריים
חוזים עתידיים 

 (2) (1) (0) (22)  0  1  2  ח"מט/שקל

 (2) (1) (0) (3)  0  1  2  ח"מט/אופציות שקל
חוזים עתידיים 

 (3) (2) (1)  6  1  2  3  מדד/שקל

 (7) (2) 0 (109) (0)   2  7  כ"סה

  .לעיל' ח.1בהתאם לסעיף (*)                      

  

 ם בריבית שקלית ריאליתימבחני רגישות לשינוי •
 

 ) הפסד/(רווח
 מהשינויים

) הפסד/(רווח
 מכשיר רגיש מהשינויים

  (*)  10% 5% 

שווי 
 הוגן

-5% -10% (*)  

פיקדונות ויתרות חובה 
  2  1  1  68 (1) (1) (2) נקיםבב

  3  2  1  101 (1) (2) (3) איגרות חוב ממשלתיות
  5  3  2  148 (2) (3) (5) איגרות חוב קונצרניות

אשראי מתאגידים 
 (40) (23) (12) (1,172)   12  23  40 בנקאיים

 (410) (241) (121) (7,946)  121  241  410 איגרות חוב סטרייט 
  להמרהאיגרות חוב

 (4) (2) (1) (315)  1  2  4 במניות חברות בנות

חוזים עתידיים 
  2  1  1  6 (1) (1) (2) מדד/שקל

 (442) (259) (129) (9,110)  129  259  442 כ"סה

  .לעיל' ח.1בהתאם לסעיף (*)                     

 ב"ם בריבית דולר ארהימבחני רגישות לשינוי •
 ) הפסד/(רווח

 מהשינויים
) הפסד/(רווח

 מכשיר רגיש מהשינויים
  (*) 10% 5% 

שווי 
 הוגן

-5% -10% (*) 

 (5) (3) (2) (257) 2 3 5 איגרות חוב
אשראי מתאגידים 

 (1) (0) (0) (164) 0  0 1 בנקאיים

  12  9  6 (139) (4) (13) (19) נגזרים
  6  6  4 (560) (2) (10) (13) כ"סה

  .לעיל' ח.1בהתאם לסעיף (*)   
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 ם בריבית אירו ימבחני רגישות לשינוי •
 ) הפסד/(רווח

 מהשינויים
) הפסד/(רווח

 מכשיר רגיש מהשינויים
  (*) 10% 5% 

שווי 
 הוגן

-5% -10% (*) 

 (59) (53) (24)  11 22 46 42  (**)נגזרים
 (59) (53) (24)  11 22 46 42 כ"סה

  .לעיל' ח.1בהתאם לסעיף (*)   

  .וכר חשבונאית מ99%(**)   

 ט"ים בריבית לישימבחני רגישות לשינו •
 ) הפסד/(רווח

 מהשינויים
) הפסד/(רווח

 מכשיר רגיש מהשינויים
  (*) 10% 5% 

שווי 
 הוגן

-5% -10% (*) 
אשראי מתאגידים 

 (23) (21) (10) (599) 10 21 23 בנקאיים
 (396) (360) (179) (735) 179 358 394  (**)נגזרים
 (419) (381) (189) (1,334) 189 379 417 כ"סה

  .לעיל' ח.1בהתאם לסעיף (*)   

  .רובן אינם מוכרים חשבונאית, נגזרי ריבית שנועדו לקבע ריבית בהלוואות בריבית משתנה(**)    

  

 ש"ים בריבית פרימבחני רגישות לשינו •
 ) הפסד/(רווח

 מהשינויים
) הפסד/(רווח
 מכשיר רגיש ינוייםמהש

  (*) 10% 5% 

שווי 
 הוגן

-5% -10% (*) 
אשראי מתאגידים 

 (4) (2) (1) (325) 1 2 4 בנקאיים
 (21) (7) (2) (9) 6 9 7  (**)נגזרים
 (25) (9) (3) (334) 7 11 11 כ"סה

  .לעיל' ח.1בהתאם לסעיף (*)   

  . מוכר חשבונאית80%- כ(**)   

 ם ם בריבית מטבעות אחריימבחני רגישות לשינוי •
) הפסד/(רווח

 מהשינויים
) הפסד/(רווח

 מכשיר רגיש מהשינויים
10% 5% 

שווי 
  הוגן

-5% -10% 
 (6) (3) (510) 3 6 אשראי מתאגידים בנקאיים

 (5) 1 (17) 0 1 נגזרים
 (11) (2) (527) 3 7 כ"סה

  
  

 )ח"ש ןמיליו(מבחני רגישות לשינויים במחירי סחורות  )5(

 ם במחיר סוכר ימבחני רגישות לשינוי •
 ) הפסד/(רווח

 מהשינויים
) הפסד/(רווח

 מכשיר רגיש מהשינויים
  (*) 10% 5% 

שווי 
 הוגן

-5% -10% (*) 

 (5) (4) (2)  0 2 4 5 חוזים עתידיים על סוכר
 (5) (4) (2)  0 2 4 5 כ"סה

  .לעיל' ח.1בהתאם לסעיף (*)   
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  ים במחיר נפטימבחני רגישות לשינו •

) הפסד/(רווח
 מהשינויים

) הפסד/(רווח
שמכשיר רגי מהשינויים  

10% 5% 

שווי 
  הוגן

-5% -10% 
 (50) (25)  503 25 50 מלאי דלקים

  10 5 (71) (5) (10) חוזים עתידיים על נפט
 (40) (20)  432 20 40 כ"סה

  ם במחיר גזימבחני רגישות לשינוי •

) הפסד/(רווח
 מהשינויים

) הפסד/(רווח
 מכשיר רגיש מהשינויים

10% 5% 

שווי 
  הוגן

-5% -10% 
  1 0 (3) (0) (1) חוזים עתידיים על גז

  1 0 (3) (0) (1) כ"סה
 

  )ח"ש ןמיליו(מבחני רגישות לשינויים במחירי מניות  )6(

 
 ) הפסד/(רווח

 מהשינויים
) הפסד/(רווח

 מכשיר רגיש מהשינויים
  (*) 10% 5% 

שווי 
 הוגן

-5% -10% (*) 

 (17) (14) (7)  142 7 14 17 תמניו
  2  2  1 (231) (1) (2) (2)  ח להמרה"אג
 (15) (12) (6) (89) 6 12 15 כ"סה

  .לעיל' ח.1בהתאם לסעיף (*)   
  

  
 :רגישות של מכשירים פיננסיים במסגרת עסקי הביטוח )2

  :ח"ש מיליוןבהינן  להלן התוצאות

   ריבית צמודת מדד-גורם הסיכון  )א(
  

 מהשינויים בגורם )סדהפ(/רווח  
  הסיכון

   מהשינויים בגורם הסיכון)הפסד(/רווח  

  סוג המכשיר
עלייה 

 מקסימלית
עלייה של 

10%  
עליה של 

5%  
 שווי הוגן

ירידה 
 מקסימלית

ירידה של 
10%  

ירידה של 
5%  

                

 0 1 0772(1)(2)  ח ממשלתי"אג
 4 9 43513(4)(9)(12)  ח קונצרני"אג
 0 0 000120  ח להמרה"אג

 0 0 00241(1)  הלוואות
 (8) (16) (23)(632)22158   שהונפקוח"אג

אופציות על מניות 
 (2) (4) (8)(217)842  מוחזקת' של חב
 (6) (10) (15)(301)1596  כ"סה
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  שקליתריבית -גורם הסיכון  )ב(
  

  השינויים בגורם הסיכון מ)הפסד(/רווח    מהשינויים בגורם הסיכון)הפסד(/רווח  

  סוג המכשיר
עלייה 

 מקסימלית
עלייה של 

10%  
עליה של 

5%  
  שווי הוגן

ירידה 
 מקסימלית

ירידה של 
10%  

ירידה של 
5%  

                
 1 3 2363(1)(3)(3)  ח ממשלתי"אג

 על ה אופציכתבי
 0 0 0 0 0 0 0 מניות ישראליות

הלוואות 
 0 0 00040  שקליות
 0 0 00020    בבנקתפיקדונו

 1 3 2423(1)(3)(3)  כ"סה
  ל" ריבית חו-הסיכוןגורם   )ג(

  

  
 מהשינויים בגורם )הפסד(/רווח

  הסיכון
  

 מהשינויים בגורם )הפסד(/רווח
  הסיכון

עלייה   סוג המכשיר
 מקסימלית

עלייה של 
10%  

עליה של 
5%  

שווי 
  הוגן

ירידה 
 מקסימלית

ירידה של 
10%  

ירידה 
 5%של 

      
ריבית ( ח קונצרני"אג

  )דולר
0006 0 0 0 

ריבית ( ח קונצרני"אג
  )*אירו

0009 0 0 0 

 0 0 0 0007  )אירוריבית ( הלוואות
 0 0 1 00012  )ט"ריבית ליש( הלוואות

)121(000  הלוואות שנתקבלו  0 0 0 
)87(000  כ"סה  1 0 0 

  
 שנים נצפו תנודות הגדולות 3של שנתיים עד  בעקום של רביות האירו בטווח, נמצא כי.  עקומי הריביות לאורךתנבדקו התנודות היומיות המקסימאליו  * 

ייתכן כי בחלק מהמכשירים , לפיכך.  בערכן המוחלט10%-  שנים ומעלה בו נצפו תנודות הנמוכות מ4לעומת טווח של .  בערכן המוחלט10% - מ
  .10%הרווח או הפסד מהשינויים המקסימליים יהיה נמוך בהשוואה לשינוים של ,  הארוךהרגישים לתנודות של עקום ריביות האירו בחלקו

  

  *)סיכון בסיס(ח " מט-הסיכוןגורם   )ד(
  

 מהשינויים )הפסד(/רווח  
  בגורם הסיכון

 מהשינויים )הפסד(/רווח  
  בגורם הסיכון

עלייה של   סוג המכשיר
10%  

עליה של 
5%  

  שווי הוגן
ירידה של 

10%  
ירידה של 

5% 
   

)ב"ארה דולר(ח קונצרני "אג  106 )1(0 
)אירו(ח קונצרני "אג  109 )1(0 

)ט"ליש(הלוואות   1112 )1()1(  
)אירו(הלוואות   1114 )1()1(  

ח "מזומן במט  004 00 
)121()6()12( הלוואות שנתקבלו  126 

)239()12()24(  שנתקבלו מדייריםתפיקדונו  2412 
כ"סה  )32()16()315(  3216 

 לא הוצגו  ולכן,   השנים האחרונות10במהלך ,  בערכן המוחלט10% - העליות והירידות המקסימליות שנצפו בגורם סיכון זה היו קטנות מ ∗
  .העליות והירידות המקסימליות

  *  מניות בישראל-הסיכוןגורם   )ה(
  

 מהשינויים )הפסד(/רווח  
  בגורם הסיכון

יים  מהשינו)הפסד(/רווח  
  בגורם הסיכון

  סוג המכשיר
עלייה של 

10%  
עליה של 

5%  
  שווי הוגן

ירידה של 
10%  

ירידה של 
5% 

   
)3()7( 7368 מניות ישראליות  

 00 002 קרנות השקעה בישראל
)1()2( 2120 קרנות נאמנות בישראל  

 00 000  על מניות ישראליותהאופציכתבי 
מוחזקת' אופציות על מניות של חב  5126)217(  )52()26(  

כ"סה  6030)127(  )61()30(  
  

ולכן לא ,   השנים האחרונות10במהלך ,  בערכן המוחלט10% - העליות והירידות המקסימליות שנצפו בגורם סיכון זה היו קטנות מ   ∗
  .הוצגו העליות והירידות המקסימליות

  .להמרה זניחותח "תוצאות התרחיש למרכיב האופציות של האג   ** 
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  *ל" מניות חו-גורם הסיכון  )ו(

  
 מהשינויים )הפסד(/רווח  

  בגורם הסיכון
 מהשינויים )הפסד(/רווח  

  בגורם הסיכון
עלייה של   סוג המכשיר

10%  
עליה של 

5%  
ירידה של   שווי הוגן

10%  
ירידה של 

5% 
   

)אירו(מרכיב הוני של הלוואה   1070 )1(  
כ"סה  1070 )1(  

  

,  השנים האחרונות10במהלך ,  בערכן המוחלט10% -יות והירידות המקסימליות שנצפו בגורם סיכון זה היו קטנות מהעל •
  .ולכן לא הוצגו העליות והירידות המקסימליות

  

  * סטיית תקן של מניות ישראליות-גורם הסיכון  )ז(
  

 )הפסד(/רווח  
מהשינויים בגורם 

  הסיכון

 )הפסד(/רווח  
מהשינויים בגורם 

  וןהסיכ
עלייה של   סוג המכשיר

10%  
עליה של 

5%  
ירידה של   שווי הוגן

10%  
ירידה של 

5% 
    

אופציות על מניות של חברה 
 מוחזקת

00)217(  0 0 

 0 0 000  על מניות ישראליותהאופציכתבי 
כ"סה  00)217(  0 0 

  
  .ח להמרה זניחות"תוצאות התרחיש למרכיב האופציות של האג •

  

  )ח"מיליון ש(ת לשינויים בריבית דולרית של חברת ביטוח רפבליק מבחני רגישו  )ח(

 

מהשינויים ) הפסד/(רווח
) הפסד/(רווח

 מכשיר רגיש מהשינויים
  (*) 10% 5% 

שווי 
 הוגן

-5% -10% (*) 
  50  36  18 2,009 (17) (35) (49) תיק איגרות חוב

  50  36  18 2,009 (17) (35) (49) כ"סה

  .לעיל' ח.1 לסעיף בהתאם(*)   

  ההנחות בבסיס החישובים

המהוונת את ) compurisk(גרות חוב השונות ולהלוואות באמצעות מערכת ממוכנת י חושב שווי הוגן לא:שווי הוגן
כי ההפרש בין , יש לציין. ההיוון בוצע באמצעות עקום הריביות הרלוונטי לנכס הפיננסי. תזרימי המזומנים העתידיים

השווי , לפיכך. לבין השווי המחושב באמצעות המודל לא היה מהותי) מחיר שוק(ח הסחירות "של האגהשווי ההוגן 
השווי ההוגן של האופציות חושב על ידי המערכת . ההוגן שמוצג בטבלאות הינו השווי כפי שחושב באמצעות המודל

  .Black&Scholesבאמצעות מודל 
ריבית , ריבית שקלית:כגון( עבור כל אחד מגורמי הסיכון הרלוונטים  היומייםם נבדקו השינויים ההיסטוריי:תרחישים

חושבו השינויים היומיים . בעשר השנים האחרונות, לתיק הנכסים) ח ומניות"שע, ל לטווחים השונים"צמודה וריבית חו
ים בכל אחד שינויים אלה שימשו כתרחישים לשינויים פוטנציאל.המקסימליים והמינימליים בכל אחד מפקטורי הסיכון

  .כך שלא נוצר עיוות כתוצאה מקיבוץ מכשירים שונים, ברמת הנכס הבודד תוצאות התרחישים בוצעו. מגורמי הסיכון
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  : בערכן המוחלט במהלך יום10% -להלן רשימת גורמי הסיכון השונים עבורם נמצאו תנודות הגדולות מ

  
  תאריך השינוי  שינוי מקסימלי  גורם הסיכון

 23/12/2001 21.0%- ים חודש3-בית שקלית לרי
 23/12/2001 18.6%- ים חודש6-ריבית שקלית ל

 28/04/2002 17.4% ריבית שקלית לשנה
 28/04/2002 13.5% ריבית שקלית לשנתיים

 31/03/2002 13.5%  שנים3-ריבית שקלית ל
 29/05/2002 49.1%-  חודשים6-ריבית צמודה ל

 29/07/2007 29.8% ריבית צמודה לשנה
 23/08/2007 19.1%- ריבית צמודה לשנתיים

 29/07/2007 22.5%  שנים3-ריבית צמודה ל
 29/07/2007 17.9%  שנים4-ריבית צמודה ל
 29/07/2007 16.8%  שנים5-ריבית צמודה ל
 29/07/2007 15.9%  שנים7-ריבית צמודה ל
 20/09/2001 15.6%-  חודשים6-ריבית דולרית ל

 26/06/2003 15.1% ית דולרית לשנהריב
 26/06/2003 17.5% ריבית דולרית לשנתיים

 26/06/2003 14.1%  שנים3-ריבית דולרית ל
 08/05/2003 12.6%-  שנים4-ריבית דולרית ל
 06/10/1998 11.4%  שנים9-ריבית דולרית ל

 03/08/2003 10.7% ריבית אירו לשנתיים
 13/01/2003 11.0%  שנים3-ריבית אירו ל

  

  מדיניות תרומות .8
  

, )"קרן דלק: "להלן(מ "מדיניות החברה מבוצעת בעיקרה באמצעות קרן דלק למדע לחינוך ולתרבות בע
מדיניות קרן דלק הינה להעניק . לפעילות הקהילתית של חברות הקבוצה" כזרוע הביצועית"אשר משמשת 

יסודיים וכן לתרום למטרות - חינוך עלמלגות לסטודנטים במוסדות אקדמאיים ולתלמידים במוסדות
מקורות ההכנסה העיקריים של קרן דלק הם . רפואה וסיוע לנזקקים, התרבות, ציבוריות בתחומי החינוך

  . וכן תרומות של בעל השליטהתרומות של חברות הנמנות על קבוצת דלק
  

 נתרמו ח"ש ן מיליו0.4של מתוך סכום זה סך . ח"ש  מיליון5.1 תרמה קרן דלק סכום כולל של 2007בשנת 
 נתרם למטרות ח"ש  מיליון4.7-כמלגות לתלמידים ולסטודנטים במוסדות חינוך בכל רחבי הארץ וסך של כ

  . תרבות וסיוע לנזקקים, חינוך,שונות בעיקר בתחומי הבריאות
  

לסיוע  ח"ש מיליון 18 להקים במסגרת קרן דלק קרן ייעודית בסכום כולל של  החליטדירקטוריון החברה
ל ומשרד הבטחון "במגעים שקיימו נציגי קרן דלק עם נציגי צה. במתן מלגות לחיילים ביחידות הלוחמות

ל אשר שירתו ביחידות לוחמות תוך מתן "סוכם כי המלגות יינתנו לחיילים משוחררי שירות חובה בצה
ני טיפוח עקב מצב עדיפות לחיילים משוחררים שהינם חיילים בודדים או מתגוררים בפריפריה או טעו

כל מלגה למשך כל ) לשנה (ח"ש 10,000הכוונה היא להעניק לזכאים מלגות בסך של . אקונומי- סוציו
 חיילים 200- מלגות ל)2008 (בכוונת הקרן להעניק בשנה הראשונה).  שנים4-3(תקופת הלימודים 

בנוסף למלגות השוטפות (נה  מלגות כל ש100 ולאחר מכן להוסיף ח"ש מיליון 2 בסכום כולל של משוחררים
  ).שיוענקו לזכאים אשר ימשיכו בלימודיהם

  .כל מקבל מלגה יחוייב בביצוע פעילות התנדבותית למען הקהילה
  

  דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית  .9
  

החברה קבעה כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית יעמוד על 
  .שניים

  
בחברת החזקות וכן )  דירקטוריםשבעה(החברה סבורה כי בהתחשב בכך שמדובר בדירקטוריון מצומצם 

בעלי מיומנות חשבונאית "גם אלה שאינם עונים על ההגדרה של (בניסיונם העסקי העשיר של הדירקטורים 
ם לדין ל מאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתא"המספר המזערי הנ") ופיננסית

ולמסמכי ההתאגדות של החברה בכל הנוגע לבדיקת מצבה הכספי של החברה ולעריכת הדוחות הכספיים 
  . ואישורם
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, ל יש להוסיף את העובדה כי על פי נוהל העבודה בחברה מוזמן רואה החשבון המבקר"לכל הנימוקים הנ
מד לרשות הדירקטורים למתן כל והוא עו, לכל ישיבת דירקטוריון שבה דנים בדוחות הכספיים, של החברה

  .הסבר שיידרש בקשר עם הדוחות הכספיים הן במסגרת הישיבות שבהן הוא משתתף והן מחוץ לישיבות
  

בנסיבות המצדיקות זאת ובתנאים הקבועים , כל דירקטור החפץ בכך זכאי, כי על פי הדין, כמו כן יש לציין
  .לרבות ייעוץ חשבונאי ופיננסי, יצוע תפקידולקבל ייעוץ מקצועי על חשבון החברה לצורך ב, בדין

  
  :הדירקטורים בעלי המיומנות החשבונאית ופיננסית הם

  
 שנה בבנק 40- עבד למעלה מ). תואר ראשון( השכלה אקדמאית במדעי החברה -  מר משה עמית  )א

ועד ) 1980משנת (ל וחבר הנהלת הבנק "החל מסמנכ. הפועלים ומילא בו תפקידים בכירים ביותר
דירקטור בבנק , כמו כן). 2003-2000בשנים (ל הבנק "מ מנכ"ומ) 1990(ל משותף "קיד מנכלתפ

  .ובדירקטוריונים נוספים) שוויץ(הפועלים 
  

, מאוניברסיטת פנסילבניה) Ph.d(ר לכלכלה "ד  בעל תואר-  )צ"דח(ציון זילברפרב -בן' פרופ  )ב
בכלכלה ) B.A(תואר ראשון . ילןא-בכלכלה מאוניברסיטת בר) M.A(תואר שני . ב"ארה, פילדלפיה

 .אילן-מאוניברסיטת בר, ומינהל עסקים
  .ל משרד האוצר"כמנכ) 1999-1998(כיהן בעבר 

מכהן כיום כראש התוכנית בבנקאות ושוק ההון וכן מופקד הקתדרא לניהול נכסים גלובליים 
  . אילן-מאיר לבנקאות באוניברסיטת בר' כמו כן מכהן כראש מרכז א. במכללת נתניה

וכראש ) 1997-1993(אילן -כדיקאן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת בר, בין השאר, בעבר כיהן
ומנהל מכון עזריאלי לחקר כלכלת ישראל ) 1993-1992(אילן -המחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר

  .אילן-באוניברסיטת בר) 1988-1987(ומנהל המכון למחקר כלכלי ) 1996-1991(
בנק דיסקונט :  של גופים כלכליים גדולים כגוןםם וכיהן בעבר בדירקטוריונימכהן כיו, כמו כן
קרנית , טרייד-בנק יור, פרטנר, כלל גמל וקרנות השתלמות, פאנדטק. ברימאג דיגיטל אייג, לישראל

  .חברה לביטוח ועוד
  

 )BA(ותואר ראשון ) 1977(א " תאוניברסיטתבכלכלה מ) MA( בעל תואר שני -  הראלאברהםמר   )ג
לכלכלה ' בעבר כיהן גם כמרצה במח). 1973(א " תאוניברסיטתבכלכלה וסטטיסטיקה מ

  ).1984-1973(א " תאוניברסיטתב
חבר הנהלה ומנהל החטיבה הפיננסית ומערך המידע בבנק , ל"כיהן עד לאחרונה כמשנה למנכ

ת עסקיות כחבר בדירקטוריונים של חברו) ובחלק מהחברות עודנו מכהן(כמו כן כיהן , הפועלים
 –מעלות ; א"ע בת"הבורסה לני; )ר"יו(בנק אוצר החייל ; )ר"יו(מ "פועלים שוקי הון בע: כגון, שונות

; )ר"יו(הפועלים אינטרנשיונל ; מ"קונטיננטל קרנות נאמנות בע; מ"החברה הישראלית לדירוג בע
  .גרנית הכרמל; כור; )לוקסמברג(בנק הפועלים  ; )שוויץ(בנק הפועלים 

  
  

  דנדיביד .10
  

 וזאת בשיעור 2006לחלק דיבידנד מתוך רווחי שנת , 2007 מרס ב28דירקטוריון החברה החליט ביום   )א
 .2007 במאי 1 ושולם ביום ח"ש מיליון 100-כהדיבידנד מסתכם ב.  מהון המניות הנפרע857%של 

 
של שנת  לחלק דיבידנד מתוך רווחי הרבעון הראשון 2007 במאי 29דירקטוריון החברה החליט ביום   )ב

 ושולם ח"ש מיליון 130-הדיבידנד מסתכם בכ.  מהון המניות הנפרע1,113% וזאת בשיעור של 2007
 .2007 ביולי 10ביום 

 
שנת   לחלק דיבידנד מתוך רווחי הרבעון השני של2007 באוגוסט 29דירקטוריון החברה החליט ביום   )ג

 ושולם ח"ש מיליון 200-כסתכם בהדיבידנד מ.  מהון המניות הנפרע1,713% וזאת בשיעור של 2007
 .2007 באוקטובר 8ביום 

  
  לחלק דיבידנד מתוך רווחי הרבעון השלישי של2007 בנובמבר 28דירקטוריון החברה החליט ביום   )ד

 .2008 בינואר 3 ושולם ביום ח"שמיליון  160-כמסתכם בה 2007שנת 
  

ה לחלק דיבידנד מתוך רווחי החליט דירקטוריון החבר, 2008 במרס 30ביום , לאחר תאריך המאזן  )ה
 .ח"שמיליון  64 -המסתכם בכ 2007הרבעון הרביעי של שנת 
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    גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד .11
  

  פרטי המבקר הפנימי  .א
  גרינברג מיכאל    : שם המבקר )1
  2002שנת   : תאריך תחילת כהונתו )2
 :הכישורים המכשירים אותו לביצוע התפקיד )3

חבר בלשכת המבקרים הפנימיים , )ח"רו,לכלהתואר ראשון בחשבונאות וכ(אקדמאי 
  ). שנה במגוון תפקידים שונים בביקורת פנים20(בעל ניסיון רב בתחום הביקורת  ,בישראל

- ט"תשנ ,לחוק החברות) ב(146המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף , למיטב ידיעת החברה )4
  . לחוק הביקורת הפנימית8ובהוראות סעיף , 1999

דלק השקעות ונכסים ,  עובד חברת בת בבעלות מלאה של קבוצת דלקהמבקר הפנימי הינו )5
  . במשרה מלאה, מ"בע

  .המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גופים הקשורים אליה )6
המבקר הפנימי אינו בעל עניין בתאגיד או קרוב של בעל עניין בתאגיד וכן אינו רואה החשבון  )7

  .המבקר או מי מטעמו
 כמו כן אינו ממלא.  הפנימי אינו ממלא בתאגיד תפקיד נוסף על הביקורת הפנימיתהמבקר )8

  .מחוץ לתאגיד תפקיד היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי
             

  דרך המינוי  .ב
  . 2002 מינוי המבקר הפנימי אושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון בשנת          

  .            כישוריו וניסיונו הרב של המבקר בביקורת פנימית, השכלתו: נימוקים לאישור מינויובין ה
  

  זהות הממונה על המבקר הפנימי  .ג
  .כפי שנקבע בתקנון החברה, ל קבוצת דלק"הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו מנכ

       
  תכנית העבודה  .ד

  .ה שנתיתתכנית העבודה של הביקורת הפנימית בתאגיד הינ
  

  :השיקולים בקביעת תכנית הביקורת השנתית בחברה הינם בעיקר
  

 .הצעות המבקר הפנימי לתכניות עבודה שנתיות )1
המבקר  על הצעות, בין היתר, הצעות חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בהתבסס )2

דת נושאי ביקורת הפנים בשנים עברו ונושאים שנידונו בישיבות שוטפות של וע, הפנימי
  .הביקורת ודירקטוריון החברה

  . מהות פעילויותיה העסקיות והיקפם, המבנה הארגוני שלה, היקף החברה )3
  

  .התכנית נערכת על ידי המבקר הפנימי של התאגיד ומאושרת על ידי ועדת הביקורת של החברה
  

הורות ר הדירקטוריון האפשרות להרחיב את היקף התוכנית או ל"ועדת הביקורת ויו, בידי ההנהלה
  .זאת בהתאם לבקשת המבקר הפנימי והמלצותיו או הנחיות הוועדה, על שינויים נקודתיים

  
  ביקורת של תאגידים מוחזקים  .ה

  .תוכנית הביקורת הפנימית כוללת נושאי ביקורת בתאגיד המדווח
  

נערכות תכניות ביקורת שנתיות נפרדות על , החברהבחלק מהתאגידים המוחזקים המהותיים של 
ביתר התאגידים המוחזקים המהותיים . המכהן כמבקר פנימי בתאגידים אלו, בקר הפנימיידי המ

מכהנים מבקרים פנימיים שאינם כפופים למבקר הפנימי ותוכניות הביקורת הפנימית , של התאגיד
מאושרת על ידי , תוכנית הביקורת הפנימית בתאגידים המוחזקים. ידם- על נערכותבתאגידים אלו 
  .ל"ם וועדות הביקורת של התאגידים הנהדירקטוריוני

  
  היקף העסקה  .ו

המבקר הפנימי של החברה מועסק במשרה מלאה ומכהן כמבקר פנימי בחברה ובחלק מהתאגידים 
  .המהווים החזקה מהותית של החברה
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 -מועסקים בהיקף של כ, המבקר הפנימי והמבקרים הנוספים המועסקים על ידו בשירותי מיקור חוץ
,  מהתאגידים המוחזקים של התאגידבחלקבתאגיד ובביקורת הפנימית , ודה שעות עב4,600

  :כמפורט להלן, שפעילותם בישראל
  

  שעות שהושקעו בביקורת פנימית  
  בחברה  

  
  בתאגידים מוחזקים של 

  החברה
  4,300  300  פעילות בישראל

                                      

, מבוקרת על ידי מבקרים פנימיים נוספים, ם מוחזקיםתאגידי 4 של בישראלהפעילות , בנוסף
כמפורט ,  שעות שנתיות11,000 -בהיקף כולל של כ, שאינם כפופים למבקר הפנימי של התאגיד

  :  להלן
  תיותנע ש" ש10,000- כ:                      הפניקס

  ע שנתיות " ש400- כ:                            הוט
  ע שנתיות " ש450-     כ:      גדות ביוכימיה

  ע שנתיות" ש180- כ: טכנולוגיות. אי.די.אי
  .ן מבקר פנימי אשר אינו כפוף למבקר הפנימי של החברה"לאחר תאריך המאזן מונה לדלק נדל

  
מבוקרת על ידי מבקרים פנימיים שאינם ,  תאגידים מוחזקים3 של מחוץ לישראלהפעילות , כמו כן

  :כמפורט להלן, ע שנתיות" ש10,000 -כולל של כבהיקף , כפופים למבקר הפנימי
  ע שנתיות" ש6,000 - כ- מבקרים USA        :3 דלק 

  ע שנתיות" ש2,000 - כ-מבקר אחד: חברת ריפבליק 
  ע שנתיות" ש2,000 - כ-מבקר אחד:   Beneluxדלק 

  
  עריכת הביקורת  .ז

הפנימית המקובלים בארץ הביקורת נערכת בהתאם לתקני הביקורת , על פי הודעת המבקר הפנימי
כולל תקנים של לשכת המבקרים , ובהתאם להנחיות מקצועיות בתחום הביקורת הפנימית, ובעולם

 וחוק 1992- ב"התשנ, ובהתאם לחוק הביקורת הפנימית) CIA(ב "הפנימיים בישראל ובארה
  . החברות

  
  גישה למידע  .ח

, החברה למערכות  המידע של מתמדת ובלתי אמצעית, בלתי מוגבלת, למבקר הפנימי גישה מלאה
  . לרבות נתונים כספיים

   
  דין וחשבון המבקר הפנימי  .ט

  . דין וחשבון המבקר הפנימי הוגש בכתב-
  

  : דוחות ביקורת הוגשו ונדונו בדירקטוריון התאגיד במועדים הבאים-
  .2008 מרס ב27 ונדון ביום 2008 בינואר   הוגש2007  דוח מסכם לשנת 

  
  . ל החברה ולחברי ועדת הביקורת של החברה"למנכ, הדירקטוריוןר " הדוח הוגש ליו

  
  הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי  .י

היקף אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של , להערכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת 
יותיה במהות פעילו, במבנה הארגוני, המבקר הפנימי של החברה הינם סבירים בהתחשב בהיקף

  . ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית, העסקיות ובהיקפם
  

  תגמול  .יא
החברה . במשרה מלאה, עובד חברת בת בשליטה מלאה של קבוצת דלק, המבקר הפנימי הינו שכיר

עבור שירותי ביקורת פנימית ,  לשנהח"ש 60,000הבת מחייבת את קבוצת דלק בסך כולל של 
  . שנתיים

אין בתגמול המבקר הפנימי בכדי להשפיע או לפגוע בהפעלת שיקול דעתו , וריוןלדעת הדירקט
  .המקצועי
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  אומדנים חשבונאיים קריטיים  .12
  

נדרשת הנהלת החברה והחברות , בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים
 השפעתם הסופית על ידה להשתמש באומדנים או בהערכות לגבי עסקאות או עניינים אשר-המוחזקות על

הבסיס העיקרי לקביעת ערכם הכמותי של . הדוחות הכספיים אינה ניתנת לקביעה מדויקת בעת עריכתם
וכן , בהתחשב בנסיבות נשוא האומדן, הוא הנחות שאותם מחליטה הנהלת החברה לאמץ, אומדנים כאמור

מדנים והערכות אלו תוצאה של בהיות או, מטבע הדברים. המידע הטוב ביותר שיש ברשותה במועד עריכתו
שינויים בהנחות הבסיס כנגזרת , לעתים משמעותית במיוחד, הפעלת שיקול דעת בסביבה של אי וודאות

כמו גם תוספת מידע בעתיד שלא היה בנמצא ברשות , של שינויים שאינם תלויים בהכרח בהנהלת חברה
ולכן להשפיע גם על , ו הכמותי של האומדןעשויים להביא לשינויים בערכ, החברה במועד בו נערך האומדן

אף שאומדנים או הערכות נעשים לפי מיטב שיקול , לפיכך. מצבה הכספי של החברה ותוצאות פעולותיה
ההשפעה הכמותית הסופית של עסקאות או עניינים דורשי אמידה יכולה להתברר רק , הדעת של ההנהלה

התוצאה הסופית של נשוא האומדן , מקרים מסויימיםב. כאשר עסקאות או עניינים אלו מגיעים לסיומם
  .יכולה להיות שונה באופן משמעותי במיוחד מהסכום הכמותי שנקבע לו במועד עריכת האומדן

  
להם נדרשת החברה , להלן מתוארים אומדנים חשבונאיים בעלי פוטנציאל להשפעה משמעותית במיוחד

  .ספיים המאוחדיםידה בעת עריכת דוחותיה הכ- והחברות המוחזקות על
  

  ן בחברות כלולות זרות"שינויים בשווי ההוגן של נכסי נדל
נקבע חלקה של החברה בשווי המאזני של חברות אלו על בסיס דוחות , בחברות כלולות זרות מסויימות

כספיים הערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים בינלאומיים ובכללן יישום תקן חשבונאי בינלאומי מספר 
ן "ידי מומחי נדל-קביעת השווי ההוגן מתבצעת על. פי שווי ההוגן שלו- ן מניב על"יו מוצג נדלאשר לפ, 40

עשויים להשפיע בצורה מהותית , שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד ולפיכך. בלתי תלויים
  . ביותר על תוצאות הפעולות

  
  התחייבויות תלויות

הן הסתמכו על חוות , שו כנגד החברה וחברות מוחזקות שלהבהערכת סיכויי התביעות המשפטיות שהוג
, הערכות אלו של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי. דעת יועציהן המשפטיים

מאחר שתוצאות . בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים וכן על הניסיון  המשפטי שנוצר בנושאים השונים
  .ות תוצאות אלו להיות שונות מהערכות אלועלול, התביעות תקבענה בבתי המשפט

  
  ירידת ערך נכסים

 של המוסד לתקינה בחשבונאות בוחנות החברה והחברות 15בהתאם להוראות תקן חשבונאות מספר 
בכל תאריך מאזן באם אירעו אירועים או חלו שינויים בנסיבות המצביעים על כך שחלה ירידת , המאוחדות

בהתקיים סימנים לירידת ערך נבחן האם . לא כספיים עליהם חל תקן זהערך באחד או יותר מהנכסים ה
ניתן להשבה מתוך תזרימי המזומנים הצפויים מאותו הנכס ובמידת , סכום בו מוצגת ההשקעה בנכס

קביעת האומדנים של תזרימי . הצורך נרשמת הפרשה לירידת ערך עד גובה הסכום שהינו בר השבה
ועל מיטב הערכת החברה או החברה , העבר של נכס זה או נכסים דומיםהמזומנים מתבססת על ניסיון 

לגבי התנאים הכלכליים שישררו במהלך יתרת אורך החיים השימושיים של , לפי המקרה, המאוחדת
  .הנכס

  
  אומדן רזרבות הגז המוכחות

ת אומדן רזרבות הגז המוכחות והמפותחות משמשות בקביעת שיעור הפחתת הנכסים אשר משמשים א
  .הפעילות במהלך התקופה המדווחת

, הפחתת השקעות הקשורות לגילוי והפקה של רזרבות גז מוכחות ומפותחות  נעשית בשיטת האזילה
פי כמות יחידות הגז שהופקו בפועל - מופחתים הנכסים בשיעור הנקבע על תחשבונאידהיינו בכל תקופה 

כמות הגז  המוערכת במאגרים . רכותפי הע-מחולק ברזרבות הגז המוכחות והמפותחות שנותרו על
על פי חוות דעת של מומחים חיצוניים , בין היתר, המפיקים גז בתקופה המדווחת נקבעת מידי שנה

ל "פי העקרונות הנ- הערכה של רזרבות הגז המוכחות והמפותחות על. להערכת רזרבות של מאגרי נפט וגז
לאור . ויות לעיתים להיות שונות באופן מהותיהינו תהליך סובייקטיבי והערכות של מומחים שונים עש

השפעה מהותית על תוצאות , המהותיות של הוצאות ההפחתה יכולה להיות לשינויים המתוארים לעיל
  .קבוצהההפעולות והמצב הכספי של 
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    הפרשה  לחובות מסופקים
קבוצה גבייתם ההפרשה לחובות מסופקים מחושבת בעיקרה באופן ספציפי בגין חובות שלדעת הנהלת ה

ת ההנהלה ובקביעת ההפרשה מתבסס. מוטלת בספק ובחלקה בשיעור מסויים מסכום חובות הלקוחות
.  המשפטייםן וכן על הערכות יועציהןעל המידע הטוב ביותר העומד לרשותוהנהלות החברות המוחזקות 

  .שינויים בהערכות ואומדנים אלו עלולים להשפיע על תוצאות פעילות הקבוצה
  

  

  ר עמיתים סק .13
  

החברה נתנה הסכמתה להעברת החומר הנדרש לביצוע המדגם הקשור לסקירת עמיתים שיזמה לשכת 
בכפוף לכך שתישמר הסודיות של הנתונים שיועברו ותובטח מניעת ניגוד עניינים , רואי החשבון בישראל

  .של הסוקרים
  

  אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים .14
  

) 2007 בינואר 1(ועד המעבר לדיווח על פי תקני חשבונאות בינלאומיים בקשר עם ההשפעות הצפויות במ
  .לדוחות הכספיים 40  ראה ביאור-  2007 ולשנת 2007 בדצמבר 31וההשפעות ליום 

  
  

 הליך אישור הדוחות הכספיים .15
  

  .דירקטוריון החברה הוא האורגן המופקד על בקרת העל בחברה
  

הדוח התקופתי מועברת טיוטת , החברה על ידי הדירקטוריוןבמסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של 
במהלך . מספר ימים לפני מועד הישיבה הקבועה לאישור הדוחות, לעיונם של חברי הדירקטוריון, השנתי

 ל הכספים" וסמנכל החברה" מנכיםישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים סוקר
המצב הכספי ותזרים המזומנים של , התוצאות הכספיות ,הכספייםבאופן מפורט את עיקרי הדוחות 

  . החברה וכן ומוצגים נתונים על פעילות החברה והשוואה לתקופות קודמות
  

והידע והניסיון שלהם ,  מתוך שבעת חברי הדירקטוריון הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסיתשלושה
  .תורם לדיון המתקיים בישיבת הדירקטוריון

  
יבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים מוזמן ונוכח רואה החשבון המבקר של ביש

הנותן גם הוא סקירה של הדוחות הכספיים ועומד לרשות חברי הדירקטוריון בכל שאלה והבהרה , החברה
 של מבקר הפנים והיועץ המשפטי, חשב החברה, ל הכספים"כן נוכחים סמנכ. באשר לדוחות טרם אישורם

  .מתקיימת הצבעה לאישור הדוחות הכספיים, לאחר הדיון כאמור. החברה
  

החליט דירקטוריון החברה על הקמת ועדת מאזן אשר תהא אחראית על , 2007 באוגוסט 29בישיבתו מיום 
 30וזאת החל מהדוחות הכספיים ליום , בקרת העל ביחס להכנת הדוחות הכספיים בחברה ואישורם

ואת מר , )צ"דח(מר בן ציון זילברפרב , ת המאזן שמונתה כוללת את מר משה עמיתועד. 2007בספטמבר 
כמו גם לישיבות , לישיבות ועדת המאזן. אבי הראל אשר הינם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית

  . יוזמן רואה החשבון המבקר של החברה, הדירקטוריון בהן יידונו ויאושרו הדוחות הכספיים
  

. 2007 דצמבר ב31דנה ועדת המאזן של החברה בדוחות הכספיים ליום , 2008 במרס 27בישיבתה מיום 
, במהלך העסקים הרגילשאינן לרבות עסקאות , ועדת המאזן בחנה את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי

את , את סבירות הנתונים, את ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים
את יישום עקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים , בונאית שיושמה ושינויים שחלו בההמדיניות החש

לוועדת המאזן . ובמידע הנלווה ואת השפעות המעבר לתקינה הבינלאומית והמדיניות החשבונאית שיושמה
. ל הכספים ורואי החשבון"ידי סמנכ- עלניתנו סקירות מקיפות בעניינים בעלי השפעה מהותית במיוחד

דת המאזן סקרה בפני הדירקטוריון את עיקרי ממצאיה והערותיה באשר לדוחות הכספיים והמליצה וע
   .לדירקטוריון על אישורם
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  שכר רואי חשבון המבקרים .16
 

     בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 
2006  2007    

רותים יש
רותים יש  שרותי ביקורת ומס  אחרים

    שרותי ביקורת ומס  אחרים

    שעות  ח"שאלפי   ח"שאלפי   שעות  ח"שאלפי   ח"שאלפי 

            
החברה וחברות מטה בבעלות 

  מלאה
  קוסט פורר גבאי את קסירר  7,238  1,580  856  6,075  1,259  218

  חברות מאוחדות אחרות            
 מ"גדות תעשיות ביוכימיה בע            

  קוסט פורר גבאי את קסירר  2,306  584  -  1,160  267  -

  ח אחרים"רו    -  561    -  255

  מ"ן בע"דלק נדל            

4,300)1(  3,700  6,500  7,194)1(  13,767  6,688  
  קוסט פורר גבאי את קסירר

  ואחרים
  מ"דלק מערכות רכב בע            

  קוסט פורר גבאי את קסירר  1,700  413  -  1,900  557  -

            
חברת הדלק " דלק"

  מ"הישראלית בע
  קוסט פורר גבאי את קסירר  7,910  1,296  273  5,340  989  516

  זיו האפט  1,010  137  35  1,019  152  33

  מ"בעחזקות אהפניקס             

-  -  -  1,286 )2(  2,475  11,028  
קוסט פורר גבאי את בעיקר 
  'ופאהן קנה ושות קסירר

            
 -מ "אי טכנולוגיות בע.די.איי

  50%חלקנו 
  סומך חייקין  4,459  135  )2( 873  2,430  121  8

 ח אחרים"רו  235  61  -  150  38  75

  מ"דלק מערכות אנרגיה בע            
  זיו האפט  2,801  640  )2( 244  2,050  440  105

  בגין עסקת ים תטיס            
  זיו האפט ואלפיה את אלפיה  336  94  -  307  59  -

            
בגין דלק ואבנר ים תטיס 

  מ"בע
  זיו האפט וקוסט פורר  106  40  -  110  33  -

  USדלק             

4,610  6,746  7,075  -  12,526  9,700  Ernst & Young USA  

            Republic Group 
-  -  -  -  3,545  4,665  KPMG)3(  

  דלק אירופה            
  -    -  3,026  4,040  PWC 

974  -    3,022  -    
Ernst & Young  

Netherland)4( 
 )4(קוסט פורר גבאי את קסירר    -  975    -  1,245

     

  .כולל שירותי תמיכה להנפקה של חברה מאוחדת וייעוץ אחר  )1(

  .כולל תשלומים בגין שירותים שניתנו בקשר עם הכנת תשקיף  )2(

  .2006פעילות שנרכשה בסוף שת   )3(

   .לקים באירופהכולל תשלומים בגין שירותים שניתנו בקשר עם רכישת פעילות הד  )4( 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר 

  , 3עמינדב ' רח
  67067אביב -תל

 
  03 -6232525     .טל 

  03-5622555  פקס  
  

 
  

  
  
  

  דוח רואה החשבון המבקר
  

  מ"קבוצת דלק בע של לבעלי המניות
  
  
  

ואת  2006- ו2007 , בדצמבר31לימים )  החברה-להלן (מ "ביקרנו את המאזנים המצורפים של קבוצת דלק בע
שינויים בהון העצמי והדוחות על תזרימי  על הותהדוח,  ואת דוחות רווח והפסדהמאזנים המאוחדים לאותם תאריכים

 דוחות כספיים .2007,  בדצמבר31 לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום - של החברה ומאוחדים -המזומנים 
אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על . אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה

  . ביקורתנו
  
  

 17%- ו20% ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות ושותפויות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהוויםלא 
 6%- ו5%, 17% והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות, בהתאמה, 2006- ו2007 , בדצמבר31 מיםמכלל הנכסים המאוחדים לי
 25%-וכ ,בהתאמה, 2005- ו2006, 2007 בדצמבר 31ם מי ביושהסתיימים לשנמעסקים כלליים מכלל ההכנסות המאוחדות 

לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות ,  כמו כן.2007,  בדצמבר31מהכנסות עסקי ביטוח לשנה שהסתיימה ביום 
 ,2006- ו2007 , בדצמבר31ם מיח לי"מליוני ש 1,024-ח ו" מליוני ש1,098  אשר ההשקעות בהן הינן כלולותושותפויות
 31ח לשנים שהסתיימו בימים " מליוני ש114-ח ו"מליוני ש 361, ח" מליוני ש136 ברווחיהן הינו חלק החברהו, בהתאמה
הדוחות הכספיים של אותן חברות ושותפויות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים . בהתאמה, 2005- ו2006, 2007, בדצמבר

מבוססת על , ים שנכללו בגין אותן חברות ושותפויותככל שהיא מתייחסת לסכומ, שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו
  .דוחות רואי החשבון האחרים

  
  

דרך פעולתו של (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
 להשיג מידה סבירה של פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה- על.1973-ג"התשל, )רואה חשבון

ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים . ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו . ובמידע שבדוחות הכספיים

אנו סבורים שביקורתנו .  וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותהעל ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה
  .ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו

  
  

ל משקפים באופן נאות "הדוחות הכספיים הנ, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות  של רואי חשבון אחרים, לדעתנו
 31לימים  -ובמאוחד של החברה  -מצב  הכספי האת , כל הבחינות המהותיותמ, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

לכל אחת  - של החברה ובמאוחד -השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים , ואת תוצאות הפעולות 2006- ו2007 ,בדצמבר
ל ערוכים בהתאם "הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו, כמו כן. 2007,  בדצמבר31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 בהתחשב בכך שהנתונים של חברות הביטוח שאוחדו 1993-ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(לתקנות ניירות ערך 
 והתקנות 1981-א"התשמ, )ביטוח(נערכו בהתבסס על כללי חשבונאות ודיווח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

  .פיו-שהותקנו על
  
  

בהתאם לתקני חשבונאות של המוסד , ל מוצגים בסכומים מדווחים"הנוחות הכספיים הד, 2כמוסבר בבאור 
  . הישראלי לתקינה בחשבונאות

  
  

לדוחות הכספיים  )ב('ח38-ו' א25 יםאנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור, ל"מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ
  .בדבר תביעות שהוגשו נגד חברות מוחזקות

  
  
  

 קסירראת גבאי ורר קוסט פ    ,אביב-תל
  רואי חשבון    2008,  במרס30



  מ"קבוצת דלק בע

-  3  - 

  
  ים מאוחדניםמאז

  
  
  בדצמבר31ליום   
     2007   2006    
 מדווחיםח "מליוני ש  באור 

          :ים כללייםנכסי עסק
          

          רכוש שוטף
          

  881   2,323  3   מזומנים ושווי מזומנים
  815   1,097  4   השקעות לזמן קצר

  2,352   3,382  5   לקוחות
  577   829  6   חייבים ויתרות חובה

  1,367   1,837  7    מלאי
  110   237  8   בניינים וקרקעות למכירה

          
     9,705   6,102  
          

           לזמן ארוך ויתרות חובה הלוואות,השקעות
          

  2,815   3,531  9    בחברות מוחזקות ואחרותותהשקע
  3,230   15,446  10   נטו, להשכרהמקרקעין 
  477   463  11    לבניה יןמקרקע
  903   1,173  12    לזמן ארוך  וחובותפקדונות, הלוואות

  969   998  13    נפט וגזם והפקה שלהשקעות בחיפושי
          
     21,611   8,394  
          

  3,077   8,560  14   נטו, רכוש קבוע
          

  741   2,785  15   נטו,  והוצאות נדחותרכוש אחר
          
  18,314   42,661     כ נכסי עסקים כלליים"סה
          

       38   :נכסי עסקי ביטוח
          

  1,115   826     מזומנים ושווי מזומנים
  25,936   29,981     השקעות

     *)412   871     רכוש קבוע
  3,880   4,239     סכומים לקבל

   *)2,797   2,898     רכישה נדחות ונכסים בלתי מוחשייםהוצאות 
          
  34,140   38,815     כ נכסי עסקי ביטוח"סה
          
     81,476   52,454  
  .סווג מחדש*)  

  
  
  

  .הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  ים מאוחדניםמאז

  
  
  בדצמבר31ליום   
     2007   2006    
 מדווחים ח "מליוני ש  באור 

          :התחייבויות עסקים כלליים
          

          התחייבויות שוטפות
          

  3,185   5,005  16   אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים
  1,298   2,990  17   נותני שירותיםלספקים והתחייבויות ל

  928   2,151  18    זכאים ויתרות זכות
  86   160     דיבידנד שהוכרז

          
     10,306   5,497  
          

          התחייבויות לזמן ארוך
          

  4,880   16,226  19    מתאגידים בנקאיים ומאחריםהלוואות לזמן ארוך
  8   1  20   החברהאגרות חוב הניתנות להמרה במניות 

  301   208  21   תאגרות חוב הניתנות להמרה במניות חברות מאוחדו
  4,221   8,964  22   אגרות חוב אחרות

  16   111  23   נטו, מעביד-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד
  399   1,594  'ה33   מסים נדחים

  337   876  24   התחייבויות אחרות
          
     27,980   10,162  
          
  15,659   38,286     כ התחייבויות עסקים כלליים"סה
          

       38   :התחייבויות עסקי ביטוח
          

  27,841   30,914     עתודות ביטוח ותביעות תלויות
  2,253    3,354      התחייבויות לזמן ארוך
  1,022   1,190     התחייבויות אחרות

          
  31,116   35,458     כ התחייבויות עסקי ביטוח"סה
          

  2,232   3,811     זכויות המיעוט
          

       25    והתקשרויות ערבויות,התחייבויות תלויות
          

  3,447   3,921  27   הון עצמי
          
     81,476   52,454  
  

  .הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
  
  

       2008,  במרס30
  ברק משרקי   אסי ברטפלד   גבריאל לסט תאריך אישור הדוחות הכספיים

  כספיםל "סמנכ    ל"מנכ   ר הדירקטוריון"יו  
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  מאזני החברה
  
  
  בדצמבר31ליום   
     2007   2006  
 מדווחיםח "מליוני ש  באור 

          רכוש שוטף
          

  22   351  3   מזומנים ושווי מזומנים
  86   442  4   השקעות לזמן קצר

  169   146  6    ויתרות חובה חייבים
          
     939   277  

          הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך, השקעות
          

  6,344   7,791  9   ותזקהשקעות בחברות מוח
  3   8  'ז36   הלוואה לבעל עניין

          
     7,799   6,347  
          
     8,738   6,624  

          התחייבויות שוטפות
          

  306   -     נקאיאשראי לזמן קצר מתאגיד ב
  4   1  20   חלויות שוטפות של אגרות חוב הניתנות להמרה במניות החברה

  60   59  22   חלויות שוטפות של אגרות חוב אחרות
  42   62     )בעיקר ריבית שנצברה (זכאים ויתרות זכות
  86   160     דיבידנד שהוכרז

          
     282   498  

          התחייבויות לזמן ארוך
          

  237   259  19   לזמן ארוך מחברות מאוחדותהלוואות 
  8   1  20   אגרות חוב הניתנות להמרה במניות החברה

  2,384   4,270  22   אגרות חוב אחרות
  50   5     התחייבויות אחרות

          
     4,535   2,679  
          

       25    והתקשרויות ערבויות,התחייבויות תלויות
          
  3,447   3,921  27    עצמיהון
          
     8,738   6,624  
  

  .הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
  
  

       2008,  במרס30
  ברק משרקי   אסי ברטפלד   גבריאל לסט תאריך אישור הדוחות הכספיים

  כספיםל "סמנכ   ל"מנכ   ר הדירקטוריון"יו  
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  יםפסד מאוחד רווח והותדוח
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר31
   2007  2006    2005   

 באור  
  מדווחיםח "מליוני ש

 )למעט נתוני רווח נקי למניה(
     עסקים כלליים

             
  18,333   24,118   34,498 )1('ב35   הכנסות

                

  15,802   21,217   29,840  28   עלות ההכנסות
                

  2,531   2,901   4,658     רווח גולמי
                

  861   930   1,422  29   שיווק והפעלת תחנות תדלוק, הוצאות מכירה
                

  337   441   652  30   הוצאות הנהלה וכלליות
                

  1,333   1,530   2,584      רגילותרווח מפעולות
                

  594   554   1,585  31   נטו, הוצאות מימון
                

      999   976   739  
  139   702   593  'י9   נטו,  ואחרותמוחזקות רווח ממימוש השקעות בחברות

                

  113   3   69  32    נטו, אחרותהכנסות 
                

  991   1,681   1,661      רווח לפני מסים על ההכנסה
                

  339   404   348  33   מסים על ההכנסה
                

  652   1,277   1,313      רווח לאחר מסים על ההכנסה
                

  146   591   187     נטו,  כלולות ושותפויותחברותברווחי חלק הקבוצה 
                

  )176(   )355(   )451(     נטו, חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות
                

  622   1,513   1,049      מעסקים כללייםרווח נקי
                

              עסקי ביטוח
              

  -   -   527      מעסקי ביטוח רווח
  -   -   188      הכנסות מהשקעות ואחרות שלא נכללו בעסקי ביטוח

  -   -   41      הוצאות הנהלה וכלליות שלא נכללו בעסקי ביטוח 
  -   -   195      הוצאות ריבית על התחייבויות לזמן ארוך

  -   -   78      י חברות כלולותחלק הקבוצה ברווח
              

  -   -   557      רווח לפני מסים על ההכנסה
  -   -   191      מסים על ההכנסה 

              
  -   -   366      רווח לאחר מסים על ההכנסה 

  -   -   140      נטו, חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות
              

  -   -   226      רווח נקי מעסקי ביטוח
              

  622   1,513   1,275      רווח נקי 
              

           34   ): מדווחיםח"בש (נקי למניהרווח 
                

  61.8   133.4   109.3     רווח נקי בסיסי למניה
              

  58.1   128.7   105.6     רווח נקי מדולל למניה
  

  .פייםהבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכס
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   החברה-   רווח והפסדותדוח
  
  
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר31
  2007 2006 2005 
 ח מדווחים"מליוני ש באור 

       
           נטו, הכנסות

              
  498   1,351   1,236      נטו, ברווחי חברות מוחזקותהחברה חלק 

  111   186   64      'רווח מהנפקת מניות לצד ג
  5   4   5       מחברות מוחזקותדמי ניהול

              
      1,305   1,541   614  
              

      הוצאות
              

  7   25   12      הוצאות הנהלה וכלליות
  )15(   )9(   23   31   נטו, מימון )הכנסות(הוצאות 

              
      35   16   )8(  
              

  622   1,525   1,270      רווח לפני מסים על ההכנסה
  -   12   )5(      )בעיקר מסים נדחים (מסים על ההכנסה

              
  622   1,513   1,275      נקירווח 

  
  
  
  
  
  
  

  .הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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   על השינויים בהון העצמיותדוח
  

  
  הון 
 המניות

פרמיה על 
 מניות

  קרנות 
 )  *הון

תקבולים בגין
אופציות 
 המרה

  יתרת
 רווח

דיבידנד 
שהוכרז 

לאחר תאריך
 כ"סה המאזן

  מדווחיםח "מליוני ש  
                       

  1,545  104  569  -  90  771  11   2005,  בינואר1יתרה ליום 
                       

  11  -  -    11  -  -   מימוש עסקת החלפת ריבית בחברה זרה כלולה
  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברות 

   מוחזקות  
 

-  -  )16(  -  -  -  )16(  
  )384(  )104(  )280(  -  -  -  -   דיבידנד 

  358  -  -  -  -  357  1   המרת אגרות חוב במניות החברה
  140  -  -  -  -  140  -   מימוש כתבי אופציה למניות החברה

  622  -  622  -  -  -  -   רווח נקי
  -  61  )61(  -  -  -  -   דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן

                       
  2,276  61  850  -  85  1,268  12   2005 ,בדצמבר 31יתרה ליום 

                 
  6  -  -  6  -  -  -   )בניכוי הוצאות הנפקה(פיצול מרכיב אופצית המרה של אגרות חוב ניתנות להמרה 

  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברות 
  מוחזקות  

 
-  -  )76(  -  -  -  )76(  

  5  -  -  -  5  -  -   רווחים שטרם מומשו בעסקאות החלפת ריבית בחברה זרה כלולה
  )547(  )61(  )486(  -  -  -  -   דיבידנד

  257  -  -  )6(  -  262  1   המרת אגרות חוב במניות החברה
  13  -  -  -  -  13  -   מימוש כתבי אופציה למניות החברה

  1,513  -  1,513  -  -  -  -   רווח נקי
  -  100  )100(  -  -  -  -   דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן

                 
  3,447  100  1,777  -  14  1,543  13   2006 ,בדצמבר 31יתרה ליום 

                       
  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברות 

  מוחזקות  
 

-  -  )238(  -  -  -  )238(  
  )23(  -  )23(  -  -  -  -   **)התאמת רכוש קבוע בחברה כלולה לשווי הוגן בעלות נחשבת 

ל מהשקעה זמינה למכירה המוכרת בהון "חלק הקבוצה ברווחי חברה כלולה בחו
  העצמי

 
-  -  33  -  -  -  33  

  3  -  -  -  3  -  -   רווחים שטרם מומשו בעסקאות החלפת ריבית בחברה זרה כלולה
  )590(  )100(  )490(  -  -  -  -   דיבידנד

  8  -  -  -  -  8  -   המרת אגרות חוב במניות החברה
  6  -  -  -  -  6  -   מימוש כתבי אופציה למניות החברה

  1,275  -  1,275  -  -  -  -   רווח נקי
  -   64   )64(   -   -  -  -   דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן

                       
  3,921  64  2,475  -  )188(  1,557  13   2007 ,בדצמבר 31יתרה ליום 

                 
  .קרנות ההון הינן בעיקר בגין התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות  *)

  ).1(יב2 ראה באור  **)
  

 .הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



  מ"קבוצת דלק בע

-  9  - 

   עסקים כלליים-  על תזרימי המזומניםים מאוחדותדוח
  
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר31
  2007  2006  2005 
 ח מדווחים"מליוני ש  

          פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
           

  622   1,513   1,275   רווח נקי
  -   -   )226(   תוצאות עסקי ביטוח
  )69(   )497(   1,134   )א( תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת להצגתהתאמות הדרושות 

           
  553   1,016   2,183   שוטפתפעילות מ נבעומזומנים נטו ש

           
           פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 

           
  )322(   )580(   )624(   חררכישת רכוש קבוע ורכוש א

  )347(   )352(   )2,663(    לבניה ולהשכרההשקעה במקרקעין
  316   6   86   תמורה ממימוש רכוש קבוע ומקרקעין

  )262(   )20(   )351(   נטו, ניירות ערך סחיריםרכישת 
  56   117   )86(   נטו, לחברות כלולות  שניתנוגביית הלוואות

  )358(   )152(   138   נטו, פקדונות) הפקדת(משיכת 
  )6(   )121(   )113(   עלייה בעסקאות משותפות בחיפושי נפט וגז
  50   218   672    ואחרותתמורה ממימוש השקעות בחברות מוחזקות

  )1,130(   )943(   )1,234(    ואחרותהשקעה בחברות מוחזקות
  )487(   )1,853(   )5,016(   )ב(חברות שאוחדו לראשונה רכישת פעילויות ו

  192   9   -   )ג(תמורה ממימוש השקעות בחברות שאוחדו בעבר 
  )25(   )139(   44    הלוואות לאחרים)מתן(גביית 

           
  )2,323(   )3,810(   )9,147(   מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון

           
  )220(   15   )431(   נטו, חרים ומאמתאגידים בנקאייםאשראי לזמן קצר 

  1,960   1,415   6,086   קבלת הלוואות לזמן ארוך
  )1,978(   )1,183(   )865(   פרעון הלוואות לזמן ארוך

  163   1,478   991    למיעוט בחברות מאוחדותמניותהנפקת 
  )384(   )461(   )516(   דיבידנד ששולם

  )125(   )120(   )338(   תו מאוחדותדיבידנד ששולם למיעוט בחבר
  140   13   6   מימוש כתבי אופציה למניות החברה

  58   2   1   תקבולים על חשבון אופציות שמומשו לאגרות חוב בחברה מאוחדת
  2,733   1,942   3,858   נטו,  ואגרות חוב הניתנות להמרההנפקת אגרות חוב

  )296(   )239(   )342(   פרעון אגרות חוב ואגרות חוב הניתנות להמרה במניות
           

  2,051   2,862   8,450   מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
           

  9   )22(   )44(    אוטונומיותהפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים בחברות מוחזקות
           
  290   46   1,442   ה במזומנים ושווי מזומניםיעלי

           
  545   835   881   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

           
  835   881   2,323   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

  
  
  
  

  .הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



  מ"קבוצת דלק בע

-  10  - 

   עסקים כלליים-  על תזרימי המזומניםים מאוחדותדוח
  
  
 

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר31
   2007  2006  2005 
 ח מדווחים"מליוני ש   
        תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת תהתאמות הדרושות להצג )א(

        
                  :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים 
 350  340  624   וירידת ערך נכסיםהפחתות, אזילה ,פחת 
 49  229  )297(   נטו, מסים נדחים 
 )4(  2  14  נטו, מעביד-יות בשל סיום יחסי עובד בהתחייבו)ירידה(ה יעלי 
 )17(  )10(  )10(  נטו, תנויהלוואות שנעליית ערך  
 )246(  )713(  )597(  נטו, מקרקעין והשקעות, רכוש קבוערווח ממימוש  
חלק הקבוצה ברווחים בלתי מחולקים של חברות ושותפויות  

 )51(  )638(  )125(  )2(, )1(נטו , כלולות
 1  23  20  נטו, ערך ניירות ערך ופקדונותירידת  
 160  )83(  203  נטו, התחייבויות לזמן ארוךערך ) ירידת(עליית  
 176  355  451  נטו, חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות 
 -  59  76  עלות תשלום מבוסס מניות 
        
                :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות 
 )605(  )12(  )328(  עלייה בלקוחות  
 )86(  )31(  )160(  עלייה בחייבים ויתרות חובה 
 )103(  120  )134(   במלאי)עלייה(ירידה  
 363  )258(  987   ולנותני שרותיםספקיםבהתחייבויות ל) ירידה(עלייה  
 )56(  120  410  בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה  
        
   1,134  )497(  )69( 
        
 101  20  62  לאחר ניכוי דיבידנדים שהתקבלו) 1( 
        
 6  67  - לאחר השפעת המס בגין חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות) 2( 
         
       חברות שאוחדו לראשונה רכישת פעילויות ו )ב(

        
 )211(  49  675  )למעט מזומנים (נטו, )הון חוזר (הון חוזרגרעון ב 
 )339(  )491(  )19,417(  השקעות ורכוש אחר, מקרקעין, רכוש קבוע 
 63  690  12,526  התחייבויות לזמן ארוך 
 -  )34,140(  -  )למעט המזומנים(נכסים עסקי הביטוח  
 -  31,116  -  התחייבויות עסקי הביטוח 
 -  923  434  זכויות המיעוט 
 -  -  766 ירידה בהשקעות בחברות מוחזקות 
       
  )5,016(  )1,853(  )487( 
  
  

  .הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



  מ"קבוצת דלק בע

-  11  - 

   עסקים כלליים-  על תזרימי המזומניםים מאוחדותדוח
  
  
 

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר31
   2007  2006  2005 
 ח מדווחים"י שמליונ   
            
          תמורה ממימוש השקעות בחברות שאוחדו בעבר  )ג(

            
  27   9   -  )למעט מזומנים(הון חוזר   
  )75(   -   -  השקעות בחברות כלולות  
  762   -   -  נטו, מקרקעין להשכרה ולבניה  
  33   -   -  נטו, הוצאות נדחות  
  )644(   -   -  הלוואות מתאגידים בנקאיים  
  89   -   -  רווח ממימוש השקעות בחברות שאוחדו  
            
    -   9   192  
            
           שלא במזומן מהותיותלותעופ )ד(

           
  22   19   8  רכישת רכוש קבוע באשראי 
           
  13   16   -  חייבים בגין מכירת השקעות 
           
  72   71   41  ות מאוחדותבחברדיבידנד ורווחים לשלם למיעוט  
           
  -   86   160  דיבידנד שהוכרז 
           
  70   -   22  מחברות כלולותדיבידנד ורווחים לקבל  
           
  358   257   8  המרת אגרות חוב במניות החברה 
           
  40   3   63  המרת אגרות חוב במניות חברה מאוחדת 
           
ל ידי הנפקת מניות בחברה הבת רכישת חברה מוחזקת ע 

  -   -   213  ב"בארה
           
  -   -   75  השקעה בחברה מוחזקת כנגד פרעון הלוואה 
           
  
  
  
  
  

  .הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



  מ"קבוצת דלק בע

-  12  - 

   עסקי ביטוח- על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
  
  

 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 דצמבר ב31

 2007 

 
ח "מליוני ש
 מדווחים

    פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
    

 226   רווח נקי מעסקי ביטוח
 617   )א(התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

    
 843  מפעילות שוטפתשנבעו מזומנים נטו 

   
   פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 

    
   :החופפות להון ולהתחייבויות לא ביטוחיות  השקעותשינויים בסעיפי

   
 )1,278(  נטו, ניירות ערך
 )29(  נטו, הלוואות

  )1(   נטו, פקדונות בבנקים
 )36(  נטו, השקעה בחברות מוחזקות ואחרות

 109   תמורה ממימוש השקעה בחברה מוחזקת
 )336(  השקעה במקרקעין להשכרה ובמבנה בהקמה

 69  מוש מקרקעין להשכרהתמורה ממי
 )208(  רכישת רכוש קבוע 

 8  תמורה ממימוש רכוש קבוע
 )121(  השקעה ברכוש אחר
  )2(   רכישת חלק המיעוט

 )179(  )ב(רכישת חברה בת שאוחדה לראשונה 
   

 )2,004(  לפעילות השקעהששימשו מזומנים נטו 
   

   פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 
   

 171    הון מניותהנפקת
 )91(  נטו, הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחריםפרעון 

 962  אגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחיםהנפקת 
 )160(  ששולם למיעוט בחברה מאוחדתדיבידנד 

   
 882  מפעילות מימוןשנבעו מזומנים נטו 

    
 )7(   ל"הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים בחברות מוחזקות בחו

    
 )286(  במזומנים ושווי מזומניםירידה 

   
 1,115  השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

   
 829  השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

  
  
  
  

  .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםוהנספח הבאורים 
  



  מ"קבוצת דלק בע

-  13  - 

   עסקי ביטוח- על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
  
  

  

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר31

  2007 

     
ח "מליוני ש
 מדווחים

    התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת   )א(
      
    :בעסקי ביטוח חיים  
      
   :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים  
      
 2,577  שינוי בעתודות ביטוח    
 13  ת תלויותשינוי בתביעו    
 51  שינוי בהוצאות רכישה נדחות    
 8  פחת והפחתות    
 26  הפחתת הוצאות רכישת תיק ביטוח חיים    
      
   :נטו, )השקעות(מימוש השקעות   
      
 )2,333(  ניירות ערך     
 )1(  הלוואות על פוליסות    
 67   הלוואות אחרות    
 98  פקדונות בבנקים    
 -  נטו, השקעותמימוש מרווח     
 -  רכישת מקרקעין להשכרה    
      
    :נטו, שינויים בסעיפים מאזניים אחרים  
      
 )30(  נטו, חברות ביטוח    
 )3(  יהיפרמיה לגב    
 63  נטו, חייבים שונים    
 22  נטו, זכאים שונים    
     
    558 
   :בעסקי ביטוח כללי  
     
   :ת בתזרימי מזומניםהכנסות והוצאות שאינן כרוכו  
      
 441  שינוי בעתודות ביטוח    
 317  שינוי בתביעות תלויות    
 )4(   נטו, עלייה בהוצאות נדחות    
 )180(  שינוי בהוצאות רכישה נדחות    
 42  פחת והפחתות    
 3   נטו, מימוש השקעות    
      
   :נטו, מימוש השקעות  
      
 )468(  ניירות ערך     
 154  ואות אחרותהלו    
 )87(  פקדונות בבנקים    
 128   השקעה במקרקעין      
      
    :נטו, שינויים בסעיפים מאזניים אחרים  
 )257(  נטו, חברות ביטוח    
 )91(  יהיפרמיה לגב    
 )138(  נטו, חייבים שונים    
 43  נטו, זכאים שונים    
      
    )97( 

  .חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהמצורפים מהווים והנספח הבאורים 



  מ"קבוצת דלק בע

-  14  - 

   עסקי ביטוח- על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
  
  

  

  לשנה 
  שהסתיימה
  ביום

  בדצמבר31
  2007 

    
  ח"מליוני ש
 מדווחים

    :בפעילות שוטפת אחרת  
      
   :פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים  
      
 )51(  )1(לולות חברות כנטו של , חלק החברה בתוצאות    
 189  פחת והפחתות    
 2  הפסד מהשקעות בחברות מוחזקות    
 223  נטו, ברווחי חברות מאוחדותחלק המיעוט     
 )9(  נטו, מסים נדחים    
 )14(   הפחתת פקדונות שהופחת מאחרים    
 7   עלות תשלום מבוסס מניות    
 )19(   נטו, רווח ממימוש השקעות    
 )5(   רות אומנותרווח ממימוש יצי    
      
    :שינויים בסעיפים מאזניים  
      
 )143(  נטו, שינוי בזכאים שונים    
 )115(  נטו, שינוי בחייבים שונים    
 )47(  הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים    
 )1(  לות תשלום מבוסס מניותע    
 88  שערוך הלוואות לזמן ארוך    
 51  נטו, כתבי התחייבות נדחים    
     
    156 
     
    617 
     
 27  לאחר ניכוי דיבידנדים שהתקבלו   )1(  
     
    רכישת חברות שאוחדו לראשונה  )ב(

      
 79   )למעט מזומנים(גרעון בהון חוזר   
 )576(   השקעות ורכוש אחר, מקרקעין, רכוש קבוע  
 309   התחייבויות לזמן ארוך  
 9   זכויות המיעוט  
      
     )179( 
      
    פעולות מהותיות שלא במזומן בעסקי הביטוח  )ג(

      
 59   חייבים בגין מכירת מקרקעין להשכרה ומבנה בהקמה  
 12   כתבי התחייבותבגין ריבית לשלם   
 13   גידול בהשקעה בחברה כלולה כנגד גידול בעודפים  
 9   זכאים בגין רכישת חברה מוחזקת  
      
  
  

  .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםוהנספח הבאורים 
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   על תזרימי המזומניםהחברה  ותדוח
  
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר31
  2007  2006  2005 
 ח מדווחים "מליוני ש  

           פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
           

  622   1,513   1,275   רווח נקי
  )478(   )1,452(   )968(   )א(שוטפת  ימי מזומנים מפעילות תזרתהתאמות הדרושות להצג

           
  144   61   307   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

           
           פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 

           
  23   )1(   )356(   נטו, ניירות ערך סחירים) רכישת(מימוש 

  532   652   635   םגביית הלוואות שניתנו לחברות מוחזקות ואחרי
  )1,299(   )1,958(   )1,241(    ואחריםמתן הלוואות לחברות מוחזקות

           
  )744(   )1,307(   )962(   מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון

           
  140   13   6   מימוש כתבי אופציה למניות החברה

  929   1,561   1,832   נטו,  ואגרות חוב הניתנות להמרה במניותהנפקת אגרות חוב
  )165(   )66(   )33(   פרעון אגרות חוב ואגרות חוב הניתנות להמרה במניות

  -   )21(   -   פרעון הלוואות שהתקבלו מחברות מוחזקות
  )384(   )461(   )516(   דיבידנד ששולם

  76   230   )305(   נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
           

  596   1,256   984   מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
           

  )4(   10   329   במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה 
           

  16   12   22   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
           

  12   22   351   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
           

  
  
  

  .הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  על תזרימי המזומניםהחברה  ותדוח
  
  
  

 
  

  לשנה שהסתיימה ביום
  בדצמבר31

   2007  2006  2005 
 ח מדווחים"מליוני ש   
            
            תזרימי מזומנים מפעילות שוטפתתהתאמות הדרושות להצג )א(

            
           :מזומניםה בתזרימיהוצאות שאינן כרוכות הכנסות ו 
            
  )362(   )1,278(   )930(  )1(נטו  ,בלתי מחולקים של חברות מוחזקותברווחים  חברהחלק ה 
  )111(   )187(   )64(   'רווח מהנפקת מניות לצד ג 
  -   10   )5(   נטו, מסים נדחים 
  57   20   106   ברות מוחזקות ואחריםעליית ערך התחייבויות לזמן ארוך לח 
  )63(   )42(   )91(   מוחזקות ואחרים ותברשניתנו לח ותהלוואעליית ערך  
            
           :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות 
            
  )4(   2   )4(   בחייבים ויתרות חובה) עלייה(ירידה  
  5   23   20   עלייה בזכאים ויתרות זכות 
            
    )968(   )1,452(   )478(  
            
  136   73   306  בניכוי דיבידנדים שהתקבלו 
            
           פעולות מהותיות שלא במזומן )ב(

            
  27   -   55   דיבידנד לקבל מחברה מאוחדת 
            
  358   257   8   המרת אגרות חוב במניות החברה 
            
  -   86   160   דיבידנד שהוכרז 
            

  
  
  
  
  

  .הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  כללי  -: 1באור 
  

שלוש חברות המרכזות את בה זיקמחה חברת החזקות הינה)  החברה-להלן (מ "קבוצת דלק בע  .א
זת את תחום  המרכ) דלק פטרוליום- להלן (מ "דלק פטרוליום בע:  כדלקמןקבוצהפעילות חברות ה

ב ובאירופה וכן את פעילות בית "בארה, בישראלוחנויות נוחות   והפעלת תחנות דלקהדלקים
המרכזת את תחום ייזום ) ן" דלק נדל-להלן (מ "ן בע"דלק נדל; ב"הזיקוק ושיווק הדלקים בארה

ר המרכזת את שא)  דלק השקעות-להלן (מ "דלק השקעות ונכסים בע; ל" בארץ ובחון"ופיתוח נדל
הביטוח  ,נפט וגזוהפקת חיפושי  , הרכבבתחומיות וי פעילובהן, ות החברות המוחזקותויפעיל

  . בדבר פרטים על מגזרי פעילות35ראה גם באור ,  ועודהביוכימיה, התשתיות, ב"בארץ ובארה
  

 600-כגרעון בהון החוזר בסך של ) ללייםכבהתייחס לעסקים ה( לקבוצה 2007,  בדצמבר31ליום   .ב
הנובע בעיקר מהתחייבויות לזמן ארוך ולזמן קצר שנלקחו למימון השקעות ארוכות , ח"יוני שמיל
, להערכת הנהלת החברה והחברות המאוחדות. אשר מועד פרעונן יחול בשנה הקרובה, מועד

ביכולתן להסב הלוואות אלה להלוואות לזמן ארוך או להמשיך ולקבל הלוואות לזמן קצר לצורך 
  . עותיהן ופרעון התחייבויותיהןהמשך מימון השק

  
  הגדרות  .ג

  
  -בדוחות כספיים אלה  

  
  .מ" בעקבוצת דלק -  החברה

     
   . שלהאוחדות המ והשותפויות החברות,החברה -  הקבוצה

     
 של לשכת רואי חשבון57כהגדרת גילוי דעת (חברות אשר לחברה שליטה בהן  - חברות מאוחדות

  .דים עם דוחות החברהואשר דוחותיהן מאוח, )בישראל
     

 חברות מאוחדות 
  באיחוד יחסי  

  
- 

חברות המוחזקות על ידי מספר גורמים ביניהם קיימת הסכמה חוזית לשליטה
  .ואשר דוחותיהן מאוחדים בדרך של איחוד יחסי, משותפת

     
ואשר, חברות אשר לחברה השפעה מהותית בהן ואינן חברות מאוחדות -  חברות כלולות

  .על בסיס השווי המאזניהכספיים ת החברה בהן כלולה בדוחות השקע
     

 ראה גם.חברות מאוחדות באיחוד יחסי או חברות כלולות, חברות מאוחדות - חברות מוחזקות
  .נספח לדוחות הכספיים בדבר חברות ושותפויות מוחזקות עיקריות

     
  .בהן מוצגת על בסיס עלותחברות שאינן חברות מוחזקות ואשר ההשקעה  -  חברות אחרות

     
בין בעל שליטה בולהצגת פעולות בין תאגיד (כהגדרתם בתקנות ניירות ערך  -  בעלי שליטה

  .1996-ו"התשנ, )בדוחות הכספיים
     

 .1993-ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתם בתקנות ניירות ערך  -  בעלי עניין
     

  . של לשכת רואי חשבון בישראל29לוי דעת כהגדרתם בגי -  צדדים קשורים
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  חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה  -: 2באור 
  

, 1993-ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך 
בהתחשב בכך שהנתונים של חברות הביטוח בישראל שאוחדו נערכו בהתבסס על כללי חשבונאות 

  .פיו-  והתקנות שהותקנו על1981- א"התשמ) ביטוח( פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ודיווח על
  

למעט האמור , באופן עקבי, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים, עיקרי המדיניות החשבונאית
  :הינם כדלקמן, להלן' יג-ו' יבבסעיפים 

  
  בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים  .א

  
יה הכספיים בעבר על בסיס העלות ההיסטורית המותאמת למדד החברה ערכה את דוחות  .1

 31שנכללו בדוחות הכספיים ליום , כאמור, הסכומים המותאמים. המחירים לצרכן
. 2004,  בינואר1 שימשו נקודת מוצא לדיווח הכספי הנומינלי החל מיום 2003, בדצמבר

  .תוספות שבוצעו לאחר מועד המעבר נכללו בערכים נומינליים
  
הופסקה " הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים" בדבר 12בהתאם לתקן חשבונאות מספר   .2

והחל מאותו מועד , 2003,  בדצמבר31ההתאמה של הדוחות הכספיים לאינפלציה ביום 
  .החברה החלה לדווח בסכומים מדווחים

  
אלא , יסכומי הנכסים הלא כספיים אינם מייצגים בהכרח שווי מימוש או שווי כלכלי עדכנ  .3

  .רק את הסכומים המדווחים של אותם נכסים
  
  .משמעותה עלות בסכום מדווח" עלות"בדוחות הכספיים   .4

  
  איחוד הדוחות הכספיים  .ב

  
 יש שליטה בהן באיחוד קבוצההדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות של

יתרות ועסקאות הדדיות . סימלא ושל חברות מוחזקות בשליטה משותפת לפי שיטת האיחוד היח
  . מהותיות בין חברות הקבוצה בוטלו בדוחות הכספיים המאוחדים

  
, עקב המגבלות החוקיות הרבות המוטלות על אפשרות השימוש בנכסי חברות ביטוח בישראל

 והתקנות שהותקנו על פיו ובהתחשב 1981-א"התשמ, מכח חוק הפיקוח על עסקי הביטוח
השונים משמעותית מעסקי הקבוצה האחרים ואשר היקפם יחסית , וחבייחודיות של עסקי הביט

לעסקי הקבוצה האחרים משמעותי ביותר וכן לאור כללי הדיווח המיוחדים לתחום זה שנקבעו 
בדוחות הכספיים ") עסקי ביטוח("הוצגה פעילות הביטוח כמכלול נפרד , מכוח התקנות

  .המאוחדים
  

  מוחזקותהשקעות בחברות   .ג
  

חלקה של החברה המחזיקה .  השווי המאזנילפי שיטתת וות מוצגבחברות מוחזקת והשקע  .1
  . נקבע על בסיס ההון המונפק לתאריך המאזן

  
 בשווי המאזני של חברות אלו על הקבוצהבחברות כלולות זרות מסוימות נקבע חלקה של 

ן ובכללם תקבסיס דוחות כספיים הערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים בינלאומיים 
 כאשר, הוגן שלון מניב על פי השווי ה" אשר לפיו מוצג נדל40 בינלאומי מספר חשבונאות

  .הוגן נזקפים לדוח רווח והפסדהשינויים בשווי 
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  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

 ות המאזני למועד הרכישןעל שווימוחזקות  ות בחברות של ההשקעותעודף עלות הרכיש  .2
 נכסים קבועים ,מקרקעין( לנכסים והתחייבויות מזוהים, תוך ביצוע יחוס מסים, חסיואשר 
 נזקף ,)עתודות ביטוח ונכסים בלתי מוחשיים מזוהים, השקעות בחברות אחרות, אחרים

עודף עלות .  וההתחייבויותהנכסיםאו מימוש לדוח רווח והפסד במקביל להפחתת 
. נזקף למוניטין , כאמור,מזוהיםהתחייבויות ולנכסים  שלא יוחס ,ות של ההשקעותהרכיש

  .להלן' ראה סעיף יג, באשר לעודף עלות הרכישות אשר יוחס לנכסים בלתי מוחשיים
  
השקעות הקבוצה בוחנת בכל תקופת דיווח את הצורך ברישום הפרשה לירידת ערך   .3

  ).להלן' ידראה סעיף  (15בהתאם להוראות תקן חשבונאות מספר בחברות כלולות 
  
 - להלן (ל "תרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ המהווה יחידה מוחזקת אוטונומית בחו  .4

  )היחידה
  

בהתאם לתקן חשבונאות מתורגמים , כספיים של היחידה-כספיים ולא, נכסים והתחייבויות
סעיפי דוח רווח והפסד וסעיפי הדוח על תזרימי ). Closing Rate(על פי שער סגירה  13מספר 
נים של היחידה מתורגמים לפי שערי החליפין במועדי ביצוע העסקאות או לפי שערי המזומ

כל . חליפין ממוצעים בתקופה כאשר שערי חליפין אלו קרובים לשערי החליפין בפועל
הפרשי השער שנוצרו מהתרגום כאמור נזקפים כסעיף נפרד בהון העצמי של הקבוצה 

  .עד למימוש ההשקעה") ל חברות מוחזקותהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים ש("
  

הלוואות המהוות במהותן חלק מהשקעה מטופלות כחלק מעלות ההשקעה ביחידה כאשר 
  .הפרשי השער הנובעים מהלוואות אלו נזקפים לאותו סעיף בהון העצמי

  
הפרשי השער הנובעים מהתחייבות במטבע חוץ המהווה גידור של ההשקעה נטו ביחידה 

  . לאותו סעיף בהון העצמינזקפים אף הם
  

  שווי מזומנים  .ד
  

הכוללות פקדונות בתאגידים , ה השקעות שנזילותן גבוההוצבקשווי מזומנים נחשבים על ידי ה
בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר 

  .אינם מוגבלים בשעבוד
  

  ניירות ערך סחירים  .ה
  

הניתנות למימוש בטווח המיידי והתחייבויות בגין מכירות בניירות ערך סחירים  קצר לזמןהשקעות 
שינויים בערכם של ניירות . בורסה לתאריך המאזן מוצגות לפי שווין בבחסר של ניירות ערך סחירים
  . לסעיף המימוןהערך נזקפים לדוח רווח והפסד

  
  השקעות אחרות  .ו

  
בניכוי , קעות קבע בניירות ערך סחירים מוצגות לפי העלותהשקעות בניירות ערך לא סחירים והש

  . להלן2'ראה סעיף יד, אשר להערכת ההנהלה אינן בעלות אופי זמני, הפרשות לירידת ערך
  

  מלאי  .ז
  

המלאי נמדד ". מלאי "- 26 מיישמת את תקן חשבונאות מספר הקבוצה 2007,  בינואר1החל מיום 
שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך . מוש נטולפי הנמוך בין עלות לבין שווי מי

הערכה מחדש . העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות השלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה
  .לשווי מימוש נטו מבוצעת בכל תקופה עוקבת
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העלות . מלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחייםעלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת ה
  :כדלהלןבעיקר נקבעת 

  
ממוצע משוקלל " נקבעת לפי שיטת  הדלקים שבמלאי התפעוליעלות  -  דלקים ומוצרי צריכה

  ". רבעוני
  . מוערכת על בסיס השיטה הקמעונאיתעלות מלאי מוצרי הצריכה 

  
עלות ". ממוצע משוקלל רבעוני"ת עלות הנפט הגולמי נקבעת לפי שיט  -  מלאי בבית זיקוק

  .התזקיקים כוללת בנוסף הוצאות ייצור
  

  .לפי עלות ספציפית  -  כלי רכב
  

  .בעיקר על בסיס ממוצע נע  -  אחרים
  
  . בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמההקבוצה

לאי אינה כוללת עלויות תקורה עלות המ, בתקופה מסויימת בה אין מייצרים בתפוקה נורמלית
נזקפו , שלא הועמסו, כאמור, עלויות. קבועות נוספות מעבר לאלו הנדרשות בתפוקה נורמלית

עלות המלאי אינה כוללת סכומים חריגים , כמו כן. כהוצאה לדוח רווח והפסד בתקופה בה התהוו
  .עבודה ואחרות הנובעים מחוסר יעילות, של עלויות חומרים

  
  .הקבוצהאשונה של התקן לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של ליישום לר

  
  למכירהוקרקעות בניינים   .ח
  

 למכירה מוצגים לפי העלות המזוהה אך לא מעל לערך המימוש המשוער וזאת לגבי  וקרקעותבניינים
  .כל אחת מיחידות הבניה

  
הניתנות לזיהוי ברור ובלעדי עם עלויות ניהול ומכירה  עלות הבניינים בהקמההקבוצה מהוונת ל
  . פרוייקטים ספציפיים

  
. בעת ההכרה בהכנסות,  יחד עם העלויות האחרות של הפרויקט,העלויות המהוונות נזקפות להוצאות

  .נזקף מלוא ההפסד הצפוי מהשלמת הפרוייקט, במקרים בהם צפוי הפסד מהקמת הפרויקט
  
  )ן להשקעה"נדל(מקרקעין להשכרה   .ט

  
להלן (ן להשקעה " נדל- 16 מיישמת את תקן חשבונאות מספר הקבוצה 2007,  בינואר1 החל מיום

התקן קובע את הטיפול החשבונאי ודרישות . של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, ) התקן-
  . ן להשקעה"הגילוי בהקשר לנדל

  
מחכיר בחכירה (המוחזק על ידי הבעלים ) או שניהם, קרקע או מבנה(ן "ן להשקעה הינו נדל"נדל

, או שניהם, או חוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך) תפעולית
או מכירה , ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות

  .במהלך העסקים הרגיל
  

הקבוצה בחרה . וי ההוגןפי מודל העלות או מודל השו- ן להשקעה יוצגו על"נדל, בהתאם לתקן
 -  27ן להשקעה מטופל על פי הוראות תקן חשבונאות מספר "ליישם את מודל העלות ולכן נדל

לאחר הכרה . כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות, ונמדד לראשונה לפי העלות, רכוש קבוע
. ך שנצברובניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ער, נמדד לפי העלותן להשקעה "נדל, הראשונית

  .להלן' ראה סעיף יד, לגבי בחינת ירידת ערך
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 1%בעיקר  (4% עד 1%של ישר בשיעורים שנתיים הקו  על בסיס שיטת הן להשקעה מופחת"נדל
  .הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת בהם) 2%עד 

  
    .ליישום לראשונה של התקן לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים, רלאור האמו  

  
  מקרקעין לבנייה  .י
  

 הקבוצה .הנמוכה לפי הערכת ההנהלה משווי המימוש המשוער, קרקעות לבניה מוצגות לפי העלות
בהתאם לתקן חשבונאות " נכסים כשירים"מהוונת עלויות אשראי לעלות הקרקעות בבניה המהוות 

תקופת ההיוון הינה החל ממועד הבקשה להיתר בניה או ממועד ). להלן' חיראה סעיף  (3 מספר
  .כמוקדם מביניהם, תחילת עבודות הבניה

  
  הפרשה לחובות מסופקים  .יא
  

שלדעת הנהלת הקבוצה  באופן ספציפי בגין חובות בעיקרהההפרשה לחובות מסופקים מחושבת 
  .ם מסכום חובות הלקוחותשיעור מסויכ ובחלקה גבייתם מוטלת בספק

  
  רכוש קבוע  .יב

  
 28- ו, "רכוש קבוע" - 27 מיישמת הקבוצה את תקני חשבונאות 2007,  בינואר1החל מיום   .1

 של המוסד הישראלי לתקינה 27תיקון הוראות המעבר בתקן חשבונאות מספר 
  .עאשר קובעים את הטיפול החשבונאי הנדרש בדוחות הכספיים ברכוש קבו, בחשבונאות

  
בניכוי הפסדים  , בתוספת עלויות רכישה ישירותהעלות לפיים הרכוש הקבוע מוצגפריטי 

ואינם , םבניכוי מענקי השקעה שנתקבלו בגינבניכוי פחת שנצבר ו, מירידת ערך שנצברו
העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר שניתן . כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת

 עלויות מימון המתייחסות למימון רכישה או .ות ולציודלהשתמש בהם רק בהקשר למכונ
שיפורים ושכלולים נזקפים . נכללות בעלות הרכושעד להפעלה הקמה של רכוש קבוע 

  .לעלות
  

 בוחנת בכל תקופת דיווח את הצורך ברישום הפרשה לירידת ערך בהתאם הקבוצה
  ).להלן' ראה סעיף יד (15להוראות תקן חשבונאות מספר 

  
יר ואורך החיים השימושיים של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים ערך השי

  .ולהבא-מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן
  

הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין 
ויות עוד נכס נגרע מהספרים במועד המכירה או כאשר לא צפ. המועד שבו הנכס נגרע

המחושב כהפרש בין (רווח או הפסד מגריעת הנכס . הטבות כלכליות מהשימוש בנכס
נכלל בדוח רווח והפסד בתקופה בה ) התמורה נטו מהגריעה והעלות המופחתת בספרים

  . הנכס נגרע
  

מתקני בית בעיקר (הקבוצה מכירה בעלויות טיפול תקופתי המבוצע בפריט רכוש קבוע 
צפוי , ך בספרים של פריט הרכוש הקבוע כאשר העלות התהוותהכחלק מהער) זיקוק

שההטבות הכלכליות הקשורות לפריט יזרמו אל הקבוצה והעלות של הפריט ניתנת 
  ). שנים4-כ(עלויות אלה מופחתות לאורך התקופה עד לטיפול הבא  .למדידה באופן מהימן
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אומדן את ה כוללת) בעיקר לגבי אסדת הפקת גז ובתי זיקוק(רכוש קבוע  פריטעלות 
אשר , הפריט ושיקום האתר בו ממוקם הפריטפירוק ופינוי של לעלויות של הראשוני ה

כאשר הפריט נרכש או כתוצאה משימוש בפריט במשך , בגינו מתהווה לחברה מחוייבות
ההתחייבות נמדדת . ה תקופהשלא לצורך ייצור מלאי במהלך אות, תקופה מסויימת

לראשונה על פי שוויה ההוגן והשינויים בהתחייבות הנובעים כתוצאה מחלוף הזמן נזקפים 
הנכס מופחת על פני זמן לדוח רווח והפסד בהתאם לשיטת הפחתה . לדוח רווח והפסד
  . שנקבעה לאותו נכס

  
שם את ההקלה כתוצאה מיישום לראשונה של הוראות התקנים בחרה חברה כלולה ליי  

המאפשרת הצגת פריט רכוש קבוע לפי שוויו ההוגן כעלות נחשבת , IFRS 1-שנקבעה ב
)deemed cost( , ההשפעה . ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה, 2007,  בינואר1החל מיום

על הקבוצה של יישום הוראות התקנים על ידי החברה הכלולה הינה הקטנת יתרת 
  .ח כנגד קיטון מקביל בהשקעה בחברה הכלולה"מליוני ש 23-העודפים של הקבוצה בכ

  
  :להלן שעורי הפחת של הרכוש הקבוע  .2

  
  %   

    
  2.5%בעיקר  2-10   בניינים
  10%בעיקר  2.5-14  מתקנים וציוד, מכונות

   15-20  כלי רכב 
   6-33  ריהוט וציוד משרדי
  שיפורים במושכר

   

ת האופציהלאורך תקופות השכירות כולל תקופו
לגבי ההסכמים בהם צפוי כי האופציה תמומש או

  .כנמוך, על פני אורך חיי השיפורים
  

  רכוש אחר והוצאות נדחות  .יג
  

" נכסים בלתי מוחשיים "- 30 הקבוצה מיישמת את תקן חשבונאות מספר 2007,  בינואר1החל מיום 
הכרה , בע את הטיפול החשבונאיאשר קו, של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, ) התקן-להלן (

  . ומדידה ודרישות הגילוי בהקשר לנכסים בלתי מוחשיים שאינם מטופלים בתקן אחר
  
  מוניטין  .1

  
 מוניטין אשר התהווה ברכישת חברות מוחזקות הופחת 2005,  בדצמבר31עד ליום   

בעקבות , 2006,  בינואר1החל מיום .  שנים10-20פי שיטת הקו הישר על פני - שיטתית על
הפסיקה הקבוצה את ההפחתה , )מתוקן (20יישום לראשונה של תקן חשבונאות מספר 

השיטתית של המוניטין הנכלל במאזן בגין חברות מאוחדות ובמסגרת השקעה בחברות 
 55-שהסתכמה לכ) לרבות חלק הקבוצה במוניטין הקיים בספרי החברות הכלולות(כלולות 
  . 2005,  בדצמבר31ח לשנה שהסתיימה ביום "מליוני ש

  
, או בתדירות גבוהה יותר, ירידת ערך של מוניטין בגין חברה מאוחדת נבחנת אחת לשנה  

). להלן' ראה סעיף יד (15אם קיימים סימנים לירידת ערך בהתאם לתקן חשבונאות מספר 
ירידת ערך של מוניטין בגין חברה כלולה מטופלת במסגרת בחינת ירידת ערך של ההשקעה 

  .הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים). להלן' ראה סעיף יד(ותה בכלל
  
  שווי תיקי הביטוח  .2

  
יוחס עודף עלות הרכישה של ההשקעות , )מתוקן (20בהתאם לתקן חשבונאות מספר 

תוך , )שווי תיקי הביטוחבעיקר (בחברות מאוחדות גם לנכסים בלתי מוחשיים מזוהים 
נכסים אלו מופחתים בשיטת הקו . 19קן חשבונאות מספר ביצוע יחוס מסים בהתאם לת

  ). שנים15 עד 7בעיקר (הישר על פני אורך החיים השימושיים שלהם 
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דחות אחרות מופחתות במשך תקופת השימוש וההנאה המשוערת נ הוצאותהוצאות מראש ו  .3
  .בהן לפי שיטת הפחת השווה

  
  תוכנות  .4

  
תוכנות המהוות חלק . נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות

מסווגות , אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, אינטגרלי מחומרה
רשיונות לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות , לעומת זאת. כרכוש קבוע

הפחת בגין התוכנות נזקף לרווח והפסד . גים כנכסים בלתי מוחשייםמסוו, נוספת לחומרה
  .לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן תקופת אורך החיים השימושיים בנכס 

  
כתוצאה מיישום לראשונה של התקן כללה הקבוצה את עלויות התוכנה בחברות הביטוח   

מספרי ההשוואה . צגו בעברולא בסעיף רכוש קבוע כפי שהן הו, נכסים בלתי מוחשייםבסעיף 
  . סווגו בהתאם2006,  בדצמבר31ליום 

  
   מותגים וזכיונות,זכויות שיווק  .5
  

מותגים וזכיונות של , חלק מתמורת הרכישה יוחס לזכויות שיווק, במסגרת צירוף עסקים  
נכסים אלה מופחתים בשיטת הקו הישר על פני אומדן תקופת אורך . נרכשתהפעילות ה

  :כלהלן, יים שלהםשימושההחיים 
  

 
 

אומדן אורך החיים 
  השימושיים

   
   שנים15  זכיונות
   שנים4-6  מותגים

   שנים10-15  זכויות שיוומ וקשרי לקוחות
  

   נכסיםירידת ערך  .יד
  

  ירידת ערך נכסים קבועים ונכסים בלתי מוחשיים  .1
  

ן חל על כל התק". ירידת ערך נכסים "15הקבוצה מיישמת את תקן חשבונאות מספר 
נכסים הנובעים  ,נכסים הנובעים מחוזי הקמה, מלאי הנכסים המופיעים במאזן למעט

פרט להשקעות בחברות מוחזקות (נכסי מסים נדחים ונכסים כספיים  ,מהטבות לעובדים
במידה שמתקיים סימן כלשהו המצביע על ירידת ערך , בהתאם לתקן). שאינן חברות בנות

אם חלה ירידת ערך של הנכס על ידי השוואת ערכו הפנקסני של בוחנת הקבוצה ה, של נכס
סכום בר השבה הינו הגבוה מבין מחיר המכירה נטו של . הנכס לסכום בר ההשבה שלו

הנכס לבין שווי השימוש שלו הנקבע על פי הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים 
במידה שערכו של הנכס . העתידיים הצפויים לנבוע מהשימוש בנכס ומימושו בתום חייו

יש להכיר בהפסד מירידת ערך בגובה ההפרש בין , בספרים עולה על סכום בר ההשבה שלו
הפסד מירידת ערך שהוכר יבוטל רק אם . ערכו הפנקסני של הנכס לסכום בר ההשבה שלו

חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת סכום בר ההשבה של הנכס במועד ההכרה 
  .רךבהפסד מירידת ע

  
בבחינת ירידת הערך של תחנות תדלוק אותן מפעילה חברה מאוחדת בישראל נחשבות 

בשל בסיס הלקוחות , בין היתר, תחנות תדלוק אלו כיחידה מניבה מזומנים אחת וזאת
, במקרים בהם, יחד עם זאת. המשותף והתלות העסקית הקיימת בין התחנות השונות

יימות אינן משרתות את רשת תחנות תחנות מסו, לדעת הנהלת החברה המאוחדת
בבחינת ירידת . נחשבת כל אחת מתחנות אלו כיחידה מניבה מזומנים נפרדת, התדלוק

הערך של תחנות תדלוק בארצות הברית נחשבת כל קבוצת תחנות המנוהלות 
בחינת ירידת הערך של נכסים . כיחידה מניבה מזומנים נפרדת) Cluster(והמתופעלות יחדיו 

  .וצעת בנפרד עבור כל נכסאחרים מב
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בבחינת שווי השימוש של הנכסים מובאים בחשבון האומדנים הטובים ביותר העומדים 
לרשות הקבוצה לגבי התנאים שישררו ביתרת תקופת השימוש בנכס וכן מצבו הנוכחי של 

  .הנכס
  

   אחרותירידת ערך השקעות בחברות  .2
  

הקבוצה נוהגת לבחון את שווין ההוגן של השקעותיה בכל תקופת דיווח בקרות אירועים 
  .  סימני אזהרה העשויים להצביע על ירידת ערך שאינה בעלת אופי זמנילאוראו , חריגים

  
את שווי השוק של ההשקעות , בין השאר, בחינת השווי ההוגן המבוצעת מביאה בחשבון

המצב , הערכות אנליסטים והערכות שווי ההשקעות, ) סחיריםלגבי השקעות בניירות ערך(
עסקאות מחוץ לבורסה בניירות , מצב עסקיה של המושקעת, בענף בו פועלת המושקעת

מחירי גיוסי הון במושקעת ומידע נוסף המוגש על ידי המושקעת , הערך של המושקעת
  . לי מניותיהאו לבע) ה נציגות בדירקטוריוןוצבקכאשר יש ל(לדירקטוריון שלה 

  
הפרשה לירידת ערך , במידת הצורך, הוצבקכוללת ה, בהתאם לתוצאות הבחינה האמורה

  .שאינה בעלת אופי זמני הנזקפת לדוחות רווח והפסד
  
  מסים נדחים  .טו

  
).  התקן–להלן ( בדבר מסים על ההכנסה 19הקבוצה מיישמת את תקן חשבונאות מספר   .1

ההצגה והגילוי לגבי מסים על ההכנסה ומסים , דההמדי, התקן קובע את כללי ההכרה
סכומי נכסים מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין . נדחים בדוחות הכספיים

 ובגין  לבין הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מסהכספיים הנכללים בדוחות והתחייבויות
  .עו בתקןלמעט מספר מצומצם של חריגים שנקב, הפסדים מועברים לצורכי מס

  
יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר מסים אלה ייזקפו 

בהתבסס על חוקי המס אשר היו בתוקף בתאריך ,  או להון העצמילדוח רווח והפסד
  .ל בשנת הדוח"שינויים ביתרות הנמ נובעסכום המסים הנדחים בדוח רווח והפסד . המאזן

  
 בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש מובאיםלא בחישוב המסים הנדחים   .2

כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה , ההשקעות בחברות מוחזקות
  . בעתיד הנראה לעין

  
 לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות ,כמו כן

מדיניות רוכה בחבות מס נוספת ובשל במקרים בהם חלוקת הדיבידנד אינה ככדיבידנדים 
  .ה שלא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת חבות מס נוספתוצבקה
  

 מסים נרשמיםלא ,  ודאות באשר לקיום הכנסה חייבת במס בעתידבמקרים בהם קיימת אי  .3
  .בדוחות הכספייםנדחים כנכס 

  
   ופיתוח מאגרים מוכחים ונפטחיפושי גזהוצאות   .טז

  
  : לפיה, "המאמצים המוצלחים"נפט מוצגות על בסיס שיטת גז וחיפושי והשקעות 

  
הוצאות השתתפות בביצוע מבדקים וסקרים גיאולוגיים וססמיים נזקפות לדוח רווח והפסד   .1

  .בעת היווצרותן
  
דוח וטרם הוכח לגביהן באם מפיקים נפט או גז יהנמצאות בשלבי ק, דוחי נפט וגזיהשקעות בק  .2

  .מוצגות במאזן לפי העלות, סחרייםשטרם נקבעו כבלתי מ
  

 או שלא , או שנקבעו כבלתי מסחריים,שהוכחו כיבשים וננטשו, דוחי נפט וגזיהשקעות בק  .3
  . במלואן לדוח רווח והפסדמופחתות,  תוכניות פיתוח בתקופה הקרובהםנקבעו לגביה
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 במאזן לפי מוצגות, לגביהן נקבע שקיימות רזרבות גז או נפט מוכחות, קידוחיםהוצאות בגין   .4
דוח רווח והפסד על בסיס כמות ההפקה ביחס לסך הרזרבות המוכחות ל ומופחתותעלות 

  .כפי שהוערך על ידי מומחה, באותו נכס
  

נועדו " טיסתים "עלויות שנצברו בגין פיתוח המאגרים המוכחים של העסקה המשותפת   .5
, עלויות אלה הכוללות תכנון הנדסי. איסוף ואחסון הגז, טיפול,  אפשרויות למיצוילספק

רכישה והקמה של מתקני הפקה וצנרת להולכת הגז עד לנקודת החוף , קידוחי פיתוח
ומופחתות לדוח רווח והפסד על בסיס כמות ההפקה ביחס לסך , מוצגות במאזן לפי העלות
  .י מומחהידל  עתוערכומהרזרבות המוכחות כפי ש

  
כולל הגדלת חלקה , הוצאות רכישת זכויות ברשיונות בחזקות ובהיתרים מקדמיים לקידוחי נפט וגז

  .מטופלות כמפורט לעיל, של הקבוצה בעסקאות משותפות
  

 ועסקאות משותפות שבבעלותן שותפויות, עודף עלות ההשקעה על השווי המאזני של חברות
  .ופחת כאמור לעילומ יםבמאגרמיוחס להשקעה ,  כאמורמאגרים

  
  ותהכרה בהכנס  .יז

  
צפוי שההטבות ,  ניתנות למדידה באופן מהימןהןההכנסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר 

 בגין העסקה ניתנות , או שיתהוו,עסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוובהכלכליות הקשורות 
 של התמורה בעסקה בניכוי הנחות ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן. למדידה באופן מהימן

  . הנחות כמות והחזרות, מסחריות
  

  הכנסות ממכירת סחורות  .1
  

הכנסות ממכירת סחורות מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים 
מעורבות ניהולית על המוכרת אינה שומרת , הנגזרים מהבעלות על הסחורות לקונה

  .שומרת את השליטה האפקטיבית על הסחורות שנמכרונמשכת המאפיינת בעלות ואינה 
  

  דיווח על הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו  .2
  

במקרים בהם הקבוצה פועלת כסוכנת או כמתווכת מבלי לשאת בסיכונים ובתשואות 
במקרים בהם הקבוצה , לעומת זאת. הכנסותיה מוצגות על בסיס נטו, הנגזרים מהעסקה

ונושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה הכנסותיה מוצגות על פועלת כספק עיקרי 
  .בסיס ברוטו

  
  תמלוגים או דיבידנדים, הכנסות ריבית  .3
  

  .תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיביתעל בסיס צבירה הכנסות מריבית מוכרות 
  

  . בהתאם למהות ההסכם הרלוונטיצבירההכנסות מתמלוגים מוכרות על בסיס 
  

  .מוכרות במועד הקובע לזכאות לדיבידנדיבידנד מהשקעות דהכנסות מ
  

  הכנסות משכירות  .4
  

 הכנסות . לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירותנכללותהכנסות משכירות   
מוכרות כהכנסה , משכירות בהן קיימת עלייה קבועה בדמי השכירות לאורך תקופת החוזה

ת וודאות לגבי גביית הפרשי שכירות וזאת רק כאשר קיימ, בהתאם לשיטת הקו הישר
על פני , תמריצי חכירה שהוענקו מוכרים כחלק בלתי נפרד מההכנסה מדמי שכירות. בעתיד

  .תקופת החכירה
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  הכרה בהכנסה ממכירת דירות  .5
  

 הנבנה על ידי ,פרוייקטכל ,  בדבר הקמת בניינים למכירה2בהתאם לתקן חשבונאות מספר 
קבוצת בניינים נחשבת לפרוייקט אחד כאשר . מייצג בניין אחד או קבוצת בניינים, הקבוצה

פי תכנית בנייה ורישוי אחת ומוצעים למכירה -נבנים על, הבניינים נמצאים באותו אתר
  .בעת ובעונה אחת

  
שתמורת המכירות דירות אך לא לפני העם מכירת ממכירת דירות  בהכנסה מכירה הקבוצה

ההשלמה של   לפחות מסך ההכנסות הצפויות ממנו ושיעור50%של הפרוייקט מהווה 
פי מכפלת תמורת -ההכרה בהכנסה במקרים אלה נעשית על . לפחות25%הפרוייקט הינו 

  . הפסדים נרשמים במלואם במועד התהוותם.המכירות בשיעור ההשלמה של הפרוייקט
  

  PFI או BOT מסוג הכרה בהכנסה מפרוייקטים  .6
  

ים מיישמת בדוחותיה -חברה המאוחדת באיחוד יחסי שהקימה מתקנים להתפלת מי
הכספיים את העקרונות שנקבעו במצג העמדה שפירסם המוסד הישראלי לתקינה 

 - להלן (בחשבונאות בנושא הסדרים להקמה והפעלה של רכוש ציבורי על ידי המגזר הפרטי 
משמש מצג העמדה קו מנחה לדיווח , חשבונאות בנושאעד לאימוץ תקן ). מצג העמדה

 - להלן (לבין המגזר הפרטי )  המזמין- להלן (הכספי שיחול על הסדרים בין המגזר הציבורי 
  .להקמה והפעלה של רכוש ציבורי על ידי המגזר הפרטי) המפעיל

  
, ןשלחלופי, או, מצג העמדה נועד לקבוע האם על המפעיל להכיר ברכוש כנכס לא כספי

החברה המאוחדת הכירה . עליו להכיר בו כנכס פיננסי המבטא חוב של המזמין כלפיו
ברכוש כנכס פיננסי הצובר הכנסות מימון תוך שימוש בשיעור התשואה הספציפי של הנכס 

סך התשלומים בניכוי (יתרת התשלומים . הפיננסי ואשר נפרע מהתמורות בגין הרכוש
  .במקביל לעלויות התפעול, קפות כהכנסות תפעוליותנז) תשלומי הקרן ותשלומי הריבית

  
  היוון עלויות אשראי  .חי

  
היוון עלויות אשראי מתחיל . שקעה בנכסים כשיריםהקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות בה

כל הפעולות , מהותית, כאשר מתחילות הפעולות להכנת הנכס הכשיר ומסתיים כאשר הושלמו
  .המיועד או למכירתולהכנת הנכס הכשיר לשימושו 

  
. היוון עלויות האשראי מחושב בהתאם לעלות האשראי הספציפי בגין ההשקעה בנכס הכשיר  

על ידי אשראי ספציפי חושב תוך מומנה היוון עלויות אשראי להשקעה בנכסים כשירים שלא 
  .שימוש בשיעור שהוא הממוצע המשוקלל של שיעורי העלות בגין מקורות האשראי הלא ספציפי

 באותה שהתהוולה על עלויות האשראי והוון בתקופת הדיווח לא עהמעלויות האשראי סך 
  . דיווחתקופת

  
  רווח למניה  .יט

  
 רק מניות אשר נכללותברווח הבסיסי למניה . הרווח למניה מחושב לפי מספר המניות הרגילות

רך המירים כדוגמת ניירות ע(ואילו מניות רגילות פוטנציאליות קיימות בפועל במהלך התקופה 
 במידה שהשפעתן  רק בחישוב הרווח המדולל למניהותנכלל) אגרות חוב להמרה וכתבי אופציה

ניירות ערך , בנוסף. מדללת את הרווח למניה על ידי כך שהשפעתן מקטינה את הרווח למניה
 ומאותו, נכללים ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, המירים שהומרו במהלך התקופה

 ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי הקבוצהחלקה של .  ברווח הבסיסי למניהנכלליםמועד 
  .הקבוצהחלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות שבידי 
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  מכשירים פיננסיים  .כ

  
  אגרות חוב הניתנות להמרה במניות  .1
  

רה עבור אגרות חוב הניתנות להמרה במניות פוצלה לרכיב ההתחייבות ורכיב ההון התמו
רכיב ההתחייבות מחושב באופן עצמאי על בסיס הערך הנוכחי . אשר הוכרו בנפרד במאזן

של תזרימי המזומנים העתידיים המהוונים לפי שיעור הריבית המקובלת לאגרות חוב 
אשר חושב כהפרש בין ,  הינו סכום שיוריהרכיב ההוני. דומות ללא אופציית המרה

התמורה עבור המכשיר בכללותו לבין שווי הרכיב ההתחייבותי והוא מוצג בהון העצמי 
  ".תקבולים בגין אופציות המרה"בסעיף 

  
, עלויות העסקה יוחסו באופן יחסי לרכיבים השונים של אגרות החוב הניתנות להמרה

ות העסקה המיוחסות לרכיב ההתחייבותי עלוי. וזאת בהתאם ליחס פיצול התמורה
עלויות . מופחתות מהרכיב ההתחייבותי ומובאות בחשבון בחישוב הריבית האפקטיבית

  .הופחתו מהרכיב ההוני, בניכוי השפעת המס בגינן, העסקה המיוחסות לרכיב ההוני
  

ת הקיימו, )הוצאות הנפקה(אגרות חוב הניתנות להמרה ויתרת עלויות עסקה המתייחסות 
, פוצלו לרכיבים השונים כפי שתואר לעיל)  מועד התחילה-להלן  (2006,  בינואר1 ליום

כאשר חישוב רכיב ההתחייבות נעשה לפי שיעור הריבית הרלוונטי במועד ההנפקה המקורי 
 היווה את 2005,  בדצמבר31והערך בספרים של אגרות החוב להמרה כפי שהוצגו ליום 

מספרי השוואה טרם מועד התחילה לא הוצגו או סווגו . התמורה עבור המכשיר המורכב
  .מחדש

  
  תקבולים בגין כתבי אופציה  .2
  

תקבולים בגין כתבי אופציה מסווגים בהון העצמי כאשר הם מקנים זכות לרכישת מספר 
כתבי אופציה בעלי תוספת מימוש , לפיכך. קבוע של מניות בתמורה לתוספת מימוש קבועה

  .ח או למדד המחירים לצרכן מסווגים כהתחייבות פיננסית"דה למטח או צמו"הנקובה במט
  

 נקבע שתוספת מימוש 2007,  בדצמבר31 לבין 2006,  בינואר1בתקופה שבין , עם זאת
  .תיחשב כסכום קבוע, הצמודה למדד המחירים לצרכן או צמודה למטבע חוץ

  
  עלויות גיוס הלוואות ואגרות החוב  .3

  
גרות החוב מוצגות בניכוי מיתרת ההלוואות ואגרות החוב בגינן עלויות גיוס הלוואות וא

  .התהוו ומופחתות על פני תקופת ההלוואות ואגרות החוב בשיטת הריבית האפקטיבית
  

  הנפקת חבילת ניירות ערך  .4
  

. התמורה שהתקבלה מהנפקת החבילה יוחסה למרכיבי החבילה השונים לפי שווים ההוגן
נקבע בהתבסס על ממוצע שוויו של כל אחד מניירות הערך השווי ההוגן של המרכיבים 

  .שהוצעו בשלושת ימי המסחר הראשונים בבורסה
  

  תשלום מבוסס מניות  .אכ
  

עובדים של הקבוצה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה למכשירים הוניים   
  .לקות במזומןוחלק מהעובדים זכאים להטבות המסו)  עסקאות המסולקות בהון-להלן (

  
  עסקאות המסולקות בהון

  
פי השווי - נותני שירותים נמדדת על/עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים עם עובדים

השווי ההוגן נקבע על ידי מעריך חיצוני . ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו במועד ההענקה
  .'י9 בבאור ראה פרטים נוספים, על ידי שימוש במודל בלק אנד שולסבעיקר 
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עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח והפסד יחד עם גידול מקביל בהון 

או השירות מתקיימים ותסתיים במועד שבו /העצמי על פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו
ההוצאה המצטברת שתוכר בגין ).  ההבשלה תקופת- להלן (העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול 

עסקאות המסולקות בהון בכל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף תקופת 
ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר מכשירי ההון שיבשילו בסופו של 

 המצטברת שהוכרה החיוב או הזיכוי בדוח רווח והפסד לתקופה משקף את השינוי בהוצאה. דבר
  .לתחילת ולסוף התקופה

  
ההוצאה שתוכר תהיה ההוצאה שהיתה , במקרה של שינוי בתנאים של הענקה המסולקת בהון

הוצאה נוספת תוכר בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן . מוכרת אילו לא היה שינוי בתנאים
השירות לפי המדידה נותן /הכולל של הסדר התשלום מבוסס מניות או שמיטיב עם העובד

  .בתאריך השינוי
  

תטופל כאילו היא הבשילה לתאריך הביטול וההוצאות שטרם , ביטול הענקה המסולקת בהון
אם ההענקה שבוטלה מוחלפת בהענקה חדשה , עם זאת. הוכרו בגין ההענקה יוכרו מיידית

החדשה ההענקה המבוטלת וההענקה , ומיועדת כהענקה תחליפית לתאריך שבו היא הוענקה
  .תטופלנה שתיהן כשינוי של ההענקה המקורית כמתואר בפסקה הקודמת

  
למעט הענקות שההבשלה שלהן , הוצאה בגין הענקות שלא יבשילו בסופו של דבר אינה מוכרת

בהנחה שכל , תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק
  .תנאי הביצוע התקיימו

  
  סולקות במזומןעסקאות המ

  
השווי ההוגן נקבע על , עלות עסקה המסולקת במזומן נמדדת לפי השווי ההוגן במועד ההענקה

השווי . 'י9ראה פרטים נוספים בבאור ,  באמצעות שימוש במודל בלק אנד שולסידי מעריך חיצוני
 נמדדת ההתחייבות. ההוגן מוכר כהוצאה על פני התקופה עד להבשלה ובמקביל מוכרת התחייבות

  .מחדש בכל תאריך מאזן עד וכולל לסילוקה כשהשינויים בשווי ההוגן שלה מוכרים ברווח והפסד
  

  שערי החליפין וההצמדה  .בכ
  

נכללו לפי שערי החליפין היציגים , או הצמודים לו, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ  .1
  .שפורסמו על ידי בנק ישראל והיו תקפים ליום המאזן

  
תחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל נכסים וה  .2

  . צמודיםנכס או התחייבות
  

  :יםלהלן נתונים על שערי חליפין ומדד  .3
  

  
 שערים יציגים

 שיעור השינוי השנתי  בדצמבר31ליום 
  2007  2006 2007 2006 2005 
 )ירידה(עלייה      
 % ח"ש  
       
  6.8  )8.2(  )9.0(  4.225  3.846   ב" דולר של ארה1

  )6.6(  )9.4(  )3.3(  3.553  3.435    יין יפני100
  )8.1(  )0.9(  )1.3(  3.466  3.420   פרנק שוויצרי 1
  )4.4(  4.4  )7.0(  8.288  7.711    לירה שטרלינג1
  10.8  )8.1(  7.7  3.641  3.923    דולר קנדי1
  )7.3(  2.1  1.7  5.564  5.659    אירו1
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מדד המחירים לצרכן 
  *)בנקודות

 שיעור השינוי השנתי  בדצמבר31ליום 
  2007  2006 2007 2006 2005 
 )ירידה(עלייה      
 % ח"ש  
       

 102.5 99.1 3.4  )0.1(  2.4  
  

  .100 = 2006ד לפי בסיס ממוצע המד  *)
  
  מכשירים פיננסיים נגזרים  .גכ
  

 שנועדו להגן על נכסים והתחייבויות במטבע חוץ הרשומים (Hedging)התוצאות מעסקאות גידור 
 לדוח רווח והפסד תנזקפו, ל"במאזן כנגד החשיפה לשינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ הנ

  .סים וההתחייבויות האמוריםבמקביל לזקיפת הפרשי השער מהנכ
  

מיועדות מלאים ומחירי גז ה ,התוצאות מעסקאות גידור לרכישה או למכירה עתידית של מטבע חוץ
 ובמחירי  במחירי המלאים, כנגד שינויים בשערי מטבעהרכישה או תמורות המכירהלהבטחת עלויות 

  . אותן הן נועדו לגדרנכללות בדוח הרווח וההפסד במקביל לרישום התוצאות מהעסקאות, הגז
  

 המיועדות להגנה על תזרימי מזומנים צפויים בגין הלוואות (SWAP)התוצאות מעסקאות החלפה 
נכללות בדוח הרווח וההפסד במקביל לרישום הוצאות המימון בגין ההלוואות אותן , בריבית משתנה
  .הן נועדו לגדר

  
. שווים ההוגןפי -עלמוצגים במאזן  תמוכרים כהגנה חשבונאימכשירים פיננסיים נגזרים שאינם 

השווי ההוגן של . לסעיף המימון בדוח רווח והפסד בתקופת התהוותם נזקפים ההוגןשינויים בשווי 
מכשירים פיננסיים נגזרים נקבע בהתאם למחירי השוק שלהם ובהעדר מחיר נקבע השווי ההוגן 

  .בהתאם למודל להערכת שווי
  

  איכות סביבה  .דכ
  

הפרשה בגין עלויות צפויות הקשורות בטיהור ותיקון מפגעים  ת בחשבונותיה כוללהקבוצה
כי נוצרה התחייבות וניתן ) Probable(ההפרשה נרשמת כאשר להערכת ההנהלה צפוי . סביבתיים

ההתחייבויות בגין איכות הסביבה מייצגות הערכה של העלויות . לאמוד בצורה סבירה את סכומה
  .יהומים שנוצרוהכרוכות בבדיקה ותיקון הז

  
הטכנולוגיה הקיימת , ערכת ההנהלה מבוססת על אומדנים פנימיים וחיצוניים אודות הזיהומיםה

התחייבויות בגין איכות הסביבה . לטיפול בהם וסקירת תקנות איכות הסביבה המתייחסות
לו התחייבויות א ההפרשה בגין. נצברות לרוב לא יאוחר ממועד השלמת הסקר בדבר אופן הטיפול

עלויות לרכישת ציוד הנדרש לצורך . או בעת שינוי בנסיבות, מותאמת בעת שמתקבל מידע נוסף
  .ת לרכוש קבועוטיפול שוטף במפגעים סביבתיים נזקפ

  
  הוצאות פרסום  .הכ

  
  .הוצאות פרסום נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן

  
  שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים  .וכ

  
הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים נדרשת ההנהלה להשתמש באומדנים בעריכת הדוחות 

על הנתונים בדבר נכסים , והערכות המשפיעים על הנתונים המדווחים של נכסים והתחייבויות
מותנים והתחייבויות תלויות שניתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן על נתוני הכנסות והוצאות 

  .בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלההתוצאות . בתקופות הדיווח
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  דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן  .זכ
  

אינו נרשם כהתחייבות , דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן ולפני אישור הדוחות הכספיים
  .בדוחות הכספיים והוא מוצג כמרכיב נפרד במסגרת ההון העצמי

  
  עסקאות בין הקבוצה לבין בעל שליטה בה  .חכ

  
 בהתאם לתקנות ניירות הוצגו בה  השליטהעסקאות בין החברה לבין בעל 2006,  בדצמבר31עד 

  .1996-ו"התשנ, )הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות הכספיים(ערך 
  

הקובע , ) התקן- להלן  (23ר  החברה מיישמת את תקן חשבונאות מספ2007,  בינואר1החל מיום 
בין , עסקאות על חל התקן. את הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה

 בעל לבין חברה בין שיפוי או וויתור והלוואות, נטילת התחייבות, של העברת נכסים, היתר
 הלוואה לע  וכן2007,  בינואר1לאחר  ובין חברות תחת אותה שליטה שמבוצעות בה השליטה
  .2007,  בינואר1 לפני השליטה מבעל שהתקבלה או שניתנה

החל , החלטת רשות ניירות ערך. תקן זה אינו חל על עסקאות צירוף עסקים תחת אותה שליטה
תטופלנה , ידי אותו בעל שליטה- הינה שצרופי עסקים של ישויות הנשלטות על2007,  בינואר1-מ

במקרה של . ולא לפי שיטת השווי ההוגן" AS POOLING"בשיטה הדומה לשיטת איחוד הענין 
 שאינם מניות פעולות בעלות אופי של השקעת בעלים עשוי התקן לחול גם על עסקאות עם בעלי

  . מכוח היותם בעלי מניותבעלי שליטה
  

בה או  בעל השליטה לבין החברה בין עסקה בוצעה שלגביהם והתחייבויות נכסים כי קובע התקן
לבין  ההוגן השווי בין ההפרש. ת אותה שליטה יוכרו במועד העסקה לפי שווי הוגןבין חברות תח

 במהותו מהווה הפרש בחובה. בניכוי השפעת המס, העצמי להון בעסקה ייזקף שנקבעה התמורה
 ולכן יוצג בעלים השקעת הפרש בזכות מהווה במהותו .העודפים יתרת את מקטין דיבידנד ולכן

כאשר החברה אינה בבעלות ". שליטה בעל עםהון מעסקה  קרן" שייקרא העצמי בהון נפרד בסעיף
ייזקף לסעיף חלק המיעוט , בין בחובה ובין בזכות, חלק המיעוט בהפרש, מלאה של בעל השליטה

  .בדוח רווח והפסד
הפריטים  מאוחרות יותר בתקופות  גם אם,לדוח רווח והפסדהסכום שנזקף להון העצמי לא ייזקף 

  . הכספיים נגרעו מהדוחות העסקאותשהיוו נשוא 
  

שהועבר לחברה מבעל ) 30כהגדרתו בתקן חשבונאות מספר (נכס בלתי מוחשי שאין לו שוק פעיל 
 לפי ערכו בספרי בעל השליטה וההפרש בין התמורה לבין הערך בספרים ייזקף דיימד, השליטה בה
  .בניכוי השפעת המס, להון העצמי

  
, עון תיחשב כאילו ניתנה או התקבלה לתקופה של שנה אחתהלוואה שלא נקבע לה מועד פר

פי הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים - משמע שוויה ההוגן ייקבע מדי שנה על
  . מהוון לפי שיעור הריבית של החברה לכל שנה, מההלוואה

  
  .ליישום לראשונה של התקן לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים

  
  חשבונאות חדש בתקופה שלפני יישומו ן תקשפעות הלעגילוי   .כט

  
  )IFRS( אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים - 29תקן חשבונאות מספר 

  
 29 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 2006בחודש יולי 

  ).29 תקן - להלן ") (IFRS("אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים "
  

הינם תקנים והבהרות שאומצו על ידי הוועדה ) IFRS תקני -להלן (ח כספי בינלאומיים תקני דיוו
  :לתקני חשבונאות בינלאומיים הכוללים

  
  ).IFRS(תקני דיווח כספי בינלאומיים   )א
  ).IAS(תקני חשבונאות בינלאומיים   )ב
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או , )IFRIC(וועדה לפרשנויות של תקני דיווח כספי בינלאומיים הבהרות שנקבעו על ידי ה  )ג

  ).SIC(לפרשנויות של תקני חשבונאות בינלאומיים , על ידי הוועדה שקדמה לה
  

בדוחות כספיים , IFRS תדווח לראשונה על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה לפי תקני הקבוצה
,  בינואר1 הינו IFRSום לראשונה של תקני כאשר מועד המעבר לייש, 2008,  במרס31ביניים ליום 

לצורך המעבר תיישם החברה את הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי ).  מועד המעבר-להלן  (2007
1 IFRS"  אימוץ לראשונה של תקניIFRS) " 1 -להלן IFRS.(  
  

 1יום  מאזן פתיחה להקבוצהמציגה ) FAQ 6( והבהרה של רשות ניירות ערך 29על פי הוראות תקן 
,  ודוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה באותו תאריך2007,  בדצמבר31מאזן ליום , 2007, בינואר

בהצגת נתונים כספיים אלו יישמה הקבוצה את כללי . IFRSכאשר הם ערוכים בהתאם לתקני 
 התאמות בין דיווח לפי כללי הקבוצהמציגה , כמן כן. IFRSהמדידה וההצגה של תקני , ההכרה

 2007,  בדצמבר31ליום ,  למועד המעברIFRSת מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני חשבונאו
  .40כמפורט בבאור , ולשנה שהסתיימה באותו תאריך

  
   לסעיפים עיקריים של עסקי הביטוחתעיקרי המדיניות החשבונאית המתייחס  .ל

  
עריכה אשר הדיווח וה, הדוחות הכספיים של עסקי הביטוח ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות

 והתקנות שהותקנו 1998- ח"התשנ, )פרטי דין וחשבון(נקבעו על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח 
על פיו ובכללן תקנות פרטי דין וחשבון וחוזר המפקח על הביטוח הכולל הוראות בדבר הדיווחים 

 - IFRS 4(הכספים של חברות הביטוח ומחיל את התקן הבינלאומי בחשבונאות בנושא הביטוח 
INSURANCE CONTRACTS.(  

  
  הערכת והצגת נכסים והתחייבויות  .א
  

   נכסים בלתי סחירים  .1
  

למעט נכסים המוחזקים כנגד ,  הצמודים למדד המחירים לצרכןנכסים בלתי סחירים
 נכללו במאזן לפי המדד ,התחייבויות של פוליסות המשתתפות ברווחי ההשקעה

 ובתוספת ריבית התאם לתנאי ההתקשרותב, שפורסם לאחרונה לפני תאריך המאזן
 .מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית) ניכיון(פרמיה . שנצברה לתאריך המאזן

גם אם היא גבוהה מהערך , כאשר ההשקעה הנומינלית בנכסים מובטחת לחברה
  .המותאם למדד מוצגות ההשקעות לפי ערכן הנומינלי

  
בויות של פוליסות המשתתפות ברווחי נכסים בלתי סחירים המוחזקים כנגד התחיי

המחושב על פי מודל המבוסס על היוון , לפי השווי ההוגן, נכללו במאזן, הההשקע
  .י סיכון שוניםבהתבסס על שיעורי היוון שנקבעו ביחס לדירוג, תזרימי מזומנים

  
 למדד נכללו במאזן לפי המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך ותהתחייבויות הצמוד  .2

 ובתוספת ריבית שנצברה לתאריך המאזן ובכפוף בהתאם לתנאי ההתקשרות, ןהמאז
   . להלן4'לאמור בסעיף ז

  
 השקעות בניירות ערך  .3

 
כתבי אופציה סחירים לרכישת מניות וניירות ערך , מניות, אגרות חוב סחירות  )א

נכללו לפי השווי בשוק , בשווקים מוסדרים) OTC(ל הנסחרים מעבר לדלפק "בחו
  .ריך המאזןלתא

  
חוק אגרות חוב סחירות המוחזקות כהשקעת קבע על ידי חברות ביטוח   )ב

ל מוצג לפי סכום הקרן בצירוף פרמיה או בניכוי נכיון שטרם הופחתו "בחו
  .ובצירוף ריבית שנצברה

  
  .תעודות השתתפות בקרנות נאמנות מוצגות לפי ערכי הפדיון לתאריך המאזן )ג
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  )המשך (ניות החשבונאיתעיקרי המדי  -: 2באור 
  
קרנות הון סיכון וקרנות השקעה בלתי סחירות המוחזקות , מניות בלתי סחירות )ד

מניות יתר ה. כנגד פוליסות משתתפות ברווחי השקעה נכללו לפי שוויין ההוגן
 נכללו לפי קרנות הון סיכון וקרנות השקעה בלתי סחירות, בלתי סחירותה

נכללה ,  שלדעת ההנהלה אינה בעלת אופי זמניובמקרים של ירידת ערך, העלות
  . הפרשה לירידת ערך

  
שירים פיננסיים נגזרים שאינם נובעים מעסקאות הגנה על נכסים מכ  )ה

שינויים בשווי ההוגן . והתחייבויות קיימים מוצגים במאזן על פי שוויים ההוגן
גזרים נקבע השווי ההוגן של נכסים פיננסים נ. נזקפים לרווח והפסד באופן שוטף
בהתאם לתקנות פרטי דין וחשבון מוצגים . בהתאם לשווי השוק שלהם
  .שבידי חברות הביטוח בסעיף ניירות ערך, נטו, המכשירים הפיננסיים הנגזרים

  
  הלוואות ופקדונות  .4

  
הלוואות ופקדונות המוחזקים כנגד פוליסות משתתפות ברווחי השקעה נכללו לפי 

ריבית פקדונות נכללו על פי ערכם המקורי בתוספת הות והלווא יתר ה.שוויין ההוגן
ההלוואות מוצגות בניכוי הפרשה , במידת הצורך.  לתאריך הדוחות הכספייםשנצברה

  . לחובות מסופקים
  

  השקעות בחברות מוחזקות  .5
  

עודף עלות הרכישה של . השקעות בחברות מוחזקות מוצגות על בסיס שווין המאזני
ות על השווי המאזני למועד הרכישה יוחס לשווים ההוגן השקעות בחברות מוחזק

מידי . נזקפו למוניטין,  יוחסואסכומים של. של הנכסים והתחייבויות המזוהים
  .תקופת דיווח נבחן הצורך בביצוע הפרשה לירידת ערך

  
  בנייני משרדים ורכוש קבוע אחר, מקרקעין להשכרה .6

  
וי פחת שנצבר ובניכוי הפרשה נכללו לפי העלות בניכמקרקעין להשכרה   )א

  .  של המוסד לתקינה בחשבונאית15לירידת ערך בהתאם תקן 
  
הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים הנחשבים כמספיקים   )ב

  .ם במשך תקופת השימוש המשוערת בהםלהפחתת הנכסי
  

  בנייני משרדים ורכוש קבוע אחר  .7
  

כוי פחת נצבר ובניכוי הפרשה לירידת בני, בנייני משרדים נכללו לפי העלות  )א
  . של המוסד לתקינה בחשבונאות15ערך בהתאם לתקן 

  
  .רכוש קבוע אחר נכלל לפי העלות בניכוי פחת נצבר  )ב
  
שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הפחת השווה על פני תקופת חוזי   )ג

  .שהיא קצרה מתקופת החיים המשוערת של השיפורים, השכירות
  
מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים הנחשבים כמספיקים הפחת   )ד

  .להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת בהם
  

  מבנים בהקמה  .8
  

 של 15תקן המבנים בהקמה מוצגים לפי העלות בניכוי הפרשה לירידת ערך בהתאם ל
מבנים כמקרקעין המוצגים , םעם סיום הקמת. תוחשבונאבוסד לתקינה המ

  .להשכרה



  מ"קבוצת דלק בע
  באורים לדוחות הכספיים

-  33  - 

  
  

  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  יצירות אומנות  .9

  
מנות מוצגת לפי עלות ובניכוי הפרשה לירידת ערך שאינה בעלת והשקעה ביצירות א

 של המוסד לתקינה 15תקן בהתאם ל ואופי זמני וזאת על פי הערכת הנהלת החברה
   .תוחשבונאב

  
 רכוש אחרהוצאות רכישה נדחות ו .10

  
בביטוח כללי ובביטוח מפני ,  בביטוח חיים נדחותהוצאות רכישהגבי ל  )א

  .  להלן6'ג -ו 5'ב ראה סעיפים - מחלות ואישפוז 
  

  .לעיל' ראה סעיף יג -  הפרשים מקוריים ומוניטין  )ב
  

  עלויות פיתוח תוכנה  )ג
  

, 30 עם כניסתו לתוקף של תקן חשבונאות מספר 2007,  בינואר1החל מיום 
כולל עלויות פיתוח , עלויות פיתוח תוכנה לשימוש עצמי, שייםנכסים לא מוח

מהוונות לאחר השגת התכנות טכנולוגית , והקמת תשתית אתרי אינטרנט
מופסק , כאמור, היוון עלויות. 30ועם התקיים יתר התנאים המפורטים בתקן 

העלות מופחתת . כאשר התוכנה הושלמה מהותית ומוכנה לשימושה המיועד
  .לעיל' ראה גם סעיף יג, ת השימוש המשוערת בתוכנהלאורך תקופ

  
לרבות מספרי ( סווגו עלויות תוכנה 30כתוצאה מיישום לראשונה של תקן 

 מסעיף רכוש קבוע , אשר אינן מהוות חלק אינטגרלי מהחומרה,)השוואה
  .לרכוש אחר

  
  הפרשה לחובות מסופקים  .11

  
אחרים מחושבת באופן ספציפי הלוואות וחובות , בגין פרמיות לגבייההפרשה   )1

 בגין הלוואות המובטחות .בגין חובות שלדעת ההנהלה גבייתם מוטלת בספק
 על בסיס עומק הפיגור ,אחרות במשכנתאות על נכסי מקרקעין והלוואות

  .בתוספת הפרשה כללית בגבייה
  

  .להלן' ד ראה סעיף ,בגין חובות מבטחי משנה  )2
  
  עסקי ביטוח חיים  .ב
  

 . נרשמות כהכנסות בהגיע מועד גבייתן, לרבות פרמיות חסכון, בביטוח חייםפרמיות   .1
ביטולים נרשמים במועד קבלת ההודעה מבעל הפוליסה או באופן יזום על ידי החברה עקב 

  .הכל בהתאם לסוג הפוליסה ובכפוף להוראות כל דין, פיגורים בתשלום
  

  .פרעון פוליסות נזקף בהגיע זמן הפרעון  .2
  . זקפות בהגיע זמן תשלומןקצבאות נ

  .פדיונות נזקפים בעת התשלום
  .םמקרי מוות נזקפים עם היוודע
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חלקם של מבטחי המשנה בהן וכן בחינת נאותות יחוס הוצאות , עתודות ביטוח חיים .3

, ) להלן6  סעיףראה(הרכישה הנדחות בביטוח חיים לרווחים העתידיים בביטוח חיים 
 תהאקטוארי. פניקס ביטוחה עובדת ,האקטוארית גברת מימי פרנקלמבוצעים על ידי 

לפי שיטות ,  כי סכומים אלו חושבו על סמך בסיסי הנתונים של החברותמצהירה
ובהתאם לנתונים ששימשו את החברות בתוכניות הביטוח , אקטואריות מקובלות בישראל

בחישוביהם התחשבו האקטוארים בנתוני .  לשנה קודמתהכל באופן עקבי, השונות
   .'סכום הביטוח וכו, סוג הביטוח, ותק הכיסויים, גיל המבוטח: כגון ,הכיסויים הרלוונטיים

  
מחושבת עתודה אקטוארית הכוללת  וביטוחי שיניים קולקטיבים בגין ביטוחי סיעוד  

  .הפרשה להפסד צפוי והפרשה להשתתפות ברווחים
  

נכללו , הצמודות למדד וההשקעות המשמשות כיסוי לעתודות אלהת ביטוח חיים עתודו  .4
המדד בגין חודש (בדוחות הכספיים לפי המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך המאזן 

לפוליסות הצמודות למדד חצי שנתי לרבות עתודות ביטוח חיים המתייחסות ) נובמבר
   .)יוני(

  
 חושבו לפי 1999,  בינואר1פוליסות שנמכרו החל מיום  בגין )DAC (הוצאות רכישה נדחות  .5

).  הכללים החדשים-להלן ( על פי כללים שנקבעו בתקנות פרטי דין וחשבון DAC-שיטת ה
 כולל עמלות לסוכנים ומפקחי רכישה והוצאות DAC -ל ה"על פי הכללים החדשים הנ

פי -על. ה וכלליותלרבות חלק מהוצאות הנהל, אחרות הקשורות לרכישת פוליסות חדשות
 15-אך לא יותר מ,  בשיעורים שווים על פני תקופת הפוליסהDAC-כללים אלו מופחת ה

  .הוצאות הרכישה הנדחות המתייחסות לפוליסות שבוטלו נמחקות במועד הביטול. שנה
  

 ממשיכות להיכלל 1998 , בדצמבר31הוצאות רכישה נדחות בגין פוליסות שהופקו עד ליום 
לפי שיעורים מהפרמיה או מהסכום בסיכון בהתאם לתוכניות " וי הצילמרניכ"על בסיס 

  . הביטוח השונות
  

בהתאם להוראות המפקח על הביטוח אקטואר הפניקס ביטוח בודק מידי שנה את ברות   .6
 בגין פוליסות DAC-בדיקה הנערכת על מנת לוודא שהעתודה בניכוי ה. DAC-השבת ה

שהפוליסות צפויות ליצור הכנסות עתידיות המכסות  ו, מספיקה1999שנמכרו מאז שנת 
הוצאות התפעול והעמלות בגין אותן ,  ואת ההתחייבויות הביטוחיותDAC-את הפחתת ה

  .הבדיקה מבוצעת על כל מוצר בנפרד. פוליסות
  

תשואה , הוצאות תפעול, ההנחות המשמשות לבדיקה זו כוללות הנחות בגין ביטולים
הנקבעות על ידי אקטואר החברה מדי שנה על פי ניסיון העבר , תמותה ותחלואה, מנכסים

  .ומחקרים רלבנטיים עדכניים
  
בהתאם להערכת , תביעות תלויות בניכוי חלק מבטחי המשנה בהן מחושבות באופן פרטני  .7

  .מומחי החברה על בסיס ההודעות בגין אירועי הביטוח וסכומי הביטוח
מתמשכות בתשלום הפרשות לתביעות , )IBNR(שאירעו אך לא דווחו ההפרשה לתביעות   

  .נכללו בעתודות הביטוח, בביטוח אי כושר עבודה ובביטוח סיעודי
  

 הוגדרו חוזי השקעה כחוזים בעלי מבנה משפטי 2007,  בינואר7פי חוזר הפיקוח מיום - על  .8
  .של חוזי ביטוח אשר אינם חושפים את  המבטח לסיכון ביטוח משמעותי

  
  :וללים בין היתרחוזי השקעה כ  

  
  . חסכון הנמשך כסכום הוני ללא נספחים ביטוחיים100%פוליסות   )1(

  
  .פוליסות קצבה לתקופה מובטחת  )2(
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תקבולים בגין חוזי השקעה לא יכללו : הטיפול החשבונאי בחוזי השקעה הינו כדלקמן  

,  אלא ייזקפו ישירות לעתודות ביטוח חייםטוח חיים  בדוח עסקי ביבסעיף פרמיות
 .פדיונות בגין חוזים אלה לא ייזקפו לסעיף פדיונות אלא ייגרעו ישירות מהעתודות ביטוח

המרווח הפיננסי בין תשואת ההשקעות  בגין חוזים אלה ייזקףעסקי ביטוח חיים  דוחב
  . נהלה וכלליותוכן עמלות לסוכנים והוצאות הוהתשואה שהובטחה למבוטחים 

  
ל מוצרי ביטוח כחוזי השקעה רק מוצרים שאינם "פי החוזר הנ-וגדרו עלה 2006בשנת   

  . כלליכוללים סיכון ביטוח
ל מוצרי ביטוח נוספים כחוזי השקעה אשר מרכיב "פי החוזר הנ-  יוגדרו על2007החל משנת   

קח על הביטוח בשנת דיונים בין נציגי חברות הביטוח למפ. סיכון הביטוח אינו משמעותי
  . יתקיימו בענין הגדרת סוגי הפוליסות שיכללו בחוזי השקעה2007

  
 MODIFIED LIFE REINSURANCE קשורה בהסכמי ביטוח משנה מסוגהפניקס ביטוח   .9

. ל המשתתפות בחלק מפוליסות ביטוח החיים"עם חברות ביטוח מחו) רי- מוד- להלן(
בהתאם לתקנות . וח עסקי ביטוח חיים מאוחדרי מוצגות בסעיף נפרד בד-תוצאות המוד

המתקבלת , כולל עמלת המשנה העודפת, נפרסות מלוא העמלות, פרטי דין וחשבון
בהתאם לפריסת , 1999 , בינואר1 יוםממבטחי המשנה בגין פוליסות שהופקו החל מ

  .הוצאות הרכישה הנדחות
  

 ביטוח עורכת בדיקה לגבי הלימות  הפניקס-) Liability Adequacy(בדיקת נאותות העתודות   .10
מעלה כי הפרמיות המתקבלות אינן מספיקות לכיסוי התביעות שהבדיקה במידה . העתודות
 ,הבדיקה נעשית בנפרד עבור פוליסות פרט. נרשמת הפרשה מיוחדת בגין חוסר, הצפויות

רמת ביקה נעשית דהב, במקרה של פוליסות פרט. טיביותקובנפרד עבור פוליסות קול
  .הבדיקה מתבצעת ברמת הקולקטיב הבודד,  ובמקרה של פוליסות קולקטיביותמוצרה

  
תשואה , הוצאות תפעול, ההנחות המשמשות לבדיקה זו כוללות הנחות בגין ביטולים

הנקבעות על ידי אקטואר החברה מדי שנה על פי בדיקות נסיון , תמותה ותחלואה, מנכסים
  . האקטוארתות אלו מבוססות על ציפייהנח. העבר ומחקרים רלוונטיים עדכניים

  
דמי הניהול המוצגים בדוח עסקי ביטוח חיים מחושבים בהתאם להנחיות המפקח על   .11

על בסיס התשואה והיתרות ) נוהל חישוב תשואה בפוליסות משתתפות ברווחים(הביטוח 
  .החודשיות של עתודות הביטוח

  
נכללו בסעיף הוצאות הנהלה , וקהמענקים המשולמים לעובדים על בסיס היקפי תפ  .12

  .וכלליות
  

  עסקי ביטוח כללי  .ג
  

נרשמים כהכנסות בשנת תחילת הפוליסה ומתייחסים ") דמי ביטוח("פרמיות ודמים   .1
הואיל וכניסת הביטוח ,  בארץבענף ביטוח רכב חובה. בעיקרם לתקופת ביטוח של שנה

. ח לאחר תשלום דמי הביטוחנזקפים דמי הביטו, לתוקף מותנית בתשלום דמי הביטוח
נרשמים דמי ל "ימי מחלה ונסיעות לחו, קבלנים, ימי, ביטוח מחלות ואישפוזבענפים 

  .  יומי או הביטוח על בסיס חודשי
חלק דמי הביטוח המתייחס לתקופה שלאחר תאריך המאזן נזקף לעתודה לסיכונים שטרם   

  . להלן2ראה סעיף , חלפו
 הביטוח שלהן לאחר תאריך המאזן או דמי ביטוח דמי ביטוח מפוליסות שתחילת  

  .נרשמים כהכנסות מראש, המתייחסים לתקופה העולה על שנה
כוללים חידושים אוטומטיים של , בעיקר בענפי רכוש ודירות, דוחות התפוקה החודשיים  

ההכנסות שנכללו בדוחות הכספיים הינן לאחר . פוליסות שמועד החידוש שלהם הגיע
, ובניכוי ביטולים והפרשות עקב אי פרעון דמי הביטוח, בלו מבעלי פוליסותביטולים שנתק

  .בכפוף להוראות כל דין
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הוצאות רכישה נדחות ותביעות תלויות לרבות חלקם של , העתודה לסיכונים שטרם חלפו  .2

דרכי חישוב הפרשות (ל עסקי ביטוח מבטחי המשנה בהן חושבו בהתאם לתקנות הפיקוח ע
 תקנות חישוב הפרשות בביטוח -להלן ( 1984- ה"התשמ, )לתביעות עתידיות בביטוח כללי

  .והוצגו בהתאם לתקנות פרטי דין וחשבון וההבהרות להן) כללי
העתודה לסיכונים שטרם חלפו משקפת את מרכיב דמי הביטוח המתייחס לתקופה שלאחר   

עתודות אלו . על פי כללים חשבונאיים מקובלים)  שטרם הורווחהפרמיה(תאריך המאזן 
  .אינן משקפות את ההתחייבות האקטוארית של הסיכונים שטרם חלפו

יחד עם זאת העתודות בענפי רכב רכוש ומקיף דירות ובתי עסק כוללות במידת הצורך   
) בחסרפרמיה  -להלן (הפרשות לפרמיה שאינה מכסה את העלות הצפויה של התביעות 

נערכות , כמו כן. המחושבות בהתאם למודל שנקבע בתקנות חישוב הפרשות בביטוח כללי
  .הפרשות לפרמיה בחסר בענפי ביטוח בריאות על בסיס הערכה אקטוארית

  
בהתאם לתקנות חישוב הפרשות בביטוח כללי אין להכיר בעודף ההכנסות על ההוצאות   .3

תביעות וחלק , הוצאות רכישה, כב מדמי ביטוחהמור, ) הצבירה- להלן (בניכוי ההפרשות 
בענפים עם זנב תביעות ארוך , והכל בניכוי חלקם של מבטחי משנה, מהכנסות מהשקעות

, או לקביעת הנזק והפיצוי בגינו/ענפים בהם הזמן הנדרש למתן הודעה על קרות הנזק ו(
 סיום השנה לפני, כגון בענפי רכב חובה וחבויות אחרות, )עשוי לארוך מספר שנים

הצבירה . י הקבוע בתקנותפכשהם מחושבים על , השלישית ממועד שנת הפקת הפוליסות
  .ת בגין העודף נכללת בסעיף תביעות תלויות והגרעון נזקף כהוצאהשנרשמ

העתודה האקטוארית , בענפים בהם העתודות מחושבות בשיטת עודף הכנסות על הוצאות
  .מעתודת עודף הכנסות על הוצאותבדוחות הכספיים לאותן שנים לא תפחת 

  
 נכללות בהפרשות 2006,  בינואר1החל מיום , בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח

לתביעות תלויות בביטוח כללי גם עלויות עקיפות ליישוב תביעות המתייחסות לפוליסות 
 ואילך והפרשה לעלויות עקיפות ליישוב תביעות בביטוחי 2006שהונפקו בגין שנת חיתום 

  .בריאות
  

מחושבות על , הוצאות רפואיות והשתלות איברים:  כגוןטהעתודה בגין ביטוח בריאות פר  .4
  .בסיס אקטוארי

  
 מחושבת עתודה אקטוארית  קולקטיבייםבריאות קולקטיביים וביטוחי שינייםבגין ביטוחי 
במקרה שקיים קולקטיב . פרשה להפסד צפוי והפרשה להשתתפות ברווחיםהכוללת ה

ו צפוי הפסד בעתיד נכללת בדוחות הכספיים הפרשה על בסיס אקטוארי בגין אותו שבגינ
  .צפויהפסד 

  
בביטוחי שיניים קולקטיביים נעשית הערכה אקטוארית לגבי הרווח או ההפסד הכולל   .5

  .הצפוי מכל קולקטיב בנפרד
  

 מיישמת הפניקס ביטוח את הנחיות המפקח בדבר חישוב 2005,  בינואר1החל מיום 
עד לאותו תאריך חושבו . הפרשות האקטואריות בענפי בריאות לרבות ביטוח שיניים
  .העתודות על בסיס כללים שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח

  
חלק העמלה ששולמה והוצאות רכישה אחרות המתייחס לפרמיה שטרם הורווחה   )א  .  6

פי השיעורים הוצאות אלו מחושבות ל. מועבר לשנה הבאה כהוצאות רכישה נדחות
בהתאם לתקנות , בפועל או לפי שיעורים תקניים לכל ענף בנפרד לפי הנמוך שבהם
  .ונזקפות לדוחות עסקי ביטוח כללי בהתאם לתקופת הפוליסות

  
 מיושמות הנחיות המפקח על הביטוח לחישוב הוצאות 2005,  בינואר1החל מיום   )ב

הנמכרות החל ) DAC- ה-  להלן(רכישה נדחות בענף ביטוח מפני מחלות ואשפוז 
 מחושב בהתאם לכללים שנקבעו DAC-ה, ל"פי הכללים הנ-על. 2005,  בינואר1מיום 
ומופחת בשיעורים שווים על פני )  לעיל6'סעיף בראה ( בביטוח חיים DACלגבי 

ניתן , ואולם בפוליסות שתקופת הביטוח בהן ארוכה משש שנים, תקופת הפוליסה
  .קצרה יותר ובלבד שלא תפחת משש שנים לתקופה DAC-להפחית את ה
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  . הוצאות הרכישה הנדחות המתייחסות לפוליסות שבוטלו נמחקות במועד הביטול  

  
מחברות ביטוח אחרות וסוכנויות חיתום נכללים לפי חשבונות , מהפולעסקים המתקבלים   .7

והכל בהתאם לשיעור , ןהעניי בתוספת הפרשות לפי המתקבלים עד לתאריך המאזן
  .השתתפות החברה בהם

  
הכנסות מהשקעות מיוחסות לענפים השונים בהתאם ליחס הקיים של יתרת פתיחה של   .8

תביעות תלויות ועתודות הביטוח בניכוי הוצאות רכישה נדחות בתוספת מחצית מסך דמי 
  .מהלך תקופת הדיווחהביטוח בניכוי התביעות וההוצאות המשולמות ב

  
הוצאות הנהלה וכלליות נזקפות בין ענפי הביטוח הכללי על פי מודל המתחשב בהיקפי   .9

  .התפוקה והתביעות על פי חוזר המפקח
  
הפרשה בגין השתתפות ברווחים , בין היתר, כוללתבוצתי ק בריאותעתודה בגין ביטוח   .10

סעיף ים מנוכה הסכום שמוחזר מכאשר הסכומים מוחזרים למבוטח. שנצברה למבוטחים
  ".דמי ביטוח"

  
נלקחים השיבובים , כמו כן. שיבובים נכללים כהקטנת התביעות ששולמו במועד קבלתם  .11

. בחשבון בבסיס הנתונים לפיו מחושבות ההערכות האקטואריות של התביעות התלויות
הכוללת בענפים שאינם סטטיסטיים נלקחים השיבובים בחשבון בעת הערכת הסיכון 

שרידים בעיקר של כלי רכב נרשמים כהקטנה של עלות . בתיקי התביעה על בסיס פרטני
  .התביעות על בסיס הצפי למימושם

  
" פרונטינג"ל גובות דמי ביטוח לעסקאות ביטוח משנה "חברות הביטוח המאוחדות בחו  .12

 גם  נגבים"פרונטינג"דמי . "פרונטינג"ממבטחים אשר עבורם הם מבצעים שרותי 
הכנסות מפעילות . החברהשהן חותמות עבור מסוכנויות בלתי קשורות בגין פוליסות 

נזקפים " פרונטינג"דמי . מוצגות נטו מההוצאות הקשורות בייצור הכנסות אלה" פרונטינג"
  .כהכנסה לאורך תקופת הפוליסות המתייחסות

  
  ביטוח משנה  .ד
  

 חברות הביטוח  אינן משחררות אתוחחברות הביטשל מבטחי המשנה כלפי  תחייבויותה  .1
  .מהתחייבויותיה כלפי המבוטחים על פי פוליסות הביטוח

  
עלול לגרום , אשר לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזי ביטוח המשנה, מבטח משנה  

  .הפסדים לחברות הביטוח
  

קם התחייבויות מבטחי המשנה לתאריך המאזן בגין חל, בהתאם לתקנות פרטי דין וחשבון  .2
בהתאם להערכת , בניכוי הפרשה לחובות מסופקים, בעתודות הביטוח ובתביעות התלויות

  .בסעיף סכומים לקבל, מוצגות בנפרד במאזן)  להלן3ראה (ההנהלה 
  

חברות הביטוח מבצעות הפרשות לחובות מסופקים בגין חובות מבטחי משנה שגבייתם   .3
בגין חלקם של מבטחי המשנה , וסףבנ. מוטלת בספק על בסיס הערכות סיכון פרטניות

בהערכת , בין היתר, בתביעות התלויות ובעתודות הביטוח מתחשבות חברות הביטוח
כאשר חלקם של מבטחי המשנה כאמור מחושב על בסיס , אפשרות הגביה ממבטחי המשנה

חלקם של אותם מבטחי משנה שבקשיים מחושב בהתאם להמלצת האקטואר . אקטוארי
הם עשויים , כאשר מבטחי משנה נקלעים לקשיים. ת כלל גורמי הסיכוןהמביאה בחשבון א

במקרים אלו מתחשבת הפניקס ביטוח בעת . להעלות טיעונים שונים הנוגעים להכרה בחוב
  ).(cut off" חתך"עריכת ההפרשות בנכונות מבטחי המשנה להגיע להסכמי 
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  מהשקעותהכנסות   .ה
  

,  החופפות להון העצמי ולהתחייבויות אשר אינן מיוחסות לעסקי ביטוח,הכנסות מהשקעות  
  .נזקפות לדוח רווח והפסד

  
  הוצאות הנהלה וכלליות  .ו
  

. נזקפו לדוחות העסקים המתאימים, המיוחסות ישירות לעסקי ביטוח, הוצאות הנהלה וכלליות  
המבוססים , צאה שנקבעו בתקנות פרטי דין וחשבוןהוצאות אחרות נזקפו על פי עקרונות ההק

  .שטחי המשרדים ומחזורים, בעיקרם על התפלגות השכר
  

  הכרה בהכנסות ממימוש יצירות אומנות  .ז
  

ירה כאשר קיימת התקשרות חוזית מחייבת סהכנסה ממימוש יצירות אומנות נכללת במועד המ  
  .העם הרוכש ובמידה וקיימת סבירות גבוהה לקבלת התמור

  
  

  מזומנים ושווי מזומנים  -: 3באור 
  החברה   מאוחד  
  בדצמבר31   בדצמבר31  
  2007  2006  2007  2006 
 ח מדווחים"מליוני ש 
              

  22   320   121   609  במטבע ישראלי
  -   31   760   1,714  במטבע חוץ

             
  2,323   881   351   22  

  
  

  צרהשקעות לזמן ק  -: 4באור 
     שיעור 
 החברה מאוחד ריבית 
  בדצמבר31  בדצמבר31 שנתית 
 2006 2007 2006 2007)1(משוקלל  
 ח מדווחים"מליוני ש % 

          : בבנקפקדונות
 - -   176   156 4.8  ב"בדולר של ארה  
 - -   16   50 3.8  )2 (ח ללא הצמדה"בש  
           

         :רך סחיריםניירות ע
 ומלוות קצרי אגרות חוב  

 86 442  531  757   מועד
 - -  92  134   מניות  
         
   1,097  815  442 86 

  
  .2007,  בדצמבר31ליום   )1(
  . הפקדונות הינם מוגבלים בשימוש2007,  בדצמבר31ליום   )2(
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  לקוחות  -: 5באור 
  מאוחד  
  בדצמבר31  
  2007  2006 
 ח מדווחים"מליוני ש  
     

  1,706   2,522    *)חשבונות פתוחים 
  790   951  המחאות לגבייה וחברות אשראי

       
  3,473   2,496  
  144   91   הפרשה לחובות מסופקים-יכוי בנ
       
  3,382   2,352  
       :כולל הכנסות לקבל מרוכשי דירות כדלקמן   *)
       

  77   78  כנסות שהוכרו מהקמת בניינים למכירהה  
  73   71   תקבולים מרוכשי דירות-בניכוי   

       
  7   4  

  
  

  ויתרות חובה חייבים  -: 6באור 
  

  החברה   מאוחד  
  בדצמבר31   בדצמבר31  
  2007  2006  2007  2006 
 ח מדווחים"מליוני ש 
              

  -   -   129   200  ומקדמות לספקיםהוצאות מראש 
 תורית וחלויות שוטפות של הלוואות

  -   -   47   77  )1( לזמן ארוך
  -   -   21   14  )2(מסים נדחים 
  166   143   4   21  צדדים קשורים

  -   -   86   153  מוסדות
  -   -   18   22  דיבידנד ורווחים לחלוקה לקבל

  ,עסקאות משותפות בחיפושי נפט וגז
  -   -   29   46  נטו  
  -   -   20   101  כשירים פיננסיים נגזריםמ

  -   -   67   67  )3(פקדונות 
  -   -   86   -  הלוואה לבעל מניות בחברה מאוחדת 

  3   3   70   128  חייבים אחרים
             
  829   577   146   169  
             

 מליוני 37- של כ כולל חלויות שוטפות של הלוואות לחברות כלולות בסך 2007,  בדצמבר31ליום   )1(
  .ח"ש

  .'ו33ראה באור   )2(
ח המוחזקים בנאמנות להבטחת " מליוני ש52 כולל פקדונות בסך של 2007,  בדצמבר31ליום   )3(

  . התחייבויות חברות מאוחדות בקשר עם השכרת נכסים באנגליה ובקנדה
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  מלאי  -: 7באור 
  

  מאוחד  
  בדצמבר31  
  2007  2006 
 וחיםח מדו"מליוני ש  
     

  315   531  מוצרי דלק בתחנות ובמתקנים
  121   210  מלאי מוצרי צריכה בתחנות
  254   394  נפט ותזקיקים בבית זיקוק

  609   615  וחלקי חילוףרכב  כלי
  68   87  אחרים

       
  1,837   1,367  
       

  
  

  בניינים וקרקעות למכירה  -: 8באור 
  

  מאוחד  
  בדצמבר31  
  2007  2006 
 ח מדווחים"מליוני ש  
     

      :הרכב
       

  6   -  שטחי מסחר ומשרדים למכירה , קרקעות
  104   237  *)בניינים למכירה 

      
 237   110  
      נטו, מלאי בניינים למכירה   *)
      
  437   823 עלות הבניינים למכירה    
  313   532  עלויות שנזקפו לדוח רווח והפסד-בניכוי     
      
 291   124  
  20   54  מקדמות מרוכשים-בניכוי     
       
  237   104  
       
  239   413  סכום חוזי המכירה שנקשרו במשך השנה    
       
 החלק מהסכום המצטבר של חוזי המכירה אשר טרם הוכר כהכנסה     
  176   497  עד לתום שנת הדיווח      
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  ות בחברות מוחזקות ואחרותהשקע  -: 9באור 
  

  :ההרכב  .א
  

  בדצמבר31  
  2007  2006 

  מניות  
הלוואות 
  מניות  כ"סה  ושטרי הון

הלוואות 
  כ"סה  ושטרי הון

 ח מדווחים"מליוני ש  
             מאוחד

 חברות ושותפויות כלולות
)1(  

 
2,425  242  2,667  1,658  367  2,025  

  790  -  790  864  -  864   חברות אחרות 
               
   2,289  242  3,531  2,448  367  2,815  

               
               החברה

  6,344  2,778  3,566  7,791  3,497  4,294   )1(חברות מאוחדות 

  
  .להלן' בראה   )1(

  
  : בחברות מוחזקותהרכב השקעות  .ב
  

  החברה   מאוחד  
 בר בדצמ31   בדצמבר31  
  2007  2006  2007  2006 
 ח מדווחים"מליוני ש 
              

  874   874   824   2,345  עלות ההשקעה
  רווחים שנצברו ממועד 

  2,732   3,726   834   133  נטו, )בניכוי דיבידנדים(  הרכישה 
  )40(   )306(   -   )53(  נטו, קרנות הון

             
  2,425   1,658   4,294   3,566  
 2,778  3,497  567  344 )להלן' ראה ח(וואות ושטרי הון הל
             

 הלוואות שנתקבלו -בניכוי 
  -   -   200   102  *)חברות כלולות מ
             
  2,667   2,025   7,791   6,344  
  
ן נוצרו "בחברות כלולות של דלק נדל) Refinance(כתוצאה מביצוע הליך של מימון מחדש   *)

. ן"נים בחברות הכלולות אשר הועמדו כהלוואות לחברות מקבוצת דלק נדלעודפי מזומ
  .מועדי הפרעון של הלוואות אלו טרם נקבעו
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  )המשך (השקעות בחברות מוחזקות ואחרות  -: 9באור 

  
  :ת ההפרש המקורי שטרם הופחתהיתר  .ג
  

  מאוחד  
  בדצמבר31  
  2007  2006 
 ח מדווחים"מליוני ש  
     

      
       :בגין חברות ושותפויות כלולות

  513   1,421  עודף עלות ההשקעות על השווי הנאות לתאריך הרכישה 
  225   482   הפחתה שנצברה-בניכוי 

       
  288   939  יתרה להפחתה

      
 של החברות  האחרוניםכבסיס לחישוב השווי המאזני משמשים הדוחות הכספיים המבוקרים  .ד

  . הוצבק ה שלמאזןהכו לתאריך המוחזקות שנער
  

  :2007 בהשקעות בשנת התנועה  .ה
  

 החברה מאוחד 

 

חברות 
ושותפויות 
  כ"סה  אחרות   כלולות

חברות 
 מאוחדות

 ח מדווחים"מליוני ש 
         

 6,344  2,815  790  2,025  יתרה לתחילת השנה
         

         :תנועות במשך השנה
 -  1,871  666  1,205  השקעות במניות

 718  )223(  -  )223(  נטו, הלוואות ושטרי הון
 64  )1(  -  )1(  ' מהנפקה לצד ג)הפסד (רווח

 -  28  -  28  איחוד לראשונה 
 1,236  187  -  187  נטו, חלק הקבוצה ברווחים

 )306(  )62(  -  )62(  דיבידנדים ורווחים לחלוקה
הפרשים מתרגום דוחות 

 )238(  )135(  -  )135(  כספיים
 )27(  7  -  7  שינויים בקרנות הון אחרות

  -  )409(  )248(  )161(  מימוש השקעות במניות
 -  )2(  )2(  -  הפחתת ערך השקעות
מעבר מהשקעות קבע 
 -  )44(  )44(  -  להשקעות שוטפות

 -  -  )333(  333 מעבר מהשקעה בעלות לכלולה
עה בכלולה מעבר מהשק

  -  -  35  )35(  להשקעה בעלות
איחוד לראשונה של חברה 

  -   )497(   -   )497(  כלולה
 -  )4(  -  )4(  שינויים אחרים

         
 7,791  3,531  864  2,667  יתרה לסוף השנה
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  )המשך (השקעות בחברות מוחזקות ואחרות  -: 9באור 

 
  :ותדיבידנדים מחברות ושותפויות מוחזק  .ו

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר31
  2007  2006 
 ח מדווחים"מליוני ש  
     

      מאוחד
       

  46   62  חברות ושותפויות כלולות
       

       החברה
       

  46   306  חברות מאוחדות
  

  :מניות הרשומות למסחר בבורסההשקעות ב  .ז
  

  2007 בדצמבר 31   
  במרס26

  2006  בדצמבר31  2008

   
יתרה 
 במאזן

  שווי
 שוק

  שווי
 שוק

  יתרה
 במאזן

  שווי
 שוק

 ח מדווחים"מליוני ש   
              

 10,977 4,648 10,159 13,241 4,620  *)חברות מאוחדות 
 990 636 1,518 1,714 1,106  **)חברה ושותפות כלולות 

 924 603 350 389 337  אחרות
  

  : במניות חברות מאוחדות הרשומות למסחר בבורסה הינו כדלקמןהרכב ההשקעה  *)
  

  2007 בדצמבר 31   
  במרס26

2008  

   
יתרה 
 במאזן

  שווי
 שוק

  שווי
 שוק

  ח מדווחים"מליוני ש   
        

Delek U.S. Holdings Inc.  1,429 4,058 2,491 
 1,198 1,540 936  מ"הפניקס אחזקות בע

 972 1,603 906  מ"ן בע"דלק נדל
  1,525  1,595  802   חברת הדלק הישראלית-דלק 

 1,184 1,461 36  מ"דלק מערכות אנרגיה בע
 2,644 2,787 301  מ"דלק מערכות רכב בע

 73 107 164  מ"גדות תעשיות ביוכימיה בע
 72 90 46   שותפות מוגבלת-דלק קידוחים 

     
  4,620 13,241 10,159 
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  )המשך (השקעות בחברות מוחזקות ואחרות  -: 9באור 

  
  :הרכב ההשקעה במניות חברה ושותפויות כלולות הרשומות למסחר בבורסה הינו כדלקמן  **)

  

  2007 בדצמבר 31   
  במרס26

2008  

   
יתרה 
 במאזן

  שווי
 שוק

  שווי
 שוק

  ח מדווחים"מליוני ש   
        

 465 559 444  תפות מוגבלת שו-אבנר חיפושי נפט 
 612 680 283  מ" מערכות תקשורת בכבלים בע- הוט 

 441 475 379  מבני תעשיה
     
  1,106  1,714  1,518  

  
  : ושיעורי הריבית של הלוואותהצמדההתנאי   .ח
  

     שיעור 
     ריבית 
 החברה מאוחד שנתית 
 ר בדצמב31  בדצמבר31משוקלל 
 )1( 2007 2006 2007 2006 
 מדווחיםח "מליוני ש  % 
      

 בהצמדה למדד המחירים 
  2,533   3,497   67   71  5.1  )2(לצרכן 

  -  -  20  22  5.8  ב " של ארהדולרב
  -  -  112  -  -  ב"בדולר של ארה

  -  -  14  48  -  בדולר קנדי
  -  -  146  20  8.6  בלירה שטרלינג 
  -  -  3  -  -  בקרונות שבדיות

  245  -  2  7    )2(ללא הצמדה 
  -   -   156   12  4.3  באירו

שטרי הון ללא הצמדה 
  -   -   -   -  -  וריבית

  -   -   19   -  -  שטרי הון צמודים
  -   -   28   62  -  בפרנק שוויצרי

                
    242   567   3,497   2,778  

  .2007,  בדצמבר31ליום   )1(
  .4.9%- שיעור ריבית שנתית משוקלל של כ- בחברה   )2(
  .טרם נקבע מועד לפרעון מרבית ההלוואות  )3(
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  )המשך (השקעות בחברות מוחזקות ואחרות  -: 9באור 

  
  :חלק הקבוצה בסעיפי הדוחות הכספיים של חברות בשליטה משותפת המאוחדות באיחוד יחסי  .ט
  

  בדצמבר31  
  2007  2006 
 ח מדווחים"מליוני ש  
     

  136   190  נכסים שוטפים
  162   376  נכסים שאינם שוטפים
  111   226  התחייבויות שוטפות

  129   120  התחייבויות לזמן ארוך
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר31
  2007  2006  2005 
 ח מדווחים"מליוני ש  
        

  164   165   238  הכנסות
  149   139   197  לויות והוצאותע
          

  15   26   41  רווח נקי 
  
  שינויים עיקריים בחברות המוחזקות  .י

  
  ן"פעילות בתחום הנדל  .1

  
אגרות , לציבור מניות) ן" דלק נדל- להלן (מ "ן בע" הנפיקה דלק נדל2005במהלך שנת   .א

של הקבוצה כתוצאה מההנפקות ירד שיעור ההחזקה . חוב להמרה ואגרות חוב
כתוצאה מההנפקות  2005בשנת הרווח שנבע לקבוצה . 80%- ן לכ"בדלק נדל

  . ח" מליוני ש111-האמורות הסתכם לסך של כ
  
 החזקות והשקעות הפועלים -ן לתרשיש " הקצתה דלק נדל2006,  בינואר26ביום   .ב

מניות ) מ"חברה בבעלות מלאה של בנק הפועלים בע) ( תרשיש-להלן (מ "בע
ירד שיעור , כתוצאה מהנפקת המניות האמורה. ן" מהונה של דלק נדל11%ת המהוו

הרווח שנבע לקבוצה כתוצאה מההנפקה . 72%-ן לכ"ההחזקה של הקבוצה בדלק נדל
  .ח" מליוני ש123-הסתכם בכ

  
מ ולהמגן "ן למגדל חברה לביטוח בע"הקצתה דלק נדל, 2006במהלך חודש דצמבר   .ג

 3.16%-המהוות כ(,  מניות רגילות3,578,240)  הניצעים-להלן (מ "חברה לביטוח בע
  . ח" מליוני ש130 -בתמורה כוללת של כ, )מהונה המונפק והנפרע

  
כל כתב .  כתבי אופציה2,000,000, ללא תמורה, ן לניצעים"הקצתה דלק נדל, בנוסף  

, 2008,  בדצמבר4ן עד ליום "אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של דלק נדל
מחיר המימוש צמוד למדד המחירים . ח" ש47.5תמורה לתשלום מחיר מימוש של ב

  . ן"לצרכן וכפוף להתאמות בגין חלוקת דיבידנדים על ידי דלק נדל
  

  .ח" מליוני ש62-הסתכם בכל "הנ מההקצאהלקבוצה כתוצאה הרווח שנבע   



  מ"קבוצת דלק בע
  באורים לדוחות הכספיים

-  46  - 

  
  

  )המשך (השקעות בחברות מוחזקות ואחרות  -: 9באור 
  

לצד שלישי מניות ) ן" דלק נדל-להלן (מ "ן בע" הקצתה דלק נדל2006בחודש דצמבר   .ד
 86- מההון המונפק והנפרע שלה בתמורה לסך של כ1.92%-המהוות לאחר הקצאתן כ

ח יתקבלו " מליוני ש11- במסגרת הסכם ההקצאה נקבע כי סך של כ. ח"מליוני ש
 דלק -ן "לק נדלח יועמד כהלוואה מחברה בת של ד" מליוני ש75- במזומן וסך של כ

בד בבד עם הקצאת . 2007,  בינואר15ההלוואה נפרעה בסכום אחד ביום . גלובל
 - להלן (המניות התקשרה דלק גלובל עם חברה זרה בשליטתו של הצד השלישי 

 חברות זרות שונות המחזיקות בנכסי 15- במזכר הבנות לרכישת החזקות ב) בלנהיים
).  הרכישה-להלן (היים החזקות משותפות ן ואשר בהן יש לדלק גלובל ולבלנ"נדל

ביצועה של הרכישה הותנה . ט" מליוני ליש91-שווי ההחזקות הוערך בסך של כ
. 2007,  בספטמבר30בביצוע הנפקה של דלק גלובל בבורסה בלונדון לא יאוחר מיום 

 ממניות דלק גלובל לפי 4.9%סוכם כי התמורה תשולם בדרך של הקצאה פרטית של 
העניקה דלק גלובל לבלנהיים אופציית , כמו כן. יו תונפק והיתרה במזומןהמחיר לפ

PUT)  לפיה תוכל בלנהיים לחייב את 2007,  בינואר15בתוקף עד )  האופציה-להלן 
בתמורה , דלק גלובל לרכוש מבלנהיים חלק מהמניות בחברות הזרות האמורות לעיל

ופציה לא היתה מותנית בהנפקת הא). ח" מליוני ש85- כ(ט " מליוני ליש11-לסך של כ
 מימשה בלנהיים את האופציה ובעקבות כך רכשה 2007בחודש ינואר . דלק גלובל

הרווח שנבע לקבוצה כתוצאה . דלק גלובל החזקות בחלק מהחברות הזרות
ח נדחה וקוזז מעלות רכישת " מליוני ש40-ן בסך של כ"מהקצאת מניות דלק נדל

  . כאמור לעיל2007 ינואר ה דלק גלובל בחודשהמניות בחברות הזרות אותן רכש
  

 מליוני מניות רגילות של דלק גלובל 50 הושלמה הנפקה של 2007בחודש אפריל   
.  בלונדוןAIM- בבורסת ה)  מהונה המונפק והנפרע לאחר ההנפקה19.2%-המהוות כ(

). ח" מליוני ש830 -כ( מליוני לירות שטרלינג 100-תמורת ההנפקה הסתכמה בכ
 מליוני מניות 6.2-ן כ"רת ההנפקה רכשה חברה בת בבעלות מלאה של דלק נדלבמסג

 מימש החתם של ההנפקה אופציה שניתנה 2007 בחודש מאי ,בנוסף. של דלק גלובל
 מהונה המונפק 2.8%המהוות , לו לביצוע הנפקה נוספת של מניות דלק גלובל

ללת מההנפקה התמורה הכו). לאחר מימוש האופציה(והנפרע של דלק גלובל 
הוצאותיה של דלק גלובל ). ח" מליוני ש88-כ(ט " מליוני ליש11- הנוספת הסתכמה בכ

  ).ח" מליון ש83- כ( מליון לירות שטרלינג 10-בקשר עם ההנפקה הסתכמו לסך של כ
  

לאחר ( ממניותיה 4.9%- במקביל להנפקה בבורסה הקצתה דלק גלובל כ, כמו כן  
בתמורה ) ח" מליוני ש448-כ(ט " מליוני ליש54-לבלנהיים ושילמה לה כ) ההנפקה

  . להלן2ראה . לרכישת החזקות בלנהיים בחברות זרות שונות כאמור לעיל
  

ן לרכוש את כל "לבלנהיים הוענקה האופציה לדרוש מחברה מאוחדת של דלק נדל  
בדלק גלובל במחיר השוק של מניותיה של דלק ) 4.9%(חזקותיה של בלנהיים ה

  .ימוש האופציהגלובל במועד מ
מימשה בלנהיים את האופציה שניתנה לה וכתוצאה מכך רכשה , 2007בחודש יולי   

 25- ן את המניות של דלק גלובל בתמורה לסך של כ"החברה המאוחדת של דלק נדל
  ).ח" מליוני ש205- כ(ט "מליוני ליש

  
ן "מחזיקה החברה המאוחדת של דלק נדל, לאחר ההנפקה ומימוש האופציה כאמור  

 ן"הרווח שנוצר לדלק נדל.  מהון המניות המונפק והנפרע של דלק גלובל81.5%-בכ
 הקבוצהחלק  (ח"ש מליוני 77-  בכסתכם הגלובל בדלק המניות מהנפקת כתוצאה

  ).ח" מליוני ש52- לאחר חלק המיעוט הינו כ
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ן לדלק "בל העבירה החברה המאוחדת של דלק נדלערב הנפקת המניות של דלק גלו  
בהתאם להסכמות עם . ן"גלובל את החזקותיה בחברות זרות אשר בבעלותן נכסי נדל

תשלם החברה המאוחדת של דלק , ל"בתמורה להעברת ההחזקות הנ, רשויות המס
אשר ישולם על פני תקופה של שבע , ח" מליון ש200-ן לרשויות המס סך של כ"נדל

ן תהיה זכאית לפטור ממס בגין דיבידנדים אשר "החברה המאוחדת של דלק נדלשנים ו
ן "או מרווחי הון שיווצרו ממכירת נכסי הנדל/ל ו"יחולקו מדלק גלובל בגין החברות הנ

של החברות המועברות עד גובה הסכום שנקבע במסגרת ההסכמים עם רשויות המס 
ההנפקה לציבור על מדיניות לחלוקת דלק גלובל התחייבה במסגרת , יצויין כי. כאמור

ן מסים נדחים לקבל בגובה "לפיכך יצרה החברה המאוחדת של דלק נדל. דיבידנדים
  .ההתחייבות כאמור עקב הצפי לניצולם

  
 רכשה דלק גלובל מבלנהיים 2007במהלך החודשים ינואר עד אפריל ,  לעיל'דכאמור בסעיף   .ה

ט " מליוני ליש52- הרכישה הסתכם לסך של כעודף עלות. את החזקותיה בחברות כלולות
  . ויוחס ברובו למוניטין) ח" מליוני ש445- כ(

  
לאחר ביצוע הרכישות כאמור הפכה דלק גלובל לבעלת השליטה במרבית החברות הכלולות   

  .דוחותיהן מאוחדים בדוחות הקבוצה, 2007,  באפריל1הזרות ולפיכך החל מיום 
  

יקה דלק גלובל לבלנהיים אופציה אשר נכנסה לתוקף לאחר  הענ2007בחודש מרס , כמו כן  
לחייב את דלק גלובל לרכוש את כל החזקותיה של , שמניות דלק גלובל הונפקו בבורסה

כולל חלק מהחברות הכלולות שנכללות במזכר (בלנהיים בחברות כלולות מסוימות 
 ומחיר 2007, קטובר באו1ה בתוקף עד ליום תהאופציה הי). לעיל 1בסעיף ההבנות כאמור 

) ן בניכוי שווי התחייבויות מסויימות"שווי נכסי הנדל(תבסס על השווי הנכסי ההמימוש 
 בקשר עם החזקות מומשה האופציה כאמור. של החברות הכלולות במועד מימוש האופציה
 1ביום . 2007,  באפריל1דוחותיה החל מיום בחברה כלולה אחת והקבוצה מאחדת את 

  . פקעה האופציה לגבי יתרת החברות2007, באוקטובר
  

ההכנסות וההוצאות של החברות המוחזקות אשר , ההתחייבויות, להלן הרכב הנכסים
כתוצאה מרכישת השליטה אוחדו לראשונה בתקופת הדוח לאחר התאמת הדוחות 

החברות עורכות את (הכספיים שלהם בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 
  ):IFRS-התאם לכללי הדוחותיהן הכספיים ב

  

  
  מברצ בד31 

2007  

  
  ח"מליוני ש 

  מדווחים
     

  174   רכוש שוטף
  8,673   מקרקעין להשכרה

  634   יתרות חובה לזמן ארוך
  409   )כולל מוניטין שנוצר ברכישה(מוניטין 

  283   התחייבויות שוטפות
  8,309   התחייבויות לזמן ארוך

  56   זכויות המיעוט
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לתקופה  
שממועד 

הרכישה ועד 
  ליום

מבר דצ ב31
2007  

  
  ח"מליוני ש 

  מדווחים
     

  510   הכנסות מהשכרה
  )78(   עלות הכנסות מהשכרה

  )321(   )כולל מימון(עלויות אחרות 
  )45(    ברווחחלק המיעוט

     
  66    נקירווח

  
ושלמה עסקה במסגרתה רכשו חברות בנות זרות של חברה מאוחדת  ה2007בחודש מרס   .ו

מלוא הזכויות בחברות את ) 17% -חלק החברות הבנות (ן יחד עם אחרים "של דלק נדל
המלונות מנוהלים על ידי ).  המלונות-להלן ( מלונות ברחבי אנגליה 47זרות אשר בבעלותן 

עלות  . שנים נוספות10-רכה ב שנים עם אופציה למריוט להא30- רשת מריוט בהסכם ל
ההשקעה במלונות נכללת בדוחות  .ח" מליוני ש288-רכישת המניות הסתכמה לסך של כ

 מליוני 35-ן דיבידנד בסך של כ" קיבלה דלק נדל2007בשנת . הכספיים על בסיס העלות
  .אשר נכלל בדוח רווח והפסד בסעיף הכנסות אחרות, ח"ש
  

 ועל 75%ן בשיעור של "המוחזקת על ידי דלק נדל(בת זרה  חברה רכשה 2007, מרסחודש ב  .ז
בעסקה לרכישת כל הון מניותיה של חברה אנגלית ) 25% בשיעור של פטרוליוםידי דלק 

) Motorway Service Area( תחנות שירות לצידי כבישים מהירים באנגליה 29-המחזיקה ב
המופעלות על ידי החברה הכוללות תחנות דלק , "RoadChef"תחת המותג ) MSA -להלן (

  .מסעדות וחנויות, מלונות, הנרכשת
  

) ח" מליוני ש148- כ(ט " מליוני ליש17.8- הסתכמה בסך של כMSAעלות רכישת המניות של 
בנוסף לאמור ). ח" מליוני ש40- כ(ט " מליוני ליש4.8- כולל עלויות רכישה נלוות בסך של כ

- כ(ט " מליוני ליש148- ארוך בסך של כ הלוואה לזמןMSA-לעיל נתנה החברה הבת הזרה ל
  .אשר שימשה בעיקרה לפרעון הלוואה לבעלים קודמים) ח" מליוני ש1,202

  

השווי עודף . MSA מאחדת הקבוצה את הנכסים וההתחייבויות של 2007,  במרס31החל מיום   
עלות  עודף ה).ח" מליוני ש50-כ(ט " מליוני ליש6- הסתכם בכהמאזני שנרכש על עלות ההשקעה

 50-כ (למוניטיןוכן ) ח" מליוני ש100-כ(השלילי יוחס בעיקר להגדלת ערכן של אגרות החוב 
 כפי MSAההכנסות וההוצאות של , להלן מפורטים הנכסים וההתחייבויות. )ח"מליוני ש
  :כולל ייחוס עודפי העלות כאמור, שאוחדו

  

   
  בדצמבר31

2007 

    
ח "מליוני ש
 מדווחים

      
  120    רכוש שוטף
  3,638    ורכוש אחר רכוש קבוע

 1,521   התחייבויות שוטפות
 2,307    התחייבויות לזמן ארוך
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לתקופה 
שממועד 

הרכישה ועד 
  ליום

 בדצמבר 31
2007  

   
ח "מליוני ש
  מדווחים

      
  2,152    הכנסות 

  )2,008(    עלות ההכנסות
  )227(    )כולל מימון(ת אחרות עלויו

      
  )83(    הפסד

  
את ' חתמה החברה הבת הזרה על הסכם ניהול לפיו העבירה לצד ג 2007מהלך שנת ב

  . שנים5- לRoadChefהאחריות המוחלטת לניהול 
ט " מליון ליש28.5 שנתי מינימלי של EBITDA-ל' במסגרת הסכם הניהול התחייב צד ג

. את ההפרש מדי שנה' א תעמוד בדרישה האמורה ישלים צד ג לRoadChef-כאשר במידה ו
ט כהחזר הוצאות וכן " אלפי ליש400ל זכאית חברת הניהול לסכום שנתי של "בתמורה לנ

  . כולל רווח ממכירהRoadChef מכל השבחה עתידית של 7.5%-ל
  

 את ן" הושלמה העסקה בה רכשה חברה בת בבעלות מלאה של דלק נדל2007 ,בחודש יולי  .ח
ן מניב בישראל "המחזיקה נדל)  סהר-להלן (מ "מלוא המניות בסהר פיתוח והשקעות בע

 102- עודף עלות הרכישה הסתכם בכ. ח" מליוני ש254-עלות רכישת המניות הינה כ. ל"ובחו
 מליוני 38- ן בוחנת את אופן יחוס עודפי העלות ובשלב זה סך של כ"דלק נדל. ח"מליוני ש

  .והיתרה יוחסה בעיקר לנכסים מניביםח יוחס למוניטין "ש
  

ן לשותפות עם צדדים נוספים " הצטרפה חברה מאוחדת של דלק נדל2007,  במרס18ביום   .ט
בכוונת הקרן לרכוש מלונות בערים ).  הקרן-להלן (בקרן השקעות למיזמי מלונאות באירופה 

  .המלונות ינוהלו על ידי רשת מלונות פתאל אירופה. שונות באירופה
יתרת המימון לרכישת .  מליוני אירו100סך ההון העצמי שיושקע על ידי השותפים בקרן הינו   

.  שנים10- ל7אורך חיי הקרן יהיה בין . Non-Recourseהמלונות תהא בהלוואות בנקאיות מסוג 
 והשקעתה 21%-ן בשותפות בקרן יהיה בשיעור של כ"חלקה של החברה המאוחדת של דלק נדל

  ).ח" מליוני ש115-כ( מליוני אירו 21.33-כם לסך של כבה צפויה להסת
  .ח בקרן"מליוני ש 90-כן "נכון לתאריך המאזן השקיעה החברה המאוחדת של דלק נדל  

  
)  ויתניה-להלן (מ "ן לחברת ויתניה בע" נחתם הסכם בין דלק נדל2006בחודש אוקטובר   .י

 מליוני דולר 47.4-לוואה בסך של כן לויתניה ה"אשר לפיו העמידה דלק נדל, ובעלי מניותיה
  . מהון המניות של ויתניה50%-הניתנת להמרה ב

 205- כאשר יתרתה לאותו מועד הסתכמה בסך של ,  הומרה ההלוואה2007בחודש דצמבר   
 42-עודף עלות ההשקעה הסתכם לסך של כ.  מהון המניות של ויתניה50%- ב,ח"מליוני ש
כתוצאה מהשלמת העסקה מאוחדים הדוחות . מוניטין ל,בשלב זה, ח והוא יוחס"מליוני ש

 31החל מיום , הכספיים של ויתניה בדוחות הכספיים של הקבוצה בשיטת האיחוד היחסי
  .2007, בדצמבר

  
להלן חלקה היחסי של הקבוצה בנכסים והתחייבויות של ויתניה כפי שנכללו במאזן   

  :המאוחד



  מ"קבוצת דלק בע
  באורים לדוחות הכספיים

-  50  - 

  
  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות ואחרות  -: 9באור 

  

   
  בדצמבר31

2007 

    
ח "מליוני ש
 מדווחים

      
  30    נכסים שוטפים

  212    נכסים בלתי שוטפים 
  42    מוניטין

 94   התחייבויות שוטפות
 20    התחייבויות לזמן ארוך

  
 - להלן (מ "ן במניות חברת מבני תעשיה בע" הגיעו החזקות דלק נדל2007בחודש אפריל   .אי

 בין החברה ,2005בהתאם להסכם מחודש דצמבר . מהון מניותיה 15%- ל) מבני תעשיה
לבין )  החברה הכלכלית- להלן ) (בעלת השליטה במבני תעשיה(מ "הכלכלית לירושלים בע

מחוייבת החברה הכלכלית להצביע באסיפה הכללית של מבני תעשיה בעד , ן"דלק נדל
ן "יל נכללת השקעת דלק נדללאור האמור לע. ן" שני דירקטורים מטעם דלק נדלמינויים של

 חלקה של .2007החל מהרבעון השני של שנת , במבני תעשיה לפי שיטת השווי המאזני
הקבוצה בשווי המאזני של מבני תעשיה נקבע על בסיס דוחות כספיים הערוכים בהתאם 

 אשר לפיו 40לכללים חשבונאיים בינלאומיים ובכללם תקן חשבונאות בינלאומי מספר 
כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח ,  מניב על פי השווי ההוגן שלון"מוצג נדל
הסתכמה ההשקעה ) 2007,  באפריל1(ליום המעבר ליישום שיטת השווי המאזני  .והפסד

עודף עלות ההשקעה השלילי שנוצר כתוצאה . ח" מליוני ש333במבני תעשיה בסך של 
  .ח ויוחס לנכסים להשכרה"ליוני ש מ70-מהמעבר לשיטת השווי המאזני הסתכם בכ

  
 ן"דלק נדל צרית שהינה בבעלות חברות זרות שליחתמה חברה שוו 2007 , ביולי31ביום   .בי

 על הסכם לרכישת פורטפוליו ) החברה השווצרית-להלן  (ואחרים) 50%ן "חלק דלק נדל(
 3.4- לכ בתמורה ) ילמולי-להלן ( Jelmoli Holding AGן של החברה השוויצרית "הנדל

 הרוכשיםהודיעו  2007,  באוקטובר25ביום . )ח" מיליארד ש12.2-כ(מיליארד פרנק שווצרי 
בחודש . על ביטול העסקה  ממושך עם המוכר ולאחר בחינת מצב הדבריםמשא ומתןלאחר 
 לקיים הליך של בוררות לצורך אכיפת השלמת ה הודיעה ילמולי על בקש2008ינואר 
  .)5('א25ראה באור , העסקה

  
 עד 95.5%  מניות בשיעור שלבבעלות דלק גלובלמאוחדות בתקופת הדוח רכשו חברות   .גי

 50%פינלנד וגרמניה וכן ,  במספר חברות זרות המחזיקות נכסים מניבים בשוויץ100%
 1.4-עלות הרכישות האמורות הסתכמה בכ. מחברה זרה המחזיקה נכסים מניבים בגרמניה

  .ל ידי הלוואות בנקאיות לזמן ארוך בריבית קבועהח ומומנה ברובה ע"מליארדי ש
  
עדכנו , 15.8%- ל26.4%- מ2008כתוצאה משינוי בשעור המס שיחול בגרמניה החל משנת   .די

ן את יתרות המסים הנדחים וכללו בדוח הרווח וההפסד "החברות המאוחדות של דלק נדל
  .ח" מליוני ש35- הטבת מס בסך של כ2007של שנת 

  
ה ת בבעלות מלאה העוסקת ברכישמאוחד וחברהן " דלק נדלו חתמ2007אוקטובר בחודש   .טו

 הוקצולפיו " מגדל" על הסכם עם גופים מקבוצת ,ותפעול של נכסים מניבים בישראל
.  מהונה המונפק והנפרע לאחר ההקצאה20%- למגדל מניות בחברה המאוחדת המהוות כ

ן כתוצאה "הרווח שנבע לדלק נדל. ח" מליוני ש48-הסתכמה בכסך התמורה בגין המניות 
  .ח"מליוני ש 10-מהנפקת המניות הסתכם בכ

  
 - להלן(מ "ן בהסכם עם חברת טאו תשואות בע" התקשרה דלק נדל2007 , בנובמבר26ביום   .זט

 מהונה 5.06% -המהוות כ( מניות רגילות 6,355,000ן לטאו "על פיו תקצה דלק נדל) טאו
 מניות של 1,957,360ן מטאו "ות שיונפקו יועברו לדלק נדלבתמורה למני). המונפק והנפרע

 מניות 7,600,000 -ו) אביב- חברה הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל(מ "דרבן השקעות בע
  . ן"הינה חברה בת של דלק נדלכאמור לעיל אשר  דלק גלובל רגילות של
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  )המשך (השקעות בחברות מוחזקות ואחרות  -: 9באור 

  
ן בהסכם עם חברות מקבוצת מנורה "  התקשרה דלק נדל2007,  בנובמבר27ביום , בנוסף  
 מניות 1,500,000ן לקבוצת מנורה " בהסכם לפיו תקצה דלק נדל) קבוצת מנורה- להלן(

  .ח" מליוני ש32-בתמורה לסך של כ)  מהונה המונפק והנפרע1.2% - המהוות כ(רגילות 
  

 הרווח .ה כאמור לעילרטאו ולקבוצה מנון מניות ל" הקצתה דלק נדל2007בחודש דצמבר   
   .ח" מליוני ש64- שנבע לקבוצה כתוצאה מהקצאת המניות מסתכם בכ

  
ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה בדלק  לעיל ן כאמור"דלק נדלכתוצאה מהקצאת מניות   .זי

לרבות אופציות שהוקצו  (במידה שימומשו ויומרו כל כתבי האופציה. 63.7%-ן לכ"נדל
חזקתה של הן יקטן שיעור "ואגרות החוב שהנפיקה דלק נדל) אמור להלןלעובדים כ

  .56.6%-ן לכ"הקבוצה בדלק נדל
  
 אופציות לעובדים ודירקטורים של 7,317,474 אושרה תוכנית להקצאת 2006בחודש ינואר   .חי

בהתאם להוראות , ן" מניות רגילות של דלק נדל7,317,474-ן הניתנות למימוש ל"דלק נדל
ל " אופציות הוענקו למנכ926,262ל "מתוך הכמות הנ . לפקודת מס הכנסה102סעיף 

 5הזכאות למימוש האופציות תתגבש במשך ). ן"ר דירקטוריון דלק נדל"המכהן כיו(הקבוצה 
הערך הכלכלי של האופציות שהוענקו ).  כל שנה20%-כ(שנים בהתאם לתנאים שנקבעו 

זקף לדוחות רווח נוהוא ) ח" מליוני ש9.9-צה כל הקבו"חלק מנכ(ח " מליוני ש78-הסתכם בכ
  .על פני תקופת הזכאותוהפסד 

  
למדידת השווי ההוגן של האופציות בנוסחת החישוב בלק אנד שולס  ן השתמשה"דלק נדל  

  .  הונייםםלמניות המסולקות במכשירי
  

  : במדידת השווי ההוגן של האופציותלהלן טבלה המציגה את הנתונים אשר שימשו  
  

        
     25.9   (%)תנודתיות צפויה במחירי המניה 

     5.2   (%)שיעור ריבית חסרת סיכון ממוצע משוקלל של 
     3.6   )שנים(החזוי של האופציות למניות הממוצע משך החיים 

     28.9   )ח''ש(ממוצע משוקלל של מחירי המניה 
     23.0-25.4   )ח"ש(מחיר המימוש 

        
  

  .ח לאופציה" ש10.5-לשל האופציות נקבע הממוצע  השווי ההוגן ,בהתאם לנתונים לעיל  
  

 והאסיפה ן"דלק נדל אישרו דירקטוריון 2006,  בפברואר16 וביום 2006,  בינואר25ביום   .טי
את התקשרות חברה מאוחדת של דלק , בהתאמה, ן"הכללית של בעלי המניות של דלק נדל

אשר הינה , ) נאור- להלן (מ "רותי ניהול בענאור שי. ג.עם חברת ר)  ההסכם- להלן (ן "נדל
  .חברה בבעלותו המלאה של חתנו של בעל השליטה בקבוצה

  
פעם בשנה )  המענק-להלן ) (פנטום(בהתאם להסכם תהא נאור זכאית לקבלת מענק מיוחד   

ובלבד שנאור ) חמש מנות( וזאת למשך תקופה של חמש שנים 2006,  ביוני1החל מיום 
ברה המאוחדת שירותים בהתאם להסכם מתן שירותי היעוץ ביניהן תמשיך להעניק לח

ן "גובה המענק בגין כל שנה ייגזר מהפער שבין מחיר מניות דלק נדל. 2004,  ביוני21מיום 
לכל מועד זכאות , בכפוף להתאמות, בבורסה לבין מחיר המימוש כפי שנקבע בין הצדדים

  . מניות416,818כפול 
  

פי דרישה בכתב שתגיש נאור לחברה המאוחדת וגובהו ייקבע -תשלום המענק ייעשה על  
ובלבד שכתב הדרישה יימסר לאחר שקמה לנאור הזכאות , במועד בו יוגש כתב הדרישה

במידה שנאור לא תדרוש את . 2010,  בדצמבר31למענק כאמור לעיל ולא יאוחר מיום 
  .ופה האמורה לעילתישמר זכאות זו ותיצבר עד לתום התק, המענק בגין שנה מסויימת
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 הכולל של האופציות לקבלת מענקים הערך הכלכלי, פי נוסחת החישוב בלק אנד שולס- על  

 מליוני 19.9-במועד אישור האסיפה הכללית הינו כ, פי התוכנית כאמור- שהוענקו לנאור על
ח לנאור בגין המנה הראשונה של " מליון ש5- שולם סך של כ2006במהלך שנת . ח"ש

האופציות נכון יתרת השווי ההוגן של . ח" מליוני ש5.5-  סך של כ2007בשנת ו ל"המענק הנ
  .ח" ש מליוני5.4-  הסתכם לסך של כ2007,  בדצמבר31ליום 

  
ן להעניק לשני עובדיה מענק מיוחד " החליטה הנהלת דלק נדל2006,  במאי31ביום , כמו כן  
 וזאת למשך 2006,  ביוני1אשר יכנס לתוקף פעם בשנה החל מיום )  המענק- להלן ) (נטוםפ(

גובה . ובלבד שימשיכו לעבוד בחברה במועד הזכאות) חמש מנות(תקופה של חמש שנים 
ן בבורסה לבין מחיר המימוש "המענק בגין כל שנה ייגזר מהפער שבין מחיר מניות דלק נדל

כ "סה( מניות 83,365כפול , לכל מועד זכאות, פוף להתאמותבכ, כפי שנקבע בין הצדדים
  ).עבור שני העובדים יחד, כאמור

  
תשלום המענק ייעשה על פי דרישה בכתב שיגישו העובדים וגובהו ייקבע במועד בו יוגש   

ובלבד שכתב הדרישה יימסר לאחר שקמה לעובדים הזכאות למענק כאמור , כתב הדרישה
במידה שהעובדים לא ידרשו את המענק בגין שנה . 2010,  בדצמבר31לעיל ולא יאוחר מיום 

  .תישמר זכאות זו ותיצבר עד לתום התקופה האמורה לעיל, מסויימת
  

השווי ההוגן הכולל של האופציות לקבלת מענקים , על פי נוסחת החישוב בלק אנד שולס  
. ח" מליוני ש4.5-כ הינו 2006,  במאי31ביום , שהוענקו לעובדים על פי התוכנית כאמור

  .ח" מליוני ש3.3- הסתכם לסך של כ2007,  בדצמבר31השווי ההוגן של האופציות נכון ליום 
  

המענקים במועד להלן טבלה המציגה את הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של   
  :אישורם

     
  25.9   (%)תנודתיות צפויה במחירי המניה 

  5.2   (%)רת סיכון שיעור ריבית חסממוצע משוקלל של 
  3.6   )שנים( של האופציות הממוצעמשך החיים 

  27.7   )ח''ש(ממוצע משוקלל של מחירי המניה 
  23.0-25.4   )ח"ש(מחיר המימוש 

     
  

פי תקני -ן עורכות את דוחותיהן הכספיים על"חלק מהחברות הכלולות של דלק נדל  .כ
פיו - אשר על40ת בינלאומי מספר חשבונאות בינלאומיים ובכללם יישום תקן חשבונאו

בתקופת הדוח ביצעו החברות הכלולות בחינת . פי שווי הוגן-ן מניב ניתן להצגה על"נדל
ן את חלקה ברווח מעליית "ן שבבעלותן וכתוצאה מכך כללה דלק נדל"שווי הוגן של הנדל

השפעת לאחר (ח " מליוני ש31- בסך של כ2007ן המניב בחברות הכלולות בשנת "ערך הנדל
השווי ההוגן ). בהתאמה, ח" מליוני ש77-ח וכ" מליוני ש425- כ2005- ו2006בשנים ) (המס

  .פי הערכת מומחים חיצוניים-ן המניב נקבע על"של הנדל
  

 מהון המניות של חברות חוף כרמל 17.3%- ן ב" מחזיקה דלק נדל2007 , בדצמבר31ליום   .אכ
ת בהקמה ואשר עוסק, ) חוף כרמל-להלן ( מ" בע88 וחוף כרמל מ" בע89נופש ותיירות 

 . ותפעול של בית מלון ומלון דירות
 
אחרים בחוף הן מבעלי מניות " רכשה דלק נדל2008בחודש ינואר , לאחר תאריך המאזן  

 מהון 100%- ן ב"כך שלאחר השלמת העסקה מחזיקה דלק נדל, הכרמל את החזקותיהם
למה דלק י לרכישת המניות כאמור שבתמורה. המניות המונפק והנפרע של חוף הכרמל

ן בהסכם עם תאגיד " דלק נדלהתקשרהבהמשך לרכישת המניות . ח" מליוני ש32ן "נדל
ן מהבנק את מלוא החוב של חוף הכרמל המסתכם לסך של "בנקאי לפיו תרכוש דלק נדל

ביום החתימה ותשלומים עתידיים ח "מליוני ש 302בתמורה לסך של , ח" מליוני ש397
במסגרת ההסכם בוטלו כל .  התלויים בעליית שוויה של ההשקעה בחוף הכרמלמיםמסויי

  ). מליוני דולר30ערבות עד לסך של (ן לחובות של חוף הכרמל לבנק " נדלערבויות דלק
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 - להלן (מ "קעות בען על הסכם למכירת דנקנר הש" חתמה דלק נדל2008,  במרס24ביום   .בכ

ן וקרדן " קרדן נדל-להלן (מ "מ וקרדן ישראל בע"ן ייזום ופיתוח בע"עם קרדן נדל) דנקנר
  ).בהתאמה, ישראל

  
ן את כל מניותיה בדנקנר כנגד הקצאה "ן לקרדן נדל"בהתאם להסכם תעביר דלק נדל  )א

-ן ב"לכך שלאחר ההקצאה תחזיק דלק נד, ן"ן לדלק נדל" ממניות קרדן נדל40%של 
ן תחזיק בכל הון המניות המונפק והנפרע של "ן וקרדן נדל" ממניות קרדן נדל40%
  .דנקנר

  
ן מאידך "ן מחד והקצאת מניות קרדן נדל"עובר להעברת מניות דנקנר לקרדן נדל  )ב

  :יבוצעו על ידי הצדדים הפעולות הבאות
  

ן "נדלן מספר נכסים ופעילויות שאינן בתחום ה"דנקנר תעביר לדלק נדל  )1
  .למגורים

  .ן למגורים בישראל"ן תעביר לדנקנר שני פרויקטים בתחום הנדל"דלק נדל  )2
, )GTC -להלן  (.GTC Real Estate N.Vן תחלק את כל המניות של "קרדן נדל  )3

  .כדיבידנד בעין, שבבעלותה לבעלי מניותיה
  

קבלת , ובהם בין היתר, הסכם המכר מותנה בהתקיימות תנאים מתלים שונים  )ג
השלמת העסקה . אישור רשות המסים ועוד, אישור הממונה על הגבלים עסקיים

צפויה להתקיים בתוך תקופה של שישה חודשים ממועד החתימה עם אפשרות 
  . יום נוספים90-הארכה ב

  
במקרה בו לא יונפקו ,  לפיה,Putן אופציית "הקנתה קרדן ישראל לדלק נדל, בנוסף  )ד

ן רשאית לחייב את קרדן "תהיה דלק נדל, ן לציבור"לניירות הערך של קרדן נד
הודעת המימוש צריכה להינתן במשך . ן"ישראל לרכוש את מניותיה בקרדן נדל

כמו כן נקבעו ( שנים ממועד השלמת העסקה 4שתחילתה בתום ,  יום90תקופה של 
ן על דחיית "ן להודיע לדלק נדל"נדלקרדן שבהתקיימם רשאית , תנאים מסוימים

  ). בשנה אחת נוספתPut-ת מימוש אופציית התקופ
  

אך בכל , ן" תיקבע על בסיס הערכות שווי שיערכו לקרדן נדלPutתמורת אופציית   
כי קרדן , עוד נקבע בהסכם בעלי המניות.  מליון דולר67.5מקרה לא פחות מסך של 

כולה או ,  תשולםPutן כי תמורת אופציית "ישראל תהא רשאית להודיע לדלק נדל
ובלבד , ן בהקצאה פרטית"במניות של קרדן ישראל אשר יוקצו לדלק נדל, לקהח

  .שקרדן ישראל תהא חברה ציבורית במועד ההקצאה
  

  ב "פעילויות בתחום הדלקים ובית זיקוק בארה  .2
  

 Delek -להלן  (.Delek US Holdings Incב " השלימה חברה מאוחדת בארה2006בחודש מאי   .א
US (במסגרתה הנפיקה , בבורסה של ניו יורק, יבורהנפקה ראשונה לצDelek US סך של 

  . דולר למניה16 מניות במחיר של 11,500,000
  

 ונבע לקבוצה 77.4%- לכDelek US-בעקבות ההנפקה ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה ב  
  .ח" מליוני ש443רווח בסך של 

  
ל של "הוענקו בעבר למנכ נכנסו לתוקף אופציות שDelek USבעקבות ההנפקה לציבור של   

Delek USמהון המניות המונפק והנפרע של 3.9%-  הניתנות למימוש לכ Delek US)  לאחר
 חלק מהאופציות שניתנו לו Delek USל " מימש מנכ2006במהלך חודש דצמבר ). ההנפקה

הרווח שנבע לקבוצה כתוצאה ממימוש ). ח" אלפי ש2,119( אלפי דולר 507.5- בתמורה ל
  . מסתכם בסכומים לא מהותייםהאופציות

  
 מניות וכתבי אופציה הניתנים Delek US- לעובדים ודירקטורים בUSבנוסף העניקה דלק   

  : כמפורט להלןDelek US מהונה של 3%- למימוש לכ
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 מתוך כתבי .Delek US כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של 1,652,952  )1(

 דולר 16-18 כתבי אופציה ניתנים למימוש במחיר מימוש של 75%-אופציה אלה כ
יתרת כתבי האופציה .  שנים3-5לכל כתב אופציה ותקופת זכאותם מתפרסת על פני 

 שנים מיום 4 דולר לכל כתב אופציה בתום 21-25ניתנים למימוש במחיר מימוש של 
  . שנים10ל הינו "תבי האופציה הנאורך החיים של כ. הענקתם

  
המכהן גם , ל הקבוצה"כתבי אופציה הוקצו למנכ 28,000מתוך כתבי אופציה אלה   

. אופציהכל כתב  דולר ל17.64 תמורת מחיר המימוש של Delek US -כדירקטור ב
חודש דצמבר  ( שנים ממועד הנפקתן4הזכאות למימוש האופציות תתגבש במשך 

2006( .  
  

, הקבוצהר הדירקטוריון של " ליוDelek USהקצתה , 2007בחודש ינואר , כמו כן  
 28,000 - הניתנות למימוש להאופציכתבי  Delek US 28,000 -המכהן גם כדירקטור ב

הזכאות . אופציהכל כתב  דולר ל16 מחיר המימוש הינו .Delek USמניות רגילות של 
  . פקתן שנים ממועד הנ4 תתגבש במשך ההאופציכתבי למימוש 

  
 15.15-  מניות חסומות שהוקצו לדירקטורים ושוויין הוערך ליום ההקצאה ב77,000  )2(

 שנים 4תקופת הזכאות למניות החסומות מתפרסת על פני . דולר עבור כל מניה
  .Delek USהחל מיום ההנפקה לציבור של 

  
דולר ונזקף  מליוני 9-הערך הכלכלי של המניות וכתבי האופציה שהוענקו כאמור מסתכם ב

מתוך סכום זה הערך הכלכלי של האופציות . לדוח רווח והפסד על פני תקופת הזכאות
  . אלפי דולר343שהוענקו לבעלי העניין בקבוצה הינו 

  
  Delek USלמדידת השווי ההוגן של האופציות בנוסחת החישוב בלק אנד שולס   השתמשה

 גה את הנתונים אשר שימשו במדידתלהלן טבלה המצי.  הונייםםלמניות המסולקות במכשירי
  :השווי ההוגן של האופציות למניות

  
     

  31.4-31.9   (%)תנודתיות צפויה במחירי המניה 
  4.7-5.0   (%)שיעור ריבית חסרת סיכון 

  6.5   )שנים(משך החיים החזוי של האופציות למניות 
  16.7   )ב"דולר ארה(ממוצע משוקלל של מחירי המניה 

  17.4   )ב"דולר ארה (מחיר המימוש
  

ב "דולר ארה 5.7-לכהאופציות נקבע הממוצע של השווי ההוגן של , בהתאם לנתונים לעיל  
  .לאופציה

  
 כתבי אופציה למספר זהה של מניות Delek US 610,034  מימשו עובדי2007במהלך שנת 

Delek US.  נם מהותייםיעור ההחזקה הסתכם בסכומים שאיהרווח מירידה בש.  
  

של   בת בבעלות מלאההשלימה חברה 2007במהלך הרבעונים השני והשלישי של שנת   .ב
Delek US  יה'ורג' תחנות תדלוק הכוללות חנויות נוחות באזור מזרח טנסי וג107רכישת ,

- כ( כולל עלויות נלוות לרכישה  מליוני דולר72- בכהסתכמהעלות רכישת התחנות . ב"ארה
  ).ח" מליוני ש307
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  :ההקצאה של עלות הרכישה לנכסים והתחייבויות של הפעילות הנרכשת הינה כדלקמן  

  

    
ח "שמליוני 

  מדווחים
      

  29    מלאי
  262    רכוש וציוד

  17    כולל רכוש לא מוחשי, נכסים אחרים
  )1(    התחייבויות אחרות

      
    307  

  
 -להלן  ( Lion Oil ממניות34.6%-כ Delek US רכשה, 2007 ישי של שנתבמהלך הרבעון השל  .ג

Lion ( הנפיקה, בנוסף . במזומןדולר מליוני 89-של כבתמורה לסך  Delek US 1,916,667 
סך תמורת הרכישה .  מליוני דולר לאחד המוכרים50- בשווי כולל של כ מניות רגילות שלה

  . מליוני דולר139- הסתכמה בכ
Lion באל ,  אלף חביות נפט ביום75-המפעילה בית זיקוק בהיקף של כ,  חברה פרטיתהינה

שלושה צינורות להולכת נפט גולמי ושני מסופים  Lion  בבעלות,בנוסף. ארקנסו, דוראדו
 דלקים לצדדים Lionאשר באמצעותם משווקת , לשיווק דלקים בנאשוויל ובממפיס טנסי

  . Delek USשלישיים לרבות לחברת 
  

-  לכ Delek US-צאה מהנפקת המניות האמורה ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה בכתו
מליוני  101בסך של  הסתכםל " לקבוצה כתוצאה מהנפקת המניות הנשנבעהרווח . 73.4%

  .ח"ש
  

צפוי לרדת שיעור ,  כאמור לעילDelek USימומשו כל האופציות שהונפקו על ידי שבמידה 
  .72%-לכ Delek US-ההחזקה של הקבוצה ב

  
  פעילות בתחום הדלקים בישראל  .3

  
מציע " כדלק ישראלבחברת , בחרו נציגי המדינה בהתאם לנוהל המכירה 2007בחודש יוני   .א

ירושלים , אשדוד(לרכישת שלושת מסופי פי גלילות שהוצעו על פי הליך המכירה " המועדף
  . ישראלבהתאם להצעת מחיר שהגישה דלק , )ובאר שבע

הוראות נוהל לאחר שהתקיימו  וזאת, עסקת הרכישה  הושלמה2007,  ביולי31ביום 
 תמורת הרכישה . אישור הממונה על ההגבלים העסקייםוהתקבלהמכירה של פי גלילות 

  ).ח כולל עלויות נלוות" מליוני ש818- כ(ח " מליוני ש806-הסתכמה בסך של כ
  

הן תהיה מחוייבת דלק תקופות מינימליות ב, בין היתר, במסגרת הסכם הרכישה נקבעו  
  .ישראל להפעיל את המסופים כמסופי אחסון וניפוק

  
יוחסה תמורת , בהתבסס על הערכת שווי של מומחים חיצוניים עמם התקשרה דלק ישראל  

  :הרכישה לנכסים והתחייבויות של הפעילות הנרכשת כדלקמן
  

  
 

ח"מליוני ש
 מדווחים

 
  תקופת ההפחתה

        
  -   252   קרקעות

   שנה17-כ   5   ם ופיתוחמבני
  )בעיקר מיכלים(ציוד 

 
בהתאם ליתרת אורך החיים הצפוי של המיכלים   292

  )  שנה54- ל18 בין -לגבי מיכלים (והציוד 
  בהתאם למימוש ההתחייבות   )13(   התחייבות לעובדים

  בהתאם למימוש ההתחייבות   )26(  התחייבות בגין איכות סביבה
  -   308   מוניטין

      
     818   כ"סה
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להלן (מ "הפעילות כאמור נרכשה על ידי דלק ישראל מחברת פי גלילות מסופי נפט וצנורות בע

, 2007בחודש נובמבר . 15.3%אשר מוחזקת על ידי דלק ישראל בשיעור של , ) פי גלילות-
-חלקה של דלק ישראל בדיבידנד הינו כ. נד לבעלי מניותיההכריזה פי גלילות על חלוקת דיביד

  .ח והוא נכלל בדוח רווח והפסד בסעיף הכנסות אחרות" מליוני ש28
  

כתבי אופציה ואגרות , השלימה דלק ישראל הנפקה לציבור של מניות, 2007בחודש אוגוסט   .ב
 918 -כ(ח "ליוני ש מ940 -אביב בתמורה כוללת שהסתכמה בכ-חוב בבורסה לניירות ערך בתל

  :כמפורט להלן) ח לאחר ניכוי הוצאות הנפקה"מליוני ש
    

 608,250ח ערך נקוב כל אחת ביחד עם " ש1 מניות רגילות בנות 1,216,500הנפקה של   -
הניתנים למימוש למניות רגילות של דלק ישראל החל מיום ) 1 סדרה(כתבי אופציה 

שכל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למניה באופן , 2010,  ביולי31רישומם ועד ליום 
, ח לא צמוד" ש226ח ערך נקוב של דלק ישראל במחיר מימוש של " ש1רגילה אחת בת 

תמורת . הנפקת זכויות וכדומה, מניות הטבה, בכפוף להתאמות בגין חלוקת דיבידנדים
ח "ני שמליו 171 -כ(ח " מליוני ש180 -ההנפקה בגין המניות וכתבי האופציה הסתכמה ל

  ). לאחר ניכוי הוצאות הנפקה
  

ח ערך נקוב אגרות חוב בתמורה לערכן " מליוני ש760הנפיקה דלק ישראל , כמו כן  -
אגרות החוב צמודות למדד המחירים ). ח לאחר הוצאות הנפקה" מליוני ש747(הנקוב 

 31 אשר  תשולם פעם בשנה החל מיום 5.1%לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 
קרן אגרות החוב עומדת לפרעון בשמונה תשלומים . 2016,  ביולי31 ועד 2008, יוליב

  .2016 ועד 2009 ביולי של כל אחת מהשנים 31שנתיים שווים ביום 
  

. 89% -כתוצאה מהנפקת המניות האמורה ירד שיעור ההחזקה של הקבוצה בדלק ישראל לכ  
  .ח" מליוני ש70- תכם בכל הס"הרווח שנבע לקבוצה כתוצאה מהנפקת המניות הנ

  
 ממניות החברה האמריקאית ישראלית לגז 39%דלק ישראל החזיקה בשיעור אפקטיבי של   .ג

  ). אמישראגז-להלן (מ "בע
  

דלק פטרוליום ( נחתם הסכם בין דלק ישראל לבין החברה האם שלה 2007בחודש יולי   
 את מניות אמישראגז לפיו התחייבה דלק ישראל למכור, )) דלק פטרוליום-להלן (מ "בע

  ).ח" מליוני ש300-כ( מליוני דולר 72בתמורה לסך של , המוחזקות על ידה לדלק פטרוליום
 

 נחתם הסכם בין דלק ישראל ודלק 2007במהלך חודש ספטמבר , בהמשך לאמור לעיל  
פטרוליום לבין אמישראגז לפיה מכרה דלק פטרוליום לאמישראגז את כל החזקותיה 

 272( מליוני דולר 67.5-בתמורה לסך של כ,  נרכשו על ידה מדלק ישראלאשר, באמישראגז
  ). ח"מליוני ש

 מליוני 86-בסך של כ) לאחר השפעת המס(כתוצאה ממכירת המניות כאמור נבע לקבוצה רווח 
  .ח"ש

  

ל דלק חברת הדלק הישראלית "מנכשל במסגרת אישור תנאי העסקתו , 2005בחודש יולי   .ד
ל דלק ישראל "כי למנכ, בין היתר, אישר דירקטוריון דלק ישראל, ) ישראל דלק-להלן (מ "בע

 מהון המניות 5%המהוות , יוענקו ללא תמורה כתבי אופציה שיהיו ניתנים למימוש למניות
  .בהתאם לתנאים שיסוכמו, המונפק והנפרע של דלק ישראל

  
, ות לפיה יוענקו לול דלק ישראל עיקרי תוכנית האופצי" סוכמו עם מנכ2007בחודש מאי   

 מהון המניות 5%כתבי אופציה שיהיו ניתנים למימוש למניות המהוות , ללא תמורה
 מליוני 200המונפק והנפרע של דלק ישראל בתמורה לתוספת מימוש המשקפת שווי של 

זכאות ). 'מניות הטבה וכו, בכפוף להתאמות בגין דיבידנדים,  דולר למניה20.5-כ(דולר 
 שנים ממועד תחילת העסקתו 5אל למימוש כתבי האופציה תיפרס במשך ל דלק ישר"מנכ

עוד נקבע כי כל עוד דלק ישראל . 2013והן יהיו ניתנות למימוש עד חודש יולי ) 2005יולי (
ל דלק ישראל למכור את "מעביד יהיה זכאי מנכ-אינה חברה ציבורית בעת סיום יחסי עובד
ל דלק ישראל "למנכ. ה כפי שייקבע באותו מועדמניותיו לדלק ישראל בהתאם לשווי החבר

) 4%צמודה למדד בתוספת ריבית שנתית בשיעור של  (Non-Recourseזכות לקבל הלוואת 
  .לצורך מימון מימוש האופציות
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הערך הכלכלי של . 2007התוכנית האמורה אושרה על ידי דירקטוריון דלק ישראל בחודש יוני 

-כ( מליוני דולר 11.5-בכ, בהתבסס על עיקרי התוכנית כאמור, האופציות נאמד במועד האישור
בהתבסס ) לעיל' ראה ג(בסמוך לאחר הנפקת מניותיה של דלק ישראל לציבור ). ח" מליוני ש49

-כ(י דולר  מליונ8.6-עודכנה הערכת השווי של האופציות לכ, על שווי מניותיה של דלק ישראל
  ).ח" מליוני ש36.8

 
, ל למכירת מניותיו לדלק ישראל"לאור הנפקת מניות דלק ישראל לציבור פקעה זכות המנכ

ולפיכך החל מאותו מועד הענקת האופציות נחשבת כעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת 
  . במכשירים הוניים

  
אל לציבור חושב בהתאם השווי ההוגן של האופציות בסמוך לאחר הנפקת מניות דלק ישר  

  :למודל בלק אנד שולס בהתאם לנתונים הבאים
     

  36   ) (%)בחישוב חצי שנתי(סטיית תקן שנתית 
  5.5   ) (%)חסר סיכון(שיעור היוון שנתי לכתבי אופציה דולרים 
  7.5   )שנים(משך החיים החזוי של האופציות למניות 

  30.1   )ב"דולר ארה(תוחלת משוקללת של שווי המניה 
  
לאחר שהתקבל אישור ועדת , החליט דירקטוריון דלק ישראל, 2007,  בנובמבר5ביום   .ה

ר הדירקטוריון שלה המכהן גם "לאמץ תוכנית אופציות לעובדי דלק ישראל וליו, הביקורת
 437,931- עד ל, ללא תמורה, על פי התוכנית יוענקו).  הדירקטור-להלן (כדירקטור בקבוצה 

 109,483בזה ( מניות רגילות של דלק ישראל 437,931הניתנים למימוש לעד , כתבי אופציה
 כתבי אופציה שטרם הוחלט על הענקתם 12,907כתבי אופציה יוענקו לדירקטור וכן 

  ).בפועל
  

 כתבי האופציה שיוענקו לעובדים תתגבש בחמש מנות שוות 315,541הזכאות למימוש   
הזכאות למימוש כתבי האופציה . 2012וני  בי1 ועד ליום 2008,  ביוני1החל מיום 

טווח מחירי . 2009-  ו2008,  ביוני1 מנות שוות בימים 2- שהוענקו לדירקטור תתגבש ב
, ח לאופציה" ש167.49 -  139.95המימוש של האופציות שהוענקו לעובדים עומד על 

 ח לאופציה בגין" ש139.95ומחירי המימוש של האופציות שהוענקו לדירקטור הינם 
  . ח לאופציה בגין המנה השניה" ש148.87- המנה הראשונה ו

  
  .2013,  במאי31כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד ליום   

  
 כתבי אופציה שהוענקו לעובדים נקבע כי במועד המימוש לא ישלם העובד 134,800-ביחס ל  

ואילו אלא יוקצו מניות המשקפות את מרכיב ההטבה באותו מועד , את מחיר המימוש
יהיו זכאים העובדים לממש את כתבי האופציה על פי ,  כתבי אופציה180,741- ביחס ל

יהיו זכאים העובדים , בנוסף. או לשלם את מלוא תוספת המימוש, המנגנון האמור
 שתפרענה non-recourseוהדירקטור לקבל מדלק ישראל במועד מימוש האופציות הלוואות 

  .2013,  בנובמבר30לא יאוחר מיום 
  

 4.8- השווי ההוגן של כתבי האופציה  שהוענקו לדירקטור נאמד במועד אישור התוכנית ב  
 מליוני 12.4- ח ואילו השווי ההוגן של כתבי האופציה שיוענקו לעובדים נאמד ב"מליוני ש

  .ח"ש
  

  :השווי ההוגן חושב בהתאם לנוסחת בלק אנד שולס ובהתחשב בנתונים הבאים  
     

  35.3%   סטיית תקן שנתית
  4.0%   שיעור היוון שנתי
   שנים4-כ   אורך חיים ממוצע

  ח" ש137   מחיר מניה
  

 3%-ביחס לכתבי האופציה שהוענקו לעובדים הובא בחשבון שיעור עזיבת עובדים של כ  
  . לשנה
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  פעילות בתחום דלקים באירופה  .4
  

 המוחזקת  דלק בנלוקס-להלן  (Delek Benelux B.V הושלמה העסקה בה 2007 , באוגוסט8ביום 
- מרכשה, ) על ידי דלק ישראל20% על ידי דלק פטרוליום ובשעור של 80%בעקיפין בשיעור של 

Chevron Global Energy Inc)  את מלוא הון המניות של שלוש חברות זרות המרכזות )  שברון- להלן
 869פעילות השיווק כוללת . בלגיה ולוקסמבורג, בהולנדים של שברון את פעילות שיווק דלק

  . Texacoרובן פועלות תחת המותג , תחנות תדלוק
  

ובתוספת התאמות , מליוני אירו 342-סך של כלהסתכמה ) בתוספת עלויות העסקה(תמורת הרכישה 
 מתוך סכום הרכישה מומן 63%-כ). ח"י שנ מליו2,343-כ( מליוני אירו 404- בכהסתכמההון חוזר היא 

והיתרה על ידי השקעה בהון העצמי של דלק , על ידי הלוואה בנקאית אשר גויסה על ידי דלק בנלוקס
  .בנלוקס

  
מניות של דלק בנלוקס ושל שלוש החברות שנרכשו על הבמסגרת הסכם המימון הבנקאי שועבדו 

  .ידה
  

לנכסים ולהתחייבויות של ) יוני אירו מל404-כ(את תמורת הרכישה הכוללת ייחסה דלק בנלוקס   
  :החברות הנרכשות כדלקמן

  

    
 ח"מליוני ש
  מדווחים

      
  1,228    רכוש שוטף 
  917    רכוש קבוע

  351    השקעה בחברות מוחזקות ויתרות חובה לזמן ארוך    
  317    )בעיקר סימני מסחר וקשרי לקוחות(רכוש אחר 

  606    מוניטין
  )1,019(    התחייבויות שוטפות

  )113(    התחייבויות לזמן ארוך
      
    2,287  

  
כולל (ההכנסות וההוצאות של הפעילות הנרכשת כפי שאוחדו , להלן הנכסים וההתחייבויות

  ):ייחוס עודפי העלות
  

   
  בדצמבר31

2007 

    
 ח"מליוני ש
 מדווחים

      
  1,293    רכוש שוטף
  928    נטו, רכוש קבוע

  355    וךהשקעות ויתרות חובה לזמן אר
  597    מוניטין

  342    רכוש לא מוחשי אחר
 1,252   התחייבויות שוטפות

 1,556    התחייבויות לזמן ארוך
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לתקופה 
שממועד 

הרכישה ועד 
  ליום

  בדצמבר31
2007 

    
 ח"מליוני ש
 מדווחים

      
  3,716    הכנסות

  3,257    עלות ההכנסות
  441    )כולל מימון(עלויות אחרות 

  13    חלק ברווחי חברות מוחזקות
      

 31   רווח נקי
  
  פעילות בתחום כלי רכב וחלפים  .5

  
 9,000,000ר "ל דמ"למנכ) ר" דמ-להלן (מ " הקצתה דלק מערכות רכב בע2006בחודש ינואר   .א

לאחר ניכוי (ח "יליוני ש מ255-ח ערך נקוב כל אחת בתמורה לכ" ש1מניות רגילות בנות 
ר במועד ההנפקה "ל נזקפה להון העצמי של דמ"כמחצית מהתמורה הנ). הוצאות הנפקה

ל "או למנכ/ר ו"לאור האופציה שניתנה לדמ, והמחצית השניה נכללה במסגרת ההתחייבויות
, מעביד-ר החסומות במקרה של סיום יחסי עובד"ל דמ"את מניות מנכ) למכור(ר לרכוש "דמ

לצורך מימון רכישת המניות נטל . ף להון העצמי בהתאם לשחרור המניות החסומותותזק
האחת למימון רכישת המניות המשוחררות והשניה : ר שתי הלוואות בנקאיות"ל דמ"מנכ

ל נלקחו ביין "ההלוואות הנ(ח " מיליוני ש120-כל אחת בסך של כ, לרכישת המניות החסומות
להבטחת פרעון מחצית מההלוואה לרכישת ). אות ריביתב והן נוש"אירו ודולר ארה, יפני

)  דלק השקעות-להלן (מ "דלק השקעות ונכסים בע, המניות החסומות העמידה החברה האם
ר בטוחות לבנק בסך של "ל דמ"ח ובנוסף העמיד מנכ" מיליוני ש60-ערבות מוגבלת על סך של כ

  .ח" מיליוני ש60-כ
  

ובנוסף המניות החסומות שועבדו , שונה לטובת הבנקכל המניות שועבדו בשעבוד מדרגה רא
  .בשעבוד מדרגה שניה לטובת דלק השקעות

  
נאמדת בסך של , כאמור לעיל, ר"ל דמ"ההטבה הגלומה בערבות שהעמידה דלק השקעות למנכ

  ).ח בהתחשב במרכיב החסימה" מיליוני ש1.5-כ(ח " מיליוני ש2-כ
 כהוצאה בדוחות רווח והפסד על פני תקופת נזקפת) ללא מרכיב החסימה(ההטבה האמורה   

  .החסימה ובמקביל נזקף גידול בזכויות המיעוט
  

מתוכו סך . ח" מיליוני ש112-מסתכם בכר "מדמירידה בשיעור ההחזקה בכתוצאה הרווח שנוצר   
מוכרת ומותאמת על פני והיתרה . 2006שנת בח נכלל בדוח רווח והפסד " מיליוני ש59-של כ

שחרור המניות החסומות , ר"ברווחים השוטפים של דמ, בין היתר, בהתחשב, תקופת החסימה
  .ואי מימוש ערבות דלק השקעות על ידי התאגיד הבנקאי

  
מ " אופציות לעובדים של דלק מוטורס בע2,720,000 הוענקו ללא תמורה 2006בחודש אפריל   .ב

ח ערך נקוב כל " ש1 בנות  מניות רגילות2,720,000-הניתנות למימוש ל) ר"חברה בת של דמ(
 .2008,  באפריל10הזכאות למימוש האופציות תתגבש בארבע מנות החל מיום . ר"אחת של דמ

האופציות יהיו בתוקף . ח לאופציה" ש30.6-36.0טווח מחירי המימוש של האופציות עומד על 
  .2011,  באוקטובר10עד 

  
פי התוכנית -האופציות המוענקות עלהשווי ההוגן של כל , ר"פי הערכת שווי שקיבלה דמ-על  

ח ונזקף בדוחות הרווח והפסד על פני תקופת " מיליוני ש17-מסתכם בכ, במועד ההענקה
  .הזכאות
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  : במדידת השווי ההוגן של האופציות אשר שימשוהנתוניםלהלן טבלה המציגה את 
  

  23.8%    (%)רי המניה תנודתיות צפויה במחי
  6.3%    (%)שיעור ריבית חסרת סיכון 

  4.3    )שנים(משך החיים החזוי של האופציות למניות 
  27.61    )ח''ש(ממוצע משוקלל של מחירי המניה 

  
ח למועד " ש6.29-השווי ההוגן הממוצע של האופציה נקבע ל, בהתאם לנתונים לעיל

  . ההענקה
  

  .54%-ר לכ"ורות צפוי לקטון שיעור ההחזקה של הקבוצה בדמבמידה וימומשו האופציות האמ  
  
נחקרו , ר"ל בחברה מאוחדת של דמ"ר והמשנה למנכ"ל דמ" מנכ2007,  בספטמבר4ביום   .ג

במשטרת ישראל בחשד לעבירות של מתן שוחד למהנדס הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
ר בניר "מרכז הלוגיסטי של דמוזאת בקשר לבניית ה, ורישום כוזב במסמכי תאגיד" לודים"

לאחר חקירתם נעצרו החשודים . החשודים הכחישו את כל החשדות נגדם מכל וכל. צבי
ר אין כל מידע בקשר עם החקירה "לדמ, פרט לאמור לעיל. לפרק זמן קצר אשר הסתיים

, ר להעריך בשלב זה את השפעת האמור לעיל על מצבה הכספי"דמשל ל ואין ביכולתה "הנ
  .לאם בכל

  
  פעילות בתחום הביוכימיה  .6

  
 Tate & Lyle חתמה גדות על מסגרת הסכמים עם חברת 2006בחודשים ספטמבר ודצמבר   .א

Investments Limited)  להלן- L&T ( להקמת מיזם משותף לבניית מפעל לזיקוק סוכר גולמי
מ "צור בעהמיזם המשותף יבוצע באמצעות חברת טייט אנד לייל גדות יי).  ההסכם-להלן (
 באמצעות מומנההקמת המפעל . )65% (L&T-ו) 35%(על ידי גדות המוחזקת )  טלגם-להלן (

- חלק גדות בהלוואות הבעלים הינו כ. הלוואות מבעלי המניות בטלגם והלוואות בנקאיות
לפי חלקם (העמידו בעלי המניות בטלגם כמו כן ). ח" מליוני ש9.8- כ( אלפי דולר 2,328
 בהתאם להסכם המימון .אינה מוגבלת בסכום בגין התחייבות טלגםערבות ש )היחסי

  .העמידה גדות לטלגם ערבות לצורך קבלת מימון בנקאיוהסכם הקמת המפעל 
  
) 2007אשר תוקן בחודש נובמבר ( נחתם הסכם בין גדות לבין שותף סיני 2007בחודש מרס   .ב

מצת לימון ומלחי חומצת להקמת מיזם משותף בסין לבנייה והפעלה של מפעל ליצור חו
 65%המיזם המשותף יבוצע באמצעות חברה שתאוגד בסין ותהא בבעלות גדות . לימון

  .35% והשותף הסיני) קונג-באמצעות חברה בת בבעלות מלאה של גדות בהונג(
  

- כאשר כ, ב" מליון דולר ארה40-ההשקעה הכוללת הצפויה בהקמת המפעל והרצתו הינה כ
 11-הינו כחלקה של גדות ( ימומנו על ידי הון עצמי שיעמידו הצדדים ב" מליון דולר ארה17

  ).מליון דולר
  

 - להלן ( Gadot Bio-Chem (USA) חתמה חברה בת בבעלות מלאה של גדות 2007בחודש מאי   .ג
אשר עוסקת )  פרמליין-להלן ( .Pharmline Holding Incעל הסכם עם חברת , )ב"גדות ארה

, רי גלם יבשים לתעשיית תוספי התזונה בעיקר בצפון אמריקהבייצור ושיווק של חומ
 הושלמה 2007בחודש יוני .  מהון המניות המונפק והנפרע של פרמליין85%לרכישת 
 12.2- הסתכמה בסך של כ) כולל עלויות רכישה נלוות(עלות רכישת מניות פרמליין . העסקה

עה על השווי המאזני שנרכש עודף עלות ההשק). ח" מליוני ש52- כ(ב "מליוני דולר ארה
. והוא יוחס בעיקר לבסיס לקוחות ולמוניטין) ח" מליוני ש42- כ( מליוני דולר 9.7-הסתכם בכ

במסגרת . 2007 ביוני 30הקבוצה מאחדת את דוחותיה הכספיים של פרלמליין החל מיום 
 הסכם הרכישה ניתנה לבעלי מניות המיעוט אופציה למכירת יתרת מניותיהם בפרמליין

ב לרכישת יתרת מניות בעלי מניות המיעוט "ב וכן ניתנה אופציה לגדות ארה"לגדות ארה
  . בפרמליין בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם
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 הנפיקה גדות לציבור אגרות חוב וכתבי אופציה בבורסה לניירות ערך 2007בחודש נובמבר   .ד
  .ח" מליוני ש120-בתמורה כוללת של כאביב - בתל

  
ההנפקה כללה הנפקת אגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן העומדות לפרעון עד שנת 

  .ח" מליוני ש120בהיקף של , 2014
  

 מניות של גדות 720,000-הונפקו שתי סדרות של אופציות הניתנות למימוש ל, כמו כן
 לגבי הסדרה 2011 סדרה אחת ועד נובמבר  לגבי2008בתקופה מיום ההנפקה עד נובמבר 

  .השניה
  

  פעילות בתחומי הביטוח והפיננסים  .7
  

  . מהון המניות המונפק והנפרע של מנורה14.4%-בכהחזיקה דלק השקעות   .א
  

 מכרה דלק על ההגבלים העסקייםלאחר דרישת הממונה , 2007בחודשים ינואר ופברואר 
. ח" מליוני ש392-בתמורה כוללת של כ, ישילצד של ממניות מנורה 12.2%-כ, השקעות

לפני (ח " שני מיליו143-הסתכם בכל " הנותדלק השקעות כתוצאה מהמכירשנבע לרווח ה
נכללה בדוחות הכספיים כהשקעה שוטפת ) 2.2%-כ(יתרת ההשקעה במנורה . )השפעת המס

  .לפי שווי השוק שלה
  

מהון המניות המונפק והנפרע של  61.5%-  רכשה הקבוצה כ2006-  ו2005במהלך השנים   .ב  
  ). הפניקס-להלן (מ "הפניקס אחזקות בע

  
התחייבה )  ההיתר- להלן (במסגרת היתר לעסקה שהתקבל מהמפקח על עסקי הביטוח 

מ "להשלים הון עצמי של הפניקס חברה לביטוח בע) באמצעות חברה בת שלה(הקבוצה 
 גופים מוסדיים נוספים המוחזקים ושל)  הפניקס ביטוח-להלן , חברה מאוחדת של הפניקס(

על ידי הפניקס לסכום הקבוע בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח ובחוק הפיקוח על 
 50%סכום ההתחייבות כאמור יהיה כנמוך מבין , לעניין הפניקס ביטוח. שירותים פיננסיים

ההתחייבות להשלמת ההון . ח" מליוני ש557מההון הנדרש על פי התקנות או סך של 
הוטלו בהיתר מגבלות , כמו כן. ומש רק כאשר ההון של הגופים הרלוונטיים הינו שליליתמ

מסוימות על חילופי השליטה בפניקס ובקבוצה וכן מגבלות על חלוקת דיבידנד על ידי 
עסקת רכישת השליטה בפניקס הושלמה בחודש נובמבר  ).'ט38ראה גם באור (הפניקס 

2006 .  
  

 הושלמה העסקה לפיה רכשה הקבוצה את מלוא הבעלות 2006בחודש דצמבר , כמו כן
העוסקת בתחום ביטוח כללי )  רפבליק- להלן (  .Repuflic companies group Incבחברת 
  ).ח" מליוני ש1,248- כ( מליוני דולר 290- תמורת הרכישה הסתכמה בכ.ב"בארה

  
ורפבליק מאוחדים הדוחות הכספיים של הפניקס , כתוצאה מהשלמת העסקאות כאמור  

חלק הקבוצה בתוצאות הכספיות של . 2006,  בדצמבר31בדוחות הקבוצה החל מיום 
  .חברות אלו עד מועד האיחוד נכלל בהתאם לשיטת השווי המאזני

  
 1 מניות רגילות בנות 20,500,000 הקצתה הפניקס למשקיעים מוסדיים 2007בחודש דצמבר   .ג

, כתוצאה מהקצאת המניות. ח" מליוני ש175 -נ כל אחת בתמורה כוללת בסך של כ"ח ע"ש
 מהון המניות המונפק והנפרע של 52.9% -פניקס לכהירד שיעור ההחזקה של הקבוצה ב

 מליוני 2-החזקה הסתכם בכהעור יבשירידה המהרווח שנבע לקבוצה כתוצאה . הפניקס
  .ח"ש
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 הוענקו למספר מנהלים בכירים ברפבליק אופציות הניתנות למימוש 2006בחודש דצמבר   .ד
במניות רפבליק על פני תקופה של כחמש שנים בתמורה לתוספת מימוש משתנה על פני 

בנוסף אושרה תוכנית להקצאת מניות . תקופת ההבשלה כפי שנקבע בתנאי האופציות
ררו מחסימתן בשתי מנות על אשר ישוח)   מהון מניות רפבליק1.15% -המהוות כ(חסומות 

למנהלים . פני תקופה של ארבע שנים ובתלות במשתנים הקשורים בתוצאות רפבליק
ניתנה האופציה למכור את המניות לרפבליק לאחר תקופות החסימה השונות כפי שנקבע 

 31ליום . בתנאי האופציות והמניות החסומות וזאת כל עוד רפבליק הינה חברה פרטית
 מיליוני 4 - השווי ההוגן של המניות החסומות ושל האופציות מסתכם בכ2006, בדצמבר

במידה וימומשו כל כתבי . דולר אשר יזקפו לדוח רווח והפסד על פני תקופת הזכאות
האופציה וישוחררו כל המניות החסומות אשר הוענקו למנהלי רפבליק צפוי לרדת שיעור 

 .97% -לכ ליקבההחזקה של הקבוצה ברפ
  

 החליט דירקטוריון הפניקס לאמץ תוכנית הקצאת כתבי אופציה 2007יולי -שים יוניבחוד  .ה
, במסגרת התוכנית תקצה הפניקס. ל חברת הפניקס"ובהם מנכ, לעובדים בחברת הפניקס

 מניות רגילות של 7,885,522 כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד 9,125,000עד , ללא תמורה
מחיר המימוש . לום בכתבי האופציה במועד המימושבהתאם לשווי ההטבה הג, הפניקס

יהיה שווי של מניית הפניקס בבורסה ביום הענקת האופציה בתוספת ריבית שנתית של 
האופציות יהיו ניתנות למימוש בשלוש מנות שנתיות שוות בחלוף שנתיים עד . 3.75%

וך התוכנית  אופציות מת7,910,350 הוקצו 2007במהלך שנת . ארבע שנים מיום הענקתן
שווי . ח" מליוני ש45-שווי ההטבה בגין האופציות שהוענקו מוערך בסך של כ. כאמור

מונטה "ההטבה נמדד במועד הענקת כתבי האופציה לפי שיטת לאטיס באמצעות מודל 
  ".קרלו

  
ברק  -להלן (מ " ברק קפיטל בעעםדלק קפיטל על הסכם חתמה , 2007בחודש פברואר   .ו

מניות בברק במשך תקופה של שישה חודשים  לרכוש  קפיטל זכאיתלפיו דלק, )קפיטל
בתנאים  , והעמדת הלוואות בעליםח"ש ני מיליו24-  בסך של כת תשלוםתמור קפיטל

- בכתחזיק דלק קפיטל ,  האמורההרכישהכך שאם וכאשר תושלם ביצוע , כמוסכם בהסכם
בפעילות פיננסית  עוסקת ברק קפיטל.  מהונה המונפק והנפרע של ברק קפיטל49.9%

רכשה דלק קפיטל את מניות ברק , 2007בחודש מאי . הכוללת בעיקרה מסחר בניירות ערך
- עודף עלות ההשקעה על השווי המאזני שיוחס הסתכם בכ. קפיטל בהתאם להסכם האמור

  .ח ויוחס ברובו למוניטין" מליוני ש24
  
  חיפושי והפקת נפט וגזפעילות בתחום   .8

  
הסכם , )א" דמ-להלן (מ " אישר דירקטוריון דלק מערכות אנרגיה בע2007, סט באוגו20ביום   .א

 258,265, ללא תמורה, ל"וענקו למנכהבהתאם לתנאי ההסכם . א"ל דמ"להענקת אופציות למנכ
 שנים 7 מנות שנתיות שוות על פני תקופה של 7-א ב"אופציות למימוש למניות רגילות של דמ

ר תקופת ההקניה של כל מנה במהלך השנה הרלבנטית יכולה כאש, 2007,  ביוני1החל מיום 
המניות שיוקצו במסגרת . א תגיע ליעדי שווי שוק שנקבעו מראש בהסכם"להתקצר אם דמ

מחיר המימוש משתנה . א לפני ההקצאה" מהון המניות של דמ5.6%-מימוש האופציות מהוות כ
, כמו כן. ועדי ההקניה שנקבעובהתאם למ, ח למניה" ש468.99ח למניה ועד " ש349.96בין 
צמודה למדד המחירים לצרכן ) Non-Recourse(א הלוואה "ל קיימת זכות לקבל מדמ"למנכ

  . לצורך מימון תוספת המימוש4%בתוספת ריבית שנתית של 
הערך הכלכלי של . האופציות יהיו ניתנות למימוש עד תום שנה ממועד ההקניה האחרון  

  . ח" מליון ש32-כם לסך של כהאופציות למועד האישור מסת
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א הסכם להענקת " אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון דמ2007,  באוגוסט23ביום , בנוסף  

בהתאם לתנאי . ר דירקטוריון הקבוצה"א המכהן גם כיו"ר דירקטוריון דמ"אופציות ליו
 אופציות למימוש למניות רגילות 55,345, ללא תמורה, ריוןר הדירקטו"ההסכם יוענקו ליו

, 2007,  ביולי1 שנים החל מיום 5 מנות שנתיות שוות על פני תקופה של 5- א ב"של דמ
א תגיע "כאשר תקופת ההקניה של כל מנה במהלך השנה הרלבנטית יכולה להתקצר אם דמ

רת מימוש האופציות המניות שיוקצו במסג. ליעדי שווי שוק  שנקבעו מראש בהסכם
 349.96מחיר המימוש משתנה בין . א לפני ההקצאה" מהון המניות של דמ1.1%-מהוות כ

ר "ליו, כמו כן. בהתאם למועדי ההקניה שנקבעו, ח למניה" ש425.37ח למניה ועד "ש
צמודה למדד המחירים ) Non-Recourse(א הלוואה "הדירקטוריון קיימת זכות לקבל מדמ

  . לצורך מימון תוספת המימוש4%יבית שנתית של לצרכן בתוספת ר
  

א הענקת אופציות " אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של דמ2007,  באוקטובר10ביום   
  .ר הדירקטוריון כאמור"ליו

 
 מליוני 5.7-הערך הכלכלי של האופציות למועד האישור על ידי הדירקטוריון מסתכם לסך של כ  

  . ח"ש
 

מחיר מניה בעת ההענקה : משו במדידת השווי ההוגן של האופציות האמורותהנתונים אשר שי  
 שנים לגבי 8-אורך חיים חוזי של האופציות כ, 40.4%תנודתיות צפויה של , ח" ש299.6של 

 3.91%שיעור ריבית של , ר הדירקטוריון" שנים לגבי האופציות ליו6-א וכ"ל דמ"האופציות למנכ
  .ומחירי מימוש כמצויין לעיל

  
בת  החבר, )ל" דלק בינ- להלן (מ " חתמה דלק אנרגיה בינלאומית בע2007בחודש מרס   .ב

 מטרה - להלן  (MATRA PETROLIUM PLCעל הסכם עם חברת , א"בבעלות מלאה של דמ
 בלונדון ועוסקת בחיפושי נפט בעיקר במרכז AIMחברה הרשומה בבורסת ) פטרוליום
 מליוני 6-במטרה פטרוליום בהשקעה כוללת של כל מניות "לפיו תרכוש דלק בינ, אירופה

ההסכם הותנה בכך שתושלם עסקה לפיה תרכוש ). ח" מליוני ש47.8-כ(לירות שטרלינג 
בחודש . מטרה פטרוליום זכויות נפט ברוסיה בתמורה להקצאת מניותיה למוכר הזכויות

עסקה כתוצאה מהשלמת ה.  הושלמה העסקה לרכישת מניות מטרה פטרוליום2007מאי 
. ) בדילול מלא22.2%-כ( מההון המונפק של מטרה פטרוליום 29.1%-ל בכ"מחזיקה דלק בינ

ל אופציות לרכישת מניות נוספות אשר אם "ל הוקצו לדלק בינ"במסגרת ההסכם הנ
עודף עלות .  מהון מטרה פטרוליום בדילול מלא25.1%-היא תחזיק בכ, ימומשו על ידה

ח יוחס לשווי " מליוני ש6.8כאשר סך של , ח"יוני ש מל9.8-ההשקעה הסתכם לסך של כ
לאחר תאריך המאזן הודיעה מטרה . האופציה כאמור והיתרה יוחס לנכסי נפט וגז
  .פטרוליום על תגלית נפט בקידוח שבוצע ברוסיה

  
 14-ל במסגרת הסכמים לפיהם תשקיע סך של כ"התקשרה דלק בינ, 2007בחודש יולי   .ג

בתמורה ) Vogil -להלן  (Vanguard Oil and Gas International Ltd מליוני דולר בחברת 
).  בדילול מלא22.2%-כ( מהונה המונפק והנפרע 24.2%-  בשיעור של כVogilלהקצאת מניות 

Vogil עוסקת ברכישת מיכליות והסבתן לפלטפורמות הפקת נפט צפות וכן משקיעה 
 נקבע על בסיס Vogilני של חלקה של הקבוצה בשווי המאז .בחברות בתחום הפקת נפט
  .תאם לכללים חשבונאיים בינלאומייםדוחות כספיים הערוכים בה

  
א " רכשה חברה מאוחדת בבעלות מלאה של דמ2008בחודש פברואר , לאחר תאריך המאזן  .ד

חברה , )ELK - להלן  (Resources LLC  Elk מהון המניות המונפק והנפרע של חברת100%
עלות ההשקעה הסתכמה . ב"הפקה ומכירה של נפט וגז בארה, אמריקאית העוסקת בחיפוש

 מליוני דולר שימשו לפרעון ההלוואות 78.5כאשר מתוכם ,  מליוני דולר95.5- לסך של כ
לתקופה , מתחדשת כל שנה, הרכישה מומנה במלואה על ידי הלוואה בנקאית .ELKשנטלה 

כל המניות וכל נכסיה של כבטחון לפרעון ההלוואה שועבדו לטובת הבנק .  שנים10של 
ב " מליוני דולר ארה30א בסכום של "א וכן ניתנה ערבות של דמ"החברה המאוחדת של דמ

כולל הסכם ההלוואה דרישה לעמידה ביחסים פיננסיים על , בנוסף. לתקופה של שנתיים
  .ידי החברה המאוחדת
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  ומים אחריםפעילות בתח  .9
  

  הסכם לאספקת חשמל למתקן ההתפלה באשקלון  .א
  

בשם ) בעקיפין( חברה בבעלותה המלאה דלק השקעות הקימה 2002,  באוגוסט5ביום 
העוסקת בהקמת מתקן לייצור חשמל , ) דלק אשקלון- להלן (מ "דלק אשקלון בע. פי.פי.אי

 VID חברת  שלBOT-במסגרת הסכמי ה(שיספק חשמל למתקן ההתפלה באשקלון 
Desalination Company Ltd.)  להלןVID (בסיום תקופת ההתקשרות . ולאחרים) והמדינה

  .יועבר מתקן החשמל לידי המדינה
  

עקב העיכוב בהגעת הגז . 2005ההקמה המכנית של תחנת הכוח הסתיימה בחודש אוגוסט   
וחזקה התחנה על  ת2005לא ניתן היה להפעיל את תחנת הכוח ולפיכך החל מאוגוסט , הטבעי

  .ידי קבלן ההקמה בהתאם לתוכנית השימור
 החלה אספקת הגז הטבעי לתחנה וקבלן ההקמה החל בביצוע בדיקות הקבלה 2007בחודש יוני   

  .והרצת תחנת הכוח
  

העביר קבלן ההקמה את התחנה לחברה , 2008 , בינואר10ביום , לאחר תאריך המאזן  
.  בכמויות המתאפשרות על ידי התחנהVID-לוהחברה החלה באספקת חשמל , ולמפעיל

באמצעות המפעיל בהליך ההרצה הנוסף הנדרש לתקנה , דלק אשקלוןבמקביל ממשיכה 
  .בכדי לשפר את אמינות ויציבות התחנה

  
 באמצעות רשת החשמל הארצית VID-בתקופת השימור וההרצה סיפקה החברה חשמל ל  

  .ותחנת ההשנאה אשר נבנתה באתר
  

בתמורה לדמי הפעלה , Turn-Key Projectופעל על ידי מפעיל חיצוני בשיטת תחנת הכוח ת
  . מליוני דולר4.3-שנתיים בסך של כ

  
טכנולוגיות . אי.די.של איי) 50%בשיעור של ( זכתה חברה מוחזקת 2006ודש ספטמבר בח  .ב

במכרז אותו פירסמה ממשלת ישראל , 50%המוחזקת על ידי הקבוצה בשיעור של , מ"בע
של מתקן להתפלת מי ים באזור , BOTבשיטת , תפעול ותחזוקה, הקמה, מימון, נוןלתכ

  . מליון קוב לשנה100-חדרה בהיקף של כ
  

להבטחת התחייבויות החברה המוחזקת יועמדו ערבויות בנקאיות וערבויות חברה אשר חלקן 
ה הסתכמו לסך  הערבויות שניתנו על ידי הקבוצ2007,  בדצמבר31ליום . ניתנו על ידי הקבוצה

  .ח" מליוני ש37-של כ
  
 מהון המניות המונפק והנפרע של בתי 3.5%-רכשה דלק השקעות כ, 2007בחודש פברואר   .ג

  .ח" מליוני ש235-בתמורה לסך של כ) ן" בז-להלן (מ "זיקוק לנפט בע
ן נכללה בדוחות הכספיים "ההשקעה בבז. אביב-ן נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל"מניות בז

  .ל קבוצה לפי העלותש
 

להלן  (מ"דלק תשתיות בע,  התקשרה חברה בת בבעלות מלאה של הקבוצה2007בחודש אפריל   .ד
 50-עלות הקמת התחנה מוערכת בכ. בהסכמים להקמת תחנת כוח בברזיל, ) דלק תשתיות-

ההסכם מותנה בקיומם . 35%-חלקה של דלק תשתיות בפרוייקט הינו כ. ב"מליוני דולר ארה
התקשרה דלק , בנוסף. אשר טרם הושלמו למועד אישור הדוחות הכספיים, תנאים מתליםשל 

הסכמים אלה מותנים בקיומם . תשתיות בהסכמים לייזום הקמת תחנות כוח נוספות בברזיל
  .של תנאים מתלים כפי שנקבעו בין הצדדים
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  )המשך (השקעות בחברות מוחזקות ואחרות  -: 9באור 
  

) 50%בשיעור של (חברה מוחזקת העניקה )  הקובעהמועד -להלן  (2007, ר בנובמב19ביום   .ה
 אופציות לרכישת 19,058, ללא תמורהל "למנכ, )IDE -להלן (מ "אי טכנולוגיות בע.די.איי

. IDE מהון המניות המונפק והנפרע של 1.5% -המהוות כ, IDE מניות רגילות של 19,058
וש מנות שנתיות שוות על פני שלוש שנים הזכאות לקבלת כתבי האופציה תתגבש בשל

ניתנים למימוש ממועד הזכאות של כל מנה ועד לתום יהיו כתבי האופציה . מהיום הקובע
עלות ההטבה המשוערת הגלומה בכלל כתבי האופציה . חמש שנים מהמועד הקובע

 בהתבסס על השווי ההוגן של, Black & Scholesשיוענקו כאמור המחושבות על פי מודל 
IDE ,ההטבה נזקפת לדוח רווח והפסד של .  מליון דולר5.5-מסתכמת לסך כולל של כIDE 

  .לאורך תקופת ההבשלה של כתבי האופציה
  

 מהון המניות המונפק 50% - המחזיקה ב דלק תשתיות תקשרה  ה2007בחודש יולי , כמו כן  
פיו יהיה זכאי  לIDE - ל הקבוצה המכהן גם כדירקטור ב" בהסכם עם מנכIDEוהנפרע של 

,  אלפי דולר800 בתמורה לסך של IDE ממניות 0.2%דלק תשתיות ל הקבוצה לרכוש מ"מנכ
ל הקבוצה זכאי לקבל לצורך מימוש " כאשר מנכ2007,  בספטמבר30וזאת עד ליום 

בריבית , )לפי המוקדם, או מועד סיום העסקתו( שנים 3האופציות הלוואה לתקופה של 
במהלך חודש ספטמבר . Non Recourseבתנאי , ד המחירים לצרכן צמודה למד4%שנתית של 

ל " מימש המנכ2007בחודש נובמבר .  הוארך הסכם האופציה לשלושה חודשים נוספים2007
  .את האופציה כאמור

בהתאם להסכם . 49.8%-  לIDE-לאחר מימוש האופציה ירד שיעור ההחזקה של החברה ב  
 לדלק ועה מכוח המניות המוחזקות על ידו הועברזכויות הצב, ל לדלק תשתיות"בין המנכ
  .למימוש האופציה לא היתה השפעה מהותית על דוחות הקבוצה. תשתיות

  
עבור חברת ,  על הסכם להקמת מפעל להתפלת מי ים בסיןIDE חתמה 2007,  ביוני8ביום   .ו

  .  מליוני דולר119 -בהיקף של כ, אנרגיה מקומית
  

 הקימה דלק תשתיות חברה בת המוחזקת על ידה 2008 ינואר בחודש, לאחר תאריך המאזן  .ז
דלק רמת ).  דלק רמת גבריאל-להלן (מ "פי דלק רמת גבריאל בע.פי. איי57%בשיעור של 

לפיו היא תקים תחנת כח באזור תעשיה , גבריאל התקשרה במזכר הבנות עם צד שלישי
העלות . ות אחריםבמגדל העמק אשר תספק חשמל לצד השלישי וללקוח, רמת גבריאל

  .ב" מליוני דולר ארה46המוערכת להקמת תחנת הכח הינה 
  

  .'א25ראה באור , בדבר תביעות נגד חברות מוחזקות  .ח
  
רשימת החברות והשותפויות המוחזקות העיקריות על ידי הקבוצה מובאת בנספח לדוחות   .ט

  .הכספיים
  
  .26ראה באור , באשר לשעבודים  .י
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   להשכרהןמקרקעי  -: 10באור 
  
  :ההרכב  .א

    
ח "מליוני ש
  מדווחים

      אוחדמ
      
      לותע
      

  3,552    2007,  בינואר1ליום יתרה 
  345    ל"התאמות בגין תרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות בחו

  2,663     במשך השנה תוספות
  9,761    ))1('י9ראה באור  ( לראשונהו שאוחדותתוספות בגין חבר

  )166(     השנהגריעות במשך
      

  16,155    2007 , בדצמבר31יתרה ליום 
      
      חת שנצברפ
      

  305    2007 , בינואר1ליום יתרה 
  6    ל"התאמות בגין תרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות בחו

  131     במשך השנה תוספות
  229    תוספות בגין חברות שאוחדו לראשונה

      
  671    2007 , בדצמבר31יתרה ליום 

      
  15,484    2007 בדצמבר 31 ליום לות מופחתתע
      

  38    נטו, הפרשה לירידת ערך
      

  15,446    2007,  בדצמבר31יתרת עלות מופחתת ליום 
      

  3,230    2006,  בדצמבר31יתרת עלות מופחתת ליום 
      

  
  . מרבית יתרת המקרקעין הינה מקרקעין בבעלות או בחכירה לדורות  .ב

  
  ויות אשראי שהוונועל  .ג

  מאוחד 
  בדצמבר31 
 2007 2006 
 ח מדווחים"מליוני ש 
    
 12  12 

  
  .ח" מליוני ש18,084 הינו 2007,  בדצמבר31ן להשקעה ליום "השווי ההוגן של נדל  .ד
  

 ים בלתי תלויים שווי חיצוניכי על ידי מעריושווי שבוצעהשווי ההוגן נקבע בהתבסס על הערכות   
השווי . ן שהוערך"כישורים מקצועיים מוכרים ונסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדלשהינם בעלי 

ן דומה ובמיקום דומה לזה "ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל
וכן בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים , הקבוצהן שבבעלות "של הנדל
חוזי שכירות קיימים ונעשה שימוש בשיעורי  בחשבון הובאוידת תזרימי המזומנים באמ. מהנכס

. ודאות בקשר לסכומים ולעיתוי של תזרימי המזומנים-היוון המשקפים הערכות שוק למצבי אי
  .9% עד 6.75%  השווי בשיעורי היוון שביןכי מעריובחישוב השווי ההוגן השתמש

  
  .26 ראה באור ,שעבודיםלגבי   .ה
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   לבניהיןמקרקע  -: 11ר באו
  

היתרה מייצגת עתודות קרקע ופרוייקטים לבנייה למגורים שטרם החלה בנייתם באזורים שונים 
  .בחלקם קיימים הסכמי קומבינציה, חלק מהפרוייקטים הינם בשיתוף עם צדדים שלישיים. בישראל

  
ראה באור , ם בישראלן למגורי"נדלהלמכירת פעילות להסכם שנחתם לאחר תאריך המאזן באשר 

  ).'בכ(1)'י(9
  
  

  לזמן ארוךוחובות פקדונות , הלוואות  -: 12באור 
  

  :רכבהה  .א
  

    שיעור 
    ריבית 
  מאוחד שנתית 
  בדצמבר31משוקלל 
 )1( 2007 2006 
 ח מדווחים"מליוני ש % 
          

  66   53   6.2   )2(נכס פיננסי בלירה קפריסאית 
  -   30   6.0   )2 ( באירונכס פיננסי

           
      83   66  

           )3 (הלוואות
      

  132   150  4.7   )5 (צמודות למדד המחירים לצרכן
  9   6  5.5    ב"צמודות לדולר של ארה

  -   55  -   )ט"בעיקר לליש(ח אחר "צמודות למט
  205   -     )7(הלוואה המירה 

  6   7  -   ללא הצמדה
          
     218   352  
          
     301   418  

  47   40      חלויות שוטפות-בניכוי 
          
     261   371  
          

  186   173     )6(הלוואה למנהל הדלק 
  66   21     חובות לקוחות לזמן ארוך

  -   570     )8(יתרות חובה בגין שכירויות 
  162   111  4.7   )4(פקדונות מוגבלים 

  118   37     אחרים
           
     1,173   903  

  .2007,  בדצמבר31ליום   )1(
  ).6('זי2ראה באור   )2(
ניתנו לבעלי תחנות דלק וללקוחות אחרים של שח " מליוני ש67  שלהלוואות בסךכולל   )3(

   . ישראלדלק
  .בעיקר בקשר עם הנפקת אגרות חוב  )4(
  .'ז- ו' ו36ראה גם באור , י ענייןח לבעל" מליוני ש17- כולל סך של כ2007,  בדצמבר31ליום   )5(
הנהלת דלק . היתרה הינה בגין מלאי דלקים אותו רכשה דלק ישראל עבור מנהל הדלק  )6(

החליטה כי בשל התכונות והסממנים הכספיים של התקשרות דלק עם מינהל , ישראל
יוצג חוב מינהל הדלק בקשר למלאי זה במסגרת , הדלק בקשר עם יתרות המלאי הבטחוני

החוב צמוד לשער החליפין של הדולר ונושא ריבית בשיעור ליבור . רות חובה לזמן ארוךית
  .טרם נקבע  מועד פרעון החוב. 0.75%+ 
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  )המשך (לזמן ארוךוחובות פקדונות , הלוואות  -: 12באור 

  
  ).'י)(1('י9ראה באור ,  ממניות ויתניה50%-ב הומרה ההלוואה 2007בחודש דצמבר   )7(
אשר אוחדו ) בעיקר חניונים באנגליה(בגין מספר נכסים באנגליה ובקנדה  שכירותהסכמי ה  )8(

עליות בדמי השכירות בשיעורים קבועים לאורך תקופת ם לי כול2007לראשונה בשנת 
  .השכירות

  .הקבועות בדמי השכירות נפרסות על פני תקופת השכירות בקו ישרהעליות   
  

  :פרעוןהמועדי   .ב
  מאוחד  

  
 ר בדצמב31

2007 

  
ח "מליוני ש
 מדווחים

   
  40    חלויות שוטפות-שנה ראשונה 

  36   שנה שניה
  46   שנה שלישית
  28   שנה רביעית
  5   שנה חמישית

  18   שנה שישית ואילך
  128   טרם נקבע

     
   301  

  
  :2007,  בדצמבר31 ליום פרוט ההלוואות לפי גודל יתרות הלווים  .ג
  

  ח"ליוני שגודל יתרת הלווים במ
  מספר

  ההלוואות

  כ "סה
 ח"מליוני ש
 מדווחים

    
  2  3   1עד 
  18  6   5 עד 1 -מ
  28  4   10 עד 5 -מ

  253  6   10מעל 
      
  19  301  

  

  .26ה באור רא, שעבודיםלגבי   .ד
  
  

  חיפושים והפקה של נפט וגזהשקעות ב  -: 13באור 
  

  השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  .א
  

באמצעות דלק קידוחים שותפות מוגבלת " ים תטיס" מחזיקות בעסקת א"דמודלק השקעות   
ים "בנוסף מחזיקה דלק השקעות בעסקת ).  אבנר- להלן ( שותפות מוגבלת - ואבנר חיפושי נפט 

ההשקעות באבנר נכללות בדוחות הכספיים בשיטת השווי המאזני ויתרתן . באופן ישיר" תטיס
  .בהתאמה, ח" מליוני ש331-ח וכ" מליוני ש444-מסתכמת בכ 2006- ו2007,  בדצמבר31לימים 

אשר משמשים את דלק , "ים תטיס"הנתונים הכספיים בדוחות הכספיים של העסקה המשותפת   
מבוססים על מסמכים ונתונים חשבונאיים , א בעריכת דוחותיהן הכספיים"השקעות ודמ

  .(Noble Energy)אי של העסקה המשותפת ידי המפעיל האמריק-שהומצאו לעסקה המשותפת על
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  )המשך (חיפושים והפקה של נפט וגזהשקעות ב  -: 13באור 
  

  :הרכבה
  מאוחד  
  בדצמבר31  
  2007  2006 
 ח מדווחים"מליוני ש  
     

  903   950   )1(עלות הנכסים בעסקה משותפת ים תטיס 
  145   225   )2( הפחתה שנצברה -בניכוי 

       
  725   758  
        

  92   159   )להלן' סעיף ו(עלות הנכסים בעסקה משותפת וייטנאם 
        

  121   117   ב"עלות רכישת זכויות בנכסי גז ונפט בעסקאות משותפות בארה
  1   9    הפחתה שנצברה-בניכוי 

        
   108   120  
        

  1   6   עלות עסקאות משותפות אחרות
        
   998   969  
  
עלויות , ות הנכסים בעסקה משותפת ים תטיס כוללת בעיקר הוצאות קידוחים שהוונועל  )1(

  .הקמת מערך ההפקה וההולכה ועודפי עלות שיוחסו
  
הנכסים מופחתים על בסיס כמות ההפקה ביחס לסך הרזרבות המוכחות כפי שהוערכו על   )2(

  ).'טז2ראה באור (ידי מומחה 
  
  " תטיסים"קידוחים ימיים במסגרת עסקת   .ב
  

 -ו" נועה" ("נועה" ביצעה העסקה המשותפת קידוחים ימיים בחזקת 1999-2001במהלך השנים 
ובהם נתגלה גז בכמויות ") 3מרי  "-ו" 2מרי ", "1מרי " ("אשקלון "תובחזק") 1נועה דרום "

והנחת צנרת הולכת הגז " מרי" הושלמו הקמת מתקן הפקה מעל שדה הגז 2003בשנת . מסחריות
לתחנת " מרי" החלה אספקת הגז הטבעי ממאגר הגז 2004פברואר בחודש .  לחוף אשדודהימית
 על ,אביב-בתל" רידינג" החלה אספקת גז לתחנת כוח 2006 ובחודש יולי באשדוד" אשכול"הכוח 

פרטים נוספים ל .)להלן) 1('ראה סעיף ד(מ "תם עם חברת החשמל לישראל בעפי ההסכם שנח
  .להלן )2('סעיף דראה ,  גזבדבר התקשרויות לאספקת

  
  כמות רזרבות הגז  .ג

  
נכון " נועה"ו" מרי"במאגרי ) proved( רזרבות הגז המוכחות ,על פי הערכת חברה זרה בלתי תלויה

במאגר  BCM 26.5 -בזה כ ()BCM -להלן ( מיליארד מטר מעוקב 32.7 היתה 2001ס לחודש מר
  "). נועה"והיתרה במאגר " מרי"

בהתאם להערכות . נבדקות אחת לשנה על ידי חברה זרה בלתי תלויה" מרי"גר רזרבות הגז במא
 ברזרבות הגז המוכחות בהשוואה להערכה BCM 0.7חל קיטון של , 2004-2007שהתקבלו לשנים 

והערכה  BCM 8-כ בכמות כוללת של 2004-2007 בעקבות מכירות גז שהיו בשנים .המקורית
 במאגרים 2007 , בדצמבר31תרת רזרבות הגז המוכחות ליום  י,כאמור לעילמעודכנת של הרזרבות 

  . BCM 24- כהינה " נועה"-  ו"מרי"
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  )המשך (חיפושים והפקה של נפט וגזהשקעות ב  -: 13באור 
  

 התקשרויות לאספקת גז טבעי  .ד
 

  הסכם עם חברת החשמל לאספקת גז טבעי  .1
  

 לבין חברת החשמל טיסם ת נחתם הסכם בין השותפים בקבוצת י2002 , ביוני25ביום   
  ). ההסכם- להלן (בדבר אספקת גז טבעי לחברת החשמל 

 11-לחברת החשמל גז טבעי במשך תקופה של  כ" יסטים ת"תספק קבוצת , פי ההסכם- על  
לחברת חשמל גז טבעי בכמות כוללת " יסטים ת"שנים או עד המועד שבו תספק קבוצת 

  . בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכםBCM 18-של כ
  

. ב" מיליארד דולר של ארה1.5 -מוערך בכ) עבור כל השותפים(ההיקף הכספי של העסקה   
יושפעו ממכלול של תנאים ובעיקרם מחירי " יסטת ים"ההכנסות בפועל של קבוצת 

הכמות , משטר האספקה וקצב הקמת מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי, הדלקים בעולם
 והן עלולות להיות נמוכות באופן משמעותי ,'שתילקח בפועל על ידי חברת חשמל וכו

והוא , )BTU(ב ליחידת אנרגיה  "פי החוזה נקבע בדולר ארה-מחיר הגז על. ל"מההערכה הנ
לפי מנגנון ) Producer Price Index(צמוד לסל של דלקים ולמדד היצרנים האמריקאי 

ר עסקה שנחתמה  בדבלהלן' ה37באור ראה גם (הקבוע בחוזה עם מחיר מקסימלי ומינימלי 
  ).לקיבוע מחיר הגז

למתקניה של חברת ה העסקה המשותפת באספקת גז טבעי  החל2004 , בפברואר18ביום   
  .באשדוד" אשכול"החשמל בתחנת הכח 

  
התקשרו השותפים בקבוצת ים תטיס בתוספת להסכם עם חברת  2006בחודש אוגוסט   

אופציה  .ת נוספות של גז טבעיהחשמל לפיה ניתנה לחברת החשמל אופציה לרכישת כמויו
 שנרכשו נוספות  גזכמויותל והיא מתייחסת, 2008,  במרס31ליום  עד כאמור תעמוד בתוקפה

 מחיר רכישת הגז בהתאם לתנאי התוספת להסכם גבוה מהמחיר בו .2006יולי חודש החל מ
  .רוכשת חברת החשמל גז טבעי בהתאם להסכם המקורי

  
  הסכמים נוספים  .2

  
יס התקשרויות לאספקת גז טבעי למספר טלשותפים בקבוצת ים ת 2007, בדצמבר 31ליום 

 5-15לתקופות שבין )  ומפעלי נייר חדרהפז זיקוק אשדוד, דלק אשקלון, בכללם(גורמים 
ההכנסות .  מיליוני דולר320- ובהיקף כספי מוערך של כ BCM 3.5-שנים בהיקף כולל של כ

, לאחר תאריך המאזן,  בנוסף. שנקבע בהסכמיםבפועל תושפענה ממכלול של תנאים כפי
 נחתם הסכם עם קבוצת כימיקלים לישראל לאספקת גז טבעי בכמות 2008בחודש מרס 
 עד 260-ההיקף הכספי של העסקה נאמד בכ. שנים 5-10- בתקופה של כ BCM 2- כוללת של כ

  . מליוני דולר והוא יושפע ממכלול של תנאים שנקבעו בהסכם330
  

  רכת ההולכה הארצית של הגז הטבעיהקמת מע  .3
  

, בהתאם להחלטת הקבינט לענייני חברה וכלכלה בממשלת ישראל אושרו עקרונות למימון
העקרונות שאושרו כאמור קבעו  .ז טבעיהקמה והפעלה של מערכת ההולכה הארצית של ג

וכן את , את המקטעים בהם תוקם המערכת על ידי חברת החשמל והתנאים לאישור זה
הקמת , פיקוח,  תכנון ביצועה של חברת גז ממשלתית אשר תהיה אחראית עלהקמת

  . המערכת והפעלתה
  

.  התוואי היבשתילהקמת החלה את פעילותה )גזהנתיבי (החברה הממשלתית שהוקמה 
לספק את הגז שברשותם לצרכנים " יסטים ת"קט ייכולתם של השותפים בפרוי

בין , יםות הגז המסופקות לחברת החשמל מותנפוטנציאליים נוספים וכן להגדיל את כמוי
נכון  ,אשר טרם הושלמה, הקמת מערכת ההולכה הארצית לאספקת הגזהשלמת ב, היתר

  .הכספייםדוחות ה אישורמועד ל
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  )המשך (חיפושים והפקה של נפט וגזהשקעות ב  -: 13באור 
  

  תמלוגים למדינה ולאחרים  .ה
  

ת הלאומיות הודיע לעסקה המשותפת כי המדינה ני הנפט במשרד התשתיוי על עניהממונה
כי אם לקבל את שווי , מתגליות הגז) בעין( להם היא זכאית חליטה שלא לקבל את התמלוגיםה

  .ב"בדולרים של ארה, השוק של התמלוגים על פי הבאר
  

 וסיכום דיון שהתקיים עם 2004 , ביולי19בהתאם להודעת הממונה על ענייני הנפט מיום 
בדוחות  נכללו ,לסיכומיםבהתאם . הוסכם על אופן חישוב התמלוגים שיגיעו למדינה, הממונה
  ברוטו מהמכירות10.6%- הוצאות תמלוגים למדינה המהוות שיעור של כ 2007 לשנת הכספיים

משמש גם לחישוב שווי השוק , כמתואר לעיל, אופן חישוב התמלוגים .)10.4%- כ- 2006בשנת (
  .לחברות הקבוצה ולאחריםם מיהעל המשול יפי הבאר של תמלוג- על

  
  חיפושי נפט וגז מול חופי וייטנאם  .ו
  

הינה , )א"דמחברה בבעלות מלאה של ) ( דלק וייטנאם-  להלן (Delek Energy (Vietnam) LLCחברת 
).  הפרוייקט-  להלן(בעלת זכויות בפרוייקט השתתפות לחיפושי נפט וגז מול חופי וייטנאם 

ר " קמ6,900בשטח כולל של ) 12E - ו12W( נכסי הנפט בשני בלוקים סמוכים הפרוייקט כולל את
בהתאם לתכנית העבודה המוסכמת עם ,  מהשטחים25%כפוף להתחייבות השותפים לוותר על ב(

  ).השלטונות בוייטנאם
  

 בת של השהינה חבר, ) פרימייר וייטנאם-  להלן (.Premier Oil Vietnam Offshore B.Vחברת 
Premier Oil ,מחזיקה , חברה בריטית בעלת פעילות בינלאומית לחיפושים והפקה של נפט  

  . בפרוייקט ומשמשת כמפעילת הפרוייקט37.5%- ב
  

 זכאית חברת הנפט הלאומית של W12 - וE12המתייחסים לבלוקים חוזים  שנייצויין כי על פי 
, ל תגלית מסחריתתוך שנה ממועד אישור ההכרזה עב, במקרה של תגלית מסחרית, וייטנאם

  .ל בתמורה להחזר הוצאות יחסי" הנ בפרוייקטים הנכללים בבלוקים15%להשתתף בשיעור של 
  
על מציאת נפט וגז ) Premier Oil PLC(הודיעה החברה האם של מפעילת הפרוייקט  2006שנת ב

בוצעו מספר קידוחים על מנת , כמו כן. BLACKBIRD ובשדה DUAבמספר קידוחים בשדה 
  . וכן מבחני הפקהך את הפוטנציאל של מאגרי הנפט והגזלהערי

  
ויטנאם את ההערכות לגבי הכמויות שניתן להפיק בשדות ו מסרה מפעילת פרוייקט 2007בשנת 

  . בעקבות ביצוע קידוחי אימות2008הנפט האמורות אשר צפויות להתעדכן מהותית בשנת 
  

 מהזכויות 15%זכות לרכוש ) וייטנאם- פטרו(לחברת הנפט הלאומים של וייטנאם , כאמור לעיל
, וייטנאם זכאיות להשתתפות בתפוקה- וכי ממשלת וייטנאם ופטרו, בפרויקט כנגד החזר ההוצאות

  .לתמלוגים ולמסים על התפוקה בפרוייקט זה
  

 בת בבעלות מלאה החבר, מ" נחתם הסכם בין דלק אנרגיה בינלאומית בע2007בחודש פברואר   .ז
 פרמייר - להלן  (.Premier Oil West Africa B.Vובין חברת , )ל"ק בינ דל- להלן (א "של דמ
 הזכויות בשני זיכיונות ימיים 11.43%ל רכשה מפרמייר אפריקה "על פי ההסכם דלק בינ). אפריקה

- ל לשאת ב"בתמורה לזכויות האמורות התחייבה דלק בינ. בגיניאה ביסאו שבמערב אפריקה
ומעל סכום ) חלקה היחסי( מליון דולר 13.3-לות כוללת של כ מהוצאות הקידוחים עד לע22.86%

  .זה לפי חלקה בפרוייקט
  

 חלקה של דלק .ו שני הקידוחים והוחלט על נטישתם בוצע2007 אפריל-  מרסיםחודשהבמהלך 
  .סכום זה נזקף לדוח רווח והפסד. ח"מליוני ש 59.3-כל בעלות הקידוחים הינו "בינ
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  )המשך (שים והפקה של נפט וגזחיפוהשקעות ב  -: 13באור 
  
  "מתן"ו" מיכל"רשיונות   .ח

  
במסגרת ". מתן"ו" מיכל"מרשיונות הקידוח , כל אחת, 15.1%- דלק קידוחים ואבנר מחזיקות בכ

שהינו קידוח ימי במים עמוקים , "תמר"קידוח  2008לקראת סוף שנת רשיונות אלו צפוי להתבצע 
  מליוני 89-התקציב הכולל של הפרוייקט נאמד בכ. גזהמתוכנן בעיקר למטרות , מערבית לחיפה

  .ב"דולר ארה
  

 Noble Energy (Oilex)א לבין "נחתם הסכם בין חברה מאוחדת של דמ, 2007,  באפריל26ביום   .ט
Limited)  שהינה חברת בת של )  נובל-להלןNoble Energy Inc. .תרכוש החברה , על פי ההסכם

-המשתרע על שטח של כ, ) הזיכיון-להלן ( בים הצפוני Block 21/20f- מהזכויות ב25%המאוחדת 
בשטח הזיכיון . בסמוך לשדות נפט מפיקים, מ מזרחית לחופי סקוטלנד" ק190-ר והמצוי כ" קמ22

  .גיבשה נובל פרוספקט ראוי לקדיחה ובעל פוטנציאל לתגלית מסחרית
 מהוצאות הקידוח 28.33%- לשאת בהמאוחדת בתמורה לזכויות האמורות התחייבה החברה   

מכל יתר ) 25%(ולשאת בחלקה היחסי ) ללא עלות מבחני הפקה(הראשון שיקדח בשטח הזיכיון 
  .ההוצאות בפרויקט

    
 -להלן  (G7 F21/20הוחל בביצוע קידוח האקספלורציה ) לאחר תאריך המאזן (2008בחודש ינואר   

  ). הפרוייקט-להלן ( בים הצפוני F21/20בבלוק  ) הקידוח
, מחישובים ראשוניים. סופי בוצעו בקידוח לוגים ובדיקות לחציםלאחר שהקידוח הגיע לעומק 

הפקה קטנה מהמינימום הנדרש לפיתוח כלכלי האפשרית לעולה כי כמות הנפט , שערך המפעיל
 אישרו השותפים את, ל"לאור הנ. ולפיכך התגלית אינה מסחרית, שדה נפט בים הצפוני של

  .לבצע בו מבחני הפקה מבלים ולנטוש את הקידוח המלצת המפעיל לאטו
  

אשר מתוכם חלקה של החברה המאוחדת ,  מליון דולר22-צפוי להסתכם בכ) 100%(תקציב הקידוח   
אשר ייזקפו לדוח רווח והפסד בדוחות הכספיים לרבעון הראשון לשנת ,  מליון דולר6.2-מוערך בכ

2008.  
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  רכוש קבוע  -: 14באור 
  

  :תנועהההרכב וה  .א
  

 מאוחד  

  
  קרקע 
 ומבנים 

, מכונות
  מתקנים
 וציוד 

  כלי
 רכב

  ריהוט
וציוד 
 כ"סה משרדי

 מדווחיםח "מליוני ש  
                עלות

  4,585  249  70  2,461  1,805  2007,  בינואר1יתרה ליום 
כולל רכישת  (תוספות במשך השנה

  )פעילות
 

549  761  26  70  1,406  
נובעות מתרגום דוחות התאמות ה
  כספיים

 
)305(  )141(  )2(  )39(  )487(  

  5,364  630  2  626  4,106 לראשונהחברות שאוחדו תוספות בגין 
  )49(  )1(  )4(  )34(  )10(   במשך השנהגריעות

       

  10,819  909  92  3,673  6,145   2007 , בדצמבר31ליום יתרה 
       

            ברפחת שנצ
  1,485  154  48  863  420   2007,  בינואר1יתרה ליום 

  351  41  9  157  144   תוספות במשך השנה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

  כספיים
 

)36(  )21(  )1(  )14(  )72(  
  514  437  -  9  68  לראשונהחברות שאוחדו תוספות בגין 

  )42(  -  )3(  )34(  )5(    במשך השנהגריעות
       

  2,236  618  53  974  591   2007 , בדצמבר31ליום יתרה 
       

  8,583  291  39  2,699  5,554  2007,  בדצמבר31עלות מופחתת ליום 
       

  23  -  -  6  17   נטו,  הפרשה לירידת ערך-בניכוי 
       

,בר בדצמ,31ליום יתרת עלות מופחתת 
2007  

 
5,537  2,693  39  291  8,560  

        

,  בדצמבר31יתרת עלות מופחתת ליום 
2006    1,368  1,592  22  95  3,077  

  
  עלויות אשראי שהוונו  .ב

  
  בדצמבר31 
 2007 2006 
 ח מדווחים"מליוני ש 
     
 56  39 

  
  .26ראה באור , שעבודיםלגבי   .ג
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  רכוש אחר והוצאות נדחות  -: 15באור 
  

 מאוחד  

  

מוניטין 
מרכישת 
  חברות
מאוחדות

מסים 
 נדחים

,זכויות שיווק
מותגים 
 וזכיונות

  
הוצאות 
מראש 
 כ"סהואחרות 

 ח מדווחים"מליוני ש  
                 

 2,942 61  419 268 2,194  עלות
 157 2  21 - 134   הפחתה שנצברה

             
 2,785 59  398 268 2,060  2007 ,בדצמבר 31ת מופחתת ליום עלו

           
 741 66  52 57 566  2006 ,בדצמבר 31ם ליועלות מופחתת 
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  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים  -: 16באור 
  

  :ההרכב  .א
  מאוחד  שיעור  
  בדצמבר31 הריבית  
 2006  2007)1(השנתית   
 ח מדווחים"מליוני ש %  

          מבנקים
           

           :במטבע חוץ
           

  265   261   6.6   ב או בהצמדה אליו"דולר של ארה
  5   -      דולר קנדי

  36   11   9.5   לירה שטרלינג
  -   37   4.3   פרנק שוויצרי

  37   -      יין יפני
  92   288   4.8   אירו

           
      597   435  

           :בע ישראליבמט
           

  6   165   3.8    למדד המחירים לצרכןבהצמדה
  1,014   927   6.4   ללא הצמדה

  51   5      )2(התחייבויות בגין מכירה בחסר 
           
      1,097   1,071  

           מאחרים
           

           :ניירות ערך מסחריים
           

  671   101   4.9   ללא הצמדה
     139   4.0   בהצמדה למדד

  13   -      ב"בהצמדה לדולר של ארה
           
      240   684  

  חלויות שוטפות של אגרות חוב הניתנות להמרה
  החברהבמניות   

 
  

 
1   4  

חלויות שוטפות של אגרות חוב הניתנות להמרה במניות 
  חברות מאוחדות

 
  

 
98   -  

  401   726      אחרותחלויות שוטפות של אגרות חוב 
  590   2,246       הלוואות לזמן ארוךשוטפות של חלויות 

           
      3,071   995  
           
      5,005   3,185  

  
השיעור המוצג הינו ממוצע משוקלל . מרבית ההלוואות נושאות ריבית בשיעור משתנה  )1(

  .2007,  בדצמבר31ליום 
אגרות חוב ממשלתיות מ ו"מקלבעיקר מתייחס (בגין מכירה בחסר של ניירות ערך סחירים   )2(

  ).מסוג גליל
  
  .'ג19ראה באור , לגבי דרישות לעמידה באמות מידה פיננסיות  .ב
  
  .26 ראה באור ,לגבי בטחונות  .ג
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  נותני שירותים ולספקיםהתחייבויות ל  -: 17באור 
  

  מאוחד 
  בדצמבר31 
 2007 2006 
 ח מדווחים"מליוני ש 

    -בעיקר חשבונות פתוחים 
  1,114   2,712  )בעיקר בדולר (במטבע חוץ או צמודים לו  
  184   278  במטבע ישראלי  
       
  2,990   1,298  

  
  

  זכאים ויתרות זכות  -: 18באור 
  

  מאוחד  
  בדצמבר31  
  2007  2006 
 ח מדווחים"מליוני ש  
     

  224   680   תמוסדו
  55   249    והוצאות לשלםהכנסות מראש

  52   96   מלקוחותמקדמות 
  99   153    משכורות ונלוות

  73   60   ות ושותפויות מאוחדותלמיעוט בחברורווחים דיבידנד 
  71   150   התחייבויות בגין עסקאות בנגזרים

  49   62   עסקאות בחיפושי גז נפט
  134   303   ריבית לשלם

  171   398   אחרים והוצאות שנצברו
        
   2,151   928  
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   מתאגידים בנקאיים ואחריםהלוואות לזמן ארוך   -: 19באור 
  

  :ההרכב והתנאים  .א
  

      שיעור 
 החברה מאוחד הריבית 
  בדצמבר31  בדצמבר31השנתית 
 )1( 2007 2006 2007 2006 
 מדווחיםח "מליוני ש % 

          :הלוואות מבנקים
ה ב או בהצמד"בדולר של ארה

  -  -  1,751  1,884  7.2   אליו
  -  -  476  6,740  7.1   לירה שטרלינגב

  -  -  995  1,127  6.2   בדולר קנדי
  -  -  44  1,577  3.8  בפרנק שוויצרי או בהצמדה אליו

  -  -  780  5,523  6.0   באירו או בהצמדה אליו
  -  -  995  1,283  5.1    צמודות למדד המחירים לצרכן

  -  -  273  101  4.9   א הצמדהלל
  -  -  -  28     התחייבויות אחרות לזמן ארוך

             
 ללא -ניירות ערך מסחריים 

  -  -  156  156  6.2   הצמדה
             
     18,419  5,470  -  -  

  -  -  -  45     הלוואות מאחרים
המחירים מדד להלוואות צמודות 

  237  259  -  -     מחברות מאוחדותלצרכן 
 בהצמדה -הלוואות מאחרים 

  -  -  -  8     למדד המחירים לצרכן
             
     18,472  5,470  259  237  

  -  -  590  2,246      חלויות שוטפות-בניכוי 
             
     16,226  4,880  259  237  

  
המוצג הינו ממוצע משוקלל השיעור . מרבית ההלוואות נושאות ריבית בשיעור משתנה  )1(

  .2007,  בדצמבר31ליום 
  

  :מועדי הפרעון  .ב
  

  החברה  מאוחד 
  בדצמבר31 
 2007 2007 
 ח מדווחים"מליוני ש 
     

  -   2,246    חלויות שוטפות-שנה ראשונה 
  52   1,888   שנה שניה

  -   1,139   שנה שלישית
  -   2,240   שנה רביעית
  -   1,562   שנה חמישית

  207   9,182   שנה שישית ואילך
  -   215   טרם נקבע

        
   18,472   259  
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  )המשך ( מתאגידים בנקאיים ואחריםהלוואות לזמן ארוך   -: 19באור 
  
  פרטים נוספים  .ג

  
דלק השקעות ודלק קפיטל התחייבו בקשר הלוואות לזמן קצר וארוך מתאגידים , החברה  .1

ח "מליון ש 1,034-  מסתכמת לסך של כ2007,  בדצמבר31אשר יתרתן ליום , בנקאיים
  :כדלקמן

  
 מסך מאזן 35%ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת בכל עת משיעור של   -

 מליון 2,800 -ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת בכל עת מ, כמו כן. הקבוצה
  .ח"ש

 לא יפחת בכל עת ההון העצמי המוחשי של דלק השקעות בצירוף הלוואות בעלים  -
ח וההון העצמי המוחשי של דלק השקעות בצירוף " מליון ש1,500 -מסך של כ

 מסך מאזן דלק 35%הלוואות בעלים לזמן ארוך לא יפחת בכל עת משיעור של 
התחייבה דלק השקעות כי ההון העצמי שלה לא יפחת בכל עת , כמו כן. השקעות
 .ח" מליון ש800מסך של 

ת התחייבו כי היחס בין יתרת ההתחייבויות לבין סכום ההון החברה ודלק השקעו  -
 ומשיעור של 2006-2008 בשנים 225%לא יעלה בכל עת משיעור של , העצמי המוחשי

 .2009 החל משנת 220%
החברה ודלק השקעות התחייבו כי הסכום הכולל של הערבויות לא יעלה על סכום   -

 .ח" מיליארד ש1כולל מצטבר של 
 הדיבידנדים ודמי הניהול המתקבלים מחברות הקבוצה לבין סך הוצאות  היחס בין  -

  .2 -הנהלה וכלליות והוצאות מימון לא יפחת בכל עת מ
  

נדרשת החברה לעמוד בתנאים מסוימים בעת חלוקת , בהתאם להסכם האשראי, בנוסף
  .  מהרווח השנתי70%דיבידנד בשיעור העולה על 

  
  .בוצה בתנאים האמורים עומדת הק2007,  בדצמבר31ליום   

  
ח "מליוני ש 3,135- הינה כ2007,  בדצמבר31 שיתרתן ליום  ומאחריםבגין הלוואות מבנקים  .2

לקיים אמות מידה פיננסיות בעיקר בקשר לסכום ההון  מסוימותהתחייבו חברות מאוחדות 
 לחוב פיננסי ויחס  ליחס של ההון מסך המאזן,ליחס אשראי לסך המאזן, העצמי שלהן
לתאריך המאזן עומדות החברות המאוחדות באמות המידה . EBITDA-הלוואות ל

התחייב חלק מהחברות כלפי בנקים כי כל עוד , בנוסף. הפיננסיות הנדרשות כאמור לעיל
  .החברות לא תוכלנה לחלק דיבידנד מעל שיעור מהרווח הנקי שנקבע, לא יפרעו ההלוואות

  
  .26 ראה באור ,לגבי בטחונות נוספים  .ד
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   החברהאגרות חוב הניתנות להמרה במניות  -: 20באור 
  

  מאוחד והחברה  
  

  :אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן ומורכבות מהסדרות כדלקמן  .א
  

 יתרה נטו  יתרה נטו ערך נקוב   
שיעור 
   הריבית 

   

  ליום
 בדצמבר31

2007 

  ליום
  בדצמבר31

2007 

  ליום
 בדצמבר31

2006 

  ליום
 בדצמבר31

2007  

מחיר המרה
  ח"בש

 ערך נקוב
(*  

   
ח"מליוני ש
    %  ח מדווחים"מליוני ש מדווחים

            
  299  5.5  12   2     )'סדרה ה(אגרות חוב 

               
      2   12      

      4   1       חלויות שוטפות-בניכוי 
               
      1   8      
  
ח הניתן " משקף את הערך הנקוב בש2007,  בדצמבר31ליום ) תלאחר התאמו(מחיר המרה   *)

  .להמרה במניה רגילה אחת של החברה
  
  .27ראה באור , 2007באשר להמרת אגרות חוב במניות החברה במהלך שנת   .ב

  
  :2007,  בדצמבר31מועדי הפרעון ליום   .ג
  

  
מאוחד 
 והחברה

  
ח "מליוני ש
 מדווחים

   
 1  וטפות חלויות ש-שנה ראשונה 

 1  שנה שניה
    

   2  
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  )מאוחד( חברות מאוחדות אגרות חוב הניתנות להמרה במניות  -: 21באור 
  

  :אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן והונפקו בחברות כדלקמן  .א
  

 יתרה נטו יתרה נטו ערך נקוב   
שיעור 
  הריבית

   

   

  ליום
 בדצמבר31

2007 

  ליום
 בדצמבר31

2007 

  ליום
 בדצמבר 31

2006 

  ליום
  בדצמבר31

2007  

שיעור  
  הריבית

 האפקטיבית

   
ח"ש מליוני

  %  ח מדווחים"מליוני ש מדווחים
 

%  
            

 להמרה במניות -ן "דלק נדל
  5.2  6 219 222  210   )1(ן "דלק נדל

   להמרה במניות-גדות 
  5.0  4.5  82  84  81  )2(גדות   

      -  98    ות שוטפות חלוי-בניכוי 
               
    208  301      
            

 במאי של כל אחת 30 תשלומים שנתיים שווים ביום 4-אגרות החוב עומדות לפרעון ב  )1(
  .2011 עד 2008מהשנים 

  
, בכפוף להתאמות, ח ערך נקוב" ש29.32 הינו 2008,  במאי30מחיר ההמרה למניה עד ליום   

  .ח ערך נקוב" ש33.92 -  2011,  במאי15 ועד ליום 2008,  במאי31ם ובתקופה מיו
  
אגרות החוב עומדות לפרעון בשני תשלומים שנתיים שווים בחודש יוני של כל אחת   )2(

  .2009-  ו2008מהשנים 
  

  .בכפוף להתאמות, ח ערך נקוב" ש58.58מחיר ההמרה למניה הינו   
  

ן "אגרות החוב שבמחזור אשר הונפקו על ידי דלק נדלשווי השוק של , 2007,  בדצמבר31ליום   .ב
  .בהתאמה, ח" מליוני ש84-ח וכ" מליוני ש231-וגדות הינו כ

  
  :2007,  בדצמבר31מועדי הפרעון ליום   .ג
  

 מאוחד  

  
ח "מליוני ש
 מדווחים

   
 98  שנה שניה

  55   שנה שלישית
  55   שנה רביעית

     
   208  
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   אחרותאגרות חוב  -: 22באור 

  
  :ההרכב  .א
  

     שיעור ריבית   
 החברה מאוחד  משוקללשיעור ריבית  
  בדצמבר31  בדצמבר31   בדצמבר31 אפקטיבית  
 2006 2007 2006  2007  2007  משוקלל  
 ח מדווחים"מליוני ש  % %  
              

אגרות חוב צמודות 
למדד המחירים 

             :לצרכן
אגרות חוב שהונפקו   

 2,444 4,329 2,444 4,329  5.8  6.4   על ידי החברה
אגרות חוב שהונפקו   

על ידי חברות 
 - - 1,656 3,546  5.6  5.3   *)מאוחדות 

אגרות חוב בהצמדה   
ט שהונפקו "לליש

על ידי חברות 
  -  -  -  1,450  7.8  5.0   מאוחדות

               
אגרות חוב בהצמדה 

לדולר שהונפקו על 
  -  -  522  365  5.8  6.4  ידי חברות מאוחדות

               
       9,690  4,622  4,329  2,444  

 חלויות -בניכוי 
 60 59 401 726       שוטפות

          
      8,964 4,221 4,270 2,384 

  
 2,930- הינה כ2007,  בדצמבר31אשר יתרתן ליום , שווי השוק של אגרות חוב סחירות  *)

  .ח"מליוני ש 2,960-הינו כ, ח"מליוני ש
  

   2007 שהונפקו על ידי החברה בשנת פרטים לגבי אגרות החוב  .ב
  

 913בהיקף של ) 'סדרה יג(בהנפקה פרטית אגרות חוב , הנפיקה החברה, 2007בחודש מרס   .1
 במרס וביום 29שווים ביום  תשלומים חצי שנתיים 10-אגרות החוב תפרענה ב. ח"מליון ש

 בספטמבר 29 במרס וביום 29וכן ביום , 2014 ועד 2013 בספטמבר של כל אחת מהשנים 29
: אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה כדלקמן. 2021 ועד 2019של כל אחת מהשנים 

וממועד , 5.1% -החל ממועד הנפקת אגרות החוב ועד למועד רישומן למסחר בבורסה 
 29הריבית תשולם מדי שישה חודשים החל מיום . 4.6% - למסחר בבורסה רישומן

  .אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן. 2007, בספטמבר
  .2007אביב בחודש מאי -אגרות החוב נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל  

  
כנגד מזומן ח הוקצו " מליוני ש342-סכום של כ, שהונפקו) 'סדרה יג(מתוך סך אגרות החוב   

שהונפקו על ידי ) 'י- 'סדרות ו(ח הוקצו כנגד החלפת חלק מאגרות החוב " מליוני ש571-וכ
  .ח" מליוני ש560-החברה בעבר ואשר ערכן הפנקסני ערב ההחלפה הסתכם בכ

הפער שנוצר בעקבות ההחלפה האמורה בין יתרת התחייבות החברה בגין אגרות החוב   
שהונפקו ) 'סדרה יג(ח נזקף לאגרות החוב " מליון ש11-ערב ההחלפה ואחריה בסך של כ

  .והוא יזקף כהוצאות מימון על פי שיטת הריבית האפקטיבית
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  )המשך (אגרות חוב אחרות  -: 22באור 
  

 מליוני 500- בהיקף של כ) 'סדרה כב(אגרות חוב לציבור  הנפיקה החברה 2007בחודש יוני   .2
 בדצמבר 31-  ביוני ו30 חצי שנתיים שווים ביום  תשלומים8- אגרות החוב תפרענה ב. ח"ש

אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה . 2021 ועד 2019 -  ו2012בכל אחת מהשנים 
 31- ביוני ו30המשולמת פעמיים בשנה בתשלומים חצי שנתיים ביום  4.5%בשיעור של 

  .  לצרכןאגרות החוב צמודות למדד המחירים. 2007 , בדצמבר31החל מיום , בדצמבר
  
 1,000-בהיקף של כ) 'גסדרה כ(אגרות חוב לציבור  הנפיקה החברה 2007 אוקטוברבחודש   .3

 באוקטובר בכל 24 תשלומים שנתיים שווים ביום 4- אגרות החוב תפרענה ב. ח"מליוני ש
בשיעור של אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה . 2014 ועד 2011אחת מהשנים 

 24באפריל ובכל  24 בכלים בשנה בתשלומים חצי שנתיים המשולמת פעמי 4.75%
  .אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן. 2008 , באפריל24החל מיום , באוקטובר

  
  פרטים לגבי אגרות החוב שהונפקו על ידי חברות מאוחדות  .ג

  
חודש ח שהונפקו ב"מליוני ש 306  כוללת סך של2007,  בדצמבר31יתרת אגרות החוב ליום   .1

עבור משקיעים מוסדיים ) SPC- ה-להלן  (מ" על ידי דלק ואבנר ים תטיס בע2005מרס 
 175מתוכם , ) אגרות חוב-להלן ( מליוני דולר 275בהיקף כולל של , Rule 144Aלפי , ב"בארה

 מליוני דולר בריבית משתנה 100- לשנה ו5.326%מליוני דולר בריבית קבועה בשיעור של 
,  בדצמבר31ליום  ( לשנה1.1% לשלושה חודשים בתוספת מרווח של בשיעור של ליבור

2007  - 6.01%.(  
  

, יעודית אשר הוקמה לצורך קבלת המימון החדש על ידי דלק השקעותי הינה חברה SPC-ה
 - להלן יחד (שותפות מוגבלת ,  שותפות מוגבלת ואבנר חיפושי נפט- דלק קידוחים 

  .ייקט ים תטיסבהתאם לחלקם היחסי בפרו, )הספונסרים
  

,  את זכויותיהם במספר נכסיםSPC-להבטחת פרעון אגרות החוב שיעבדו הספונסרים וה
מניות , פוליסות ביטוח, הסכם חברת החשמל, לרבות חזקת אשקלון ורשיון הפעלת האסדה

- הסכמי הגידור וחשבונות הבנק של ה, )בעלת רשיון לצינור ההולכה(מ "חברת ים תטיס בע
SPC)  בין היתר את חשבון ההכנסות אשר בו מופקדים תקבולים מחברת החשמל הכוללים

כרית לשרות החוב וכרית , בין היתר, וחשבונות בהם הופקדו כריות הבטחון הכוללות
  ).לבניית תחנת הקבלה

  
למעט זכות חזרה , לספונסרים) Non Recourse(יודגש כי אגרות החוב הינן ללא זכות חזרה 

יצויין כי הסכמים למכירת גז עם לקוחות ; שועבדו כאמור לעיללנכסים מתוך הנכסים ש
  .אחרים וחזקת נועה לא כלולים בנכסים המשועבדים

בעקבות ההנפקה שוחררו חברות שונות מקבוצת דלק מהבטחונות שהעמידו לטובת דלק 
  .קידוחים ואבנר

  
 נטלו על עצמם הספונסרים מספר מחוייבויות, בנוסף לבטחונות האמורים לעיל

)Covenants (את המחוייבויות הבאות, בין היתר, הכוללות:  
  
  .לא לרדת בחלקם בחזקת אשקלון  )א
  
לא להצביע בוועדת התפעול בעד ביצוע פעולות נוספות שלא לצורך הפקת גז לצורך   )ב

יתקיימו תנאים אלא אם )  פעולות נוספות-להלן (חשמל האספקתו לחברת 
  .מסוימים

  
 אלא אם ,כים לבצע הרחבה או שינוי של מערך ההפקהלא להתחייב ולא להס  )ג

  .תנאים מסוימיםיתקיימו 
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  )המשך (אגרות חוב אחרות  -: 22באור 

  
בדרך של הנפקה פרטית , ח" מליוני ש769- ן סך של כ" גייסה דלק נדל2007בחודש פברואר   .2

חירים קרן אגרות החוב צמודה למדד המ). 'סדרה ה(למשקיעים מוסדיים של אגרות חוב 
 בפברואר של כל אחת מהשנים 27לצרכן ותעמוד לפרעון בשבעה תשלומים שווים ביום 

עד למועד , 5.4%קרן אגרות החוב תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של . 2019 ועד 2013
ן התחייבה לרשום את "דלק נדל. 4.8% -וממועד רישומן למסחר , רישומן למסחר בבורסה

במידה ואגרות החוב לא יירשמו למסחר בתקופה .  חודשים18אגרות החוב למסחר תוך 
  .יהיו מחזיקי אגרות החוב רשאים לדרוש פרעון מוקדם של אגרות החוב, האמורה

בדרך של הנפקה פרטית , ח נוספים" מליוני ש343- ן כ" גייסה דלק נדל2007בחודש מאי 
ספות שהונפקו זהים תנאי אגרות החוב הנו). 'סדרה ה(למשקיעים מוסדיים של אגרות חוב 

 בחודש .כאמור לעיל, 2007שהונפקו בחודש פברואר ) 'סדרה ה(לתנאי אגרות החוב 
  .אביב-  נרשמו אגרות החוב האמורות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל2007ספטמבר 

  
  ).'ד)(6('י9-ו) 'ב)(3('י9באורים  ראה ,וגדותבאשר לגיוס אגרות חוב על ידי דלק ישראל   .ד
  
  : הפרעון לאחר תאריך המאזן הינם כדלקמןמועדי  .ה

  2007  בדצמבר31  
  החברה   מאוחד  
  דווחיםח מ" שמליוני   

    
  59   726   )חלויות שוטפות(שנה ראשונה 

    
  59   540   שנה שניה

  76   487   שנה שלישית
  1,086   1,519   שנה רביעית
  541   992   שנה חמישית

  2,508   5,426   שנה שישית ואילך
    

   8,964   4,270  
    

   9,690   4,329  
  

במסגרת דירוג חלק מאגרות החוב שהונפקו על ידי חברות מאוחדות הותנה הדירוג שנקבע   .ו
 עומדות החברות באמות 2007,  בדצמבר31ליום . בשמירה על אמות מידה פיננסיות מסוימות

  .המידה שנקבעו
  
  

  נטו, מעביד- יחסי עובדהתחייבויות בשל סיום  -: 23באור 
  

  :ההרכב  .א
  מאוחד 
  בדצמבר31 
 2007 2006 
 ח מדווחים"מליוני ש 

     
  19   115   ופנסיהעתודה לפיצויי פרישה

  3   4  יעודה שהופקדה -בניכוי 
          

  111   16  
  

סות על ידי מעביד בגין מרבית העובדים מכו-התחייבויות חברות הקבוצה בשל סיום יחסי עובד  .ב
  והפנסיהגמלההסכומים שנצברו בקופות . חברות ביטוחלקופות גמל ופנסיה ול שוטפים תשלומים
להם ולהתחייבויות שבגינן חברות ולפיכך לא ניתן ה של ן או בניהולןביטוח אינם בשליטתהובחברות 

ינן נכללות מעביד שא- התחייבויות חברות הקבוצה בשל סיום יחסי עובד.הם הופקדו ביטוי במאזן
וזאת בהתחשב גם , בתוכניות הפנסיה או הביטוח נכללות במאזן בהתאם לחוק ולהסכמי עבודה

  .בנסיון העבר והפיטורים הצפויים בעתיד
 למשיכה רק לאחר שימולאו ההתחייבויות  וניתנת רווחים שנצברוהיעודה בקופה לפיצויים כוללת

  .ןחוק פיצויי פיטוריו  הסכמי עבודהלפי
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  התחייבויות אחרות  -: 24באור 

  מאוחד 
  בדצמבר31 
 2007 2006 
 ח מדווחים"מליוני ש 

     
  39   95  )'דכ2ראה באור (התחייבות לתיקון מפגעים סביבתיים 

  40   -  ))4)(א('י9ראה באור (רווח נדחה מהנפקת מניות בחברה מאוחדת 
  32   47  )'בי2ראה באור (עלויות בגין מחוייבות סילוק נכסים 
  51   81  התחייבויות בגין עסקאות בנגזרים

  74   406   (*)אחרות
  -   160  ))'ד)(1('י9ראה באור  (מוסדות

  ראה (התחייבות בגין הנפקת מניות חסומות בחברה מאוחדת 
  102   87   ))1)(ד('י9  באור 

     
  876   338  

  
ח בגין הלוואות מבעלי מניות " מליוני ש200- כוללת סך של כ2007,  בדצמבר31היתרה ליום   (*)

תאריך פרעונן ואינן נושאות ריבית , ט"ההלוואות נקובות בעיקר בליש. מיעוט בחברות מאוחדות
  .טרם נקבע

  
  

   והתקשרויות ערבויות,בויות תלויותהתחיי  -: 25באור 
  
  התחייבויות תלויות  .א

  
מים משמעותיים העלולים להגיע נגד חברות מוחזקות מסויימות הוגשו תביעות תלויות בסכו

ח אשר לגבי חלק מהן לא ניתן להעריך בשלב זה את תוצאותיהן ולפיכך לא נכללה בגינן " שילמיליארד
  )).ב('ח38ראה להלן וכן באור (הפרשה בדוחות הכספיים 

  
  :להלן פירוט התביעות המהותיות שהוגשו נגד חברות הקבוצה

  
ושתי חברות , ) דלקול-להלן (מ "דלקול בע, ה מאוחדת הוגשה נגד חבר2005בחודש נובמבר   .1

 450-סכום התביעה של התובע מסתכם ב. בקשה להתיר הגשת תביעה ייצוגית, דלק נוספות
 מליוני 1,664-מסתכם בכ, אם התביעה תוכר כתביעה ייצוגית, ח וסכום התביעה כנגד דלקול"ש
  .ח" ש מליוני27.5-וכן פיצוי בגין עוגמת נפש בסך של כ, ח"ש

  
הבקשה להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית מסתמכת בעיקרה על הטענה כי דלקול שיווקה שמני   

, לטענת התובע. מנוע תוך מצג כי השמנים תואמים תקנים אמריקאיים ואירופיים מסויימים
כי דלקול פעלה כדין ושמני המנוע , הנהלת דלקול בדיעה. ל הינו מצג שווא"המצג הנ

  . דלקול בישראל אכן תואמים את המפרטים של התקנים האמוריםהמשווקים על ידי 
  

לבין התובע ) ושאר הנתבעות( גובש הסדר הסתלקות בין דלקול 2007במהלך חודש נובמבר 
תשלם לתובע החזר , )כמו גם שאר הנתבעים(ודלקול , לפיו תסולק בקשת האישור והתביעה

  .שה מוסכמת להסתלקות לבית המשפטהוגשה בק, בהתאם). שאינן מהותיות(בגין הוצאותיו 
  

בהתבסס על הערכת הנהלת דלקול ועל חוות דעתם של יועציה , להערכת הנהלת הקבוצה
ולפיכך לא , נראה כי טובים הסיכויים שהסדר ההסתלקות יאושר בסופו של דבר, המשפטיים

  .נכללה הפרשה בגין התביעה בדוחות הכספיים
  

ביעות משפטיות בגין נזק גוף ונזקי רכוש המסתכמות לכדי  הוגשו מספר תואחרים גדות נגד  .2
לפרטים ראה דוחות גדות  (קישוןה נחל ח המתייחסות לפעילות גדות באזור"מאות מליוני ש

  ).המפורסמים לציבור
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  )המשך ( והתקשרויות ערבויות,בויות תלויותהתחיי  -: 25באור 

  
 חלק מן התיקים טרם התחילו .ל מצויות בשלבים מקדמיים ביותר"מרבית התביעות הנ

טרם קוימו . להתברר למעשה וחלקם נמצאים בשלבים של קיום הליכים מקדמיים בלבד
ישיבות הוכחות בחלק מהתיקים ובמרבית התיקים טרם הוגשו מלוא חוות הדעת והתצהירים 

קיימות בתביעות האמורות מחלוקות עובדתיות קשות וכן קיימות , מעבר לכך. מטעם הצדדים
המורכבות , בנוסף. בדות רבות הצריכות להכרעה שאינן מצויות בידיעתה של גדותעו

מכך שרוב , בין היתר, והבעייתיות של ההליכים האמורים הינה רבה ביותר והיא נובעת
כמות הגופים המעורבים הינה רבה , התביעות מתייחסות לאירועים המתמשכים עשרות שנים

כך שלא ניתן להעריך את האחריות ואת חלקו של כל , יותלרבות המדינה ורשויות מקומ, ביותר
וקיים קושי מדעי לקבוע את מידת הקשר הסיבתי בין הזרמת השפכים לבין , גוף בתביעות

בהתבסס על הערכת הנהלת גדות , להערכת הנהלת הקבוצה. הנזקים שנגרמו לטענת התובעים
הוודאות הקיימים במכלול לאור כל גורמי אי , ועל חוות דעתם של היועצים המשפטיים

בשלב זה לא ניתן להעריך , ל ובשל מורכבותם והקשיים הקיימים בהם"התביעות וההליכים הנ
  .את סיכויי התביעות וההליכים האמורים ולפיכך לא נכללה בדוחות הכספיים הפרשה בגינם

  
 50- דלק כחלקה של(ח " מליוני ש120- הגיש מינהל הדלק תביעה כוללת בסך של כ2004בשנת   .3

ותשתיות נפט ) ן" בז-להלן (בתי זיקוק לנפט , שלוש חברות דלק נוספות, כנגד דלק) ח"מליוני ש
, טענת המינהל הינה כי החברות הנתבעות התרשלו כביכול). ן" תש-להלן (מ "ואנרגיה בע

וכי מינהל הדלק זכאי " בוצה"ן הפך ל"אשר לטענת בז, בטיפולן במלאי החירום של נפט גולמי
לדעת  הנהלת . 1989מימון וביטוח המלאי משנת , להחזר כספים ששולמו לנתבעות בגין אחסון

סיכויי , בהתבסס על הערכת הנהלת דלק ועל חוות דעתם של היועצים המשפטיים, הקבוצה
הגנתה של דלק מפני תביעה זו טובים וככל שהתביעה תתקבל עיקר הסכום הנתבע יופנה אל 

ות הדלק ולפיכך לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים בגין התביעה ן ולא אל חבר"ן ותש"בז
  .ל"הנ

  
במסגרת מיזוג חברות הכבלים נטלה על עצמה הוט את התביעות הקיימות שהוגשו כנגד   .4

חברות הכבלים הוגשו בשנים קודמות מספר כנגד . חברות הכבלים במתכונתם הקודמת
אשר מסתכמות , בענות ייצוגיותלרבות בקשות להכרה בחלקן כתו, תביעות משפטיות

אי : מתייחסות בחלקן לנושאים הבאיםתביעות ה). ח"מאות מליוני ש(בסכומים מהותיים 
אי מילוי תנאי המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין , חיבור ישובי פריפריה לרשתות הכבלים

 יוצרים של וכן תביעות בנושא הפרה לכאורה של זכויות, באשר לשידורו של ערוץ מסויים
בחודשים מאי ויוני , כמו כן. מפיקים שונים והפרת הסכמים לרכישת זכויות שידור שונות ועוד

מ " הוגשו שלוש בקשות לתביעות ייצוגיות כנגד חברות הכבלים וכנגד הוט טלקום בע2006
תביעה אחת מתייחסת לחוקיות חבילת הבסיס למנויי . ואחרים) ב"חברה מוחזקת של מת(

סכום .  בכבלים אשר הוצעה על ידי חברות הכבלים החל משנות התשעים המוקדמותהטלויזיה
התביעה השניה מתייחסת לנזקים למינויי טלפוניה . ח" מיליארד ש4.9-התובענה מסתכם בכ

 100-סכום התובענה מסתכם בכ. 2006שנגרמו כתוצאה מבעיות תקשורת שחלו בחודש מאי 
ת לשידור פרסומות בניגוד להוראות משרד התקשורת התביעה השלישית מתייחס. ח"מליוני ש

בחודש ינואר , כמו כן. ח" מליוני ש106-סכום התביעה הינו כ. ומועצה לשידורי כבלים ולווין
 הוגשה תביעה ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית כנגד חברות הכבלים וחברות תקשורת 2007

. ח" מליוני ש500-ות הכבלים הינו ככאשר חלקן של חבר, ח" מיליארדי ש11-נוספות בסך של כ
עניינה של התביעה הינה כי חברות הכבלים וחברות התקשורת האחרות פועלות בניגוד לחוק 

  .התקשורת בכך שהן אינן מאפשרות מעבר קווי טלפון בין החברות תוך ניידות מספר הטלפון
  

ן להעריך בשלב זה לא נית, בהסתמך על חוות דעתם של יועציה המשפטיים, לדעת הנהלת הוט  
ולפיכך לא נכללו הפרשות בגין מרבית התביעות בדוחות הכספיים , ל"את סיכויי התביעות הנ

  .לדוחות הכספיים של הוט המפורסמים לציבור' א20ראה באור , לפרטים נוספים. של הוט
  

ן הוגשו מספר תביעות משפטיות בקשר עם פרוייקטים "נגד חברות מוחזקות של דלק נדל  .5
הסכומים הנתבעים למועד הגשת . ן בהם השתתפו החברות המוחזקות"חום הנדלבת

, ן בדיעה"הנהלת החברות המוחזקות של דלק נדל. ח" מליוני ש100- התביעות מסתכמים בכ
כי הסכומים בהם יחוייבו , בין היתר בהתבסס על חוות דעתם של יועציהן המשפטיים

  . הכלולות בדוחות הכספייםהחברות במרבית התביעות לא יעלו על ההפרשות
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 חתמה החברה השוויצרית על הסכם 2007,  ביולי31 ביום ,'יב)1('י9 בבאור כאמור, בנוסף

קת זהחברה השוויצרית מוח. ן של ילמולי"לרכישת חברות המחזיקות בפרוטפוליו הנדל
  . באמצעות חברות בנות של דלק בלרון ודלק גלובל,)50%(ן "נדלבעקיפין על ידי דלק 

 מיליארד פרנק שוויצרי 3.4-וטפוליו היה כרהמחיר שהחברה השוויצרית נדרשה לשלם בגין הפ  
  .בכפוף להתאמות מחיר שונות שנקבעו בהסכם, )ח" מיליארד ש12.2-כ(
    
 מהיקפה 85%- בשיעור של כמימון לעסקהלמתן ' ן קיבלה התחייבות ממריל לינץ"דלק נדל  

ן בהון העצמי של העסקה " חלק דלק נדל. לזמן ארוך ובריבית קבועהNon Recourseבהלוואת 
  ).ח"  מליארד ש1.1( מליון פרנק שוויצרי 320-היה צפוי להסתכם לסך של כ

  
ן כי בהתאם להודעת החברה השוויצרית העסקה " הודיעה דלק נדל2007,  באוקטובר25ביום   

ן כי הסיבות לאי השלמת העסקה על ידי החברה "ל ציינה דלק נדל"בהודעתה הנ. שלםלא תו
אשר לדעת , כתוצאה משינויים מקרו כלכליים ושינויים נוספים, בין היתר, השוויצרית נבעו

החברה השוויצרית לא באו לידי ביטוי בצורה מספקת בהתאמות המחיר שאושרו על ידי 
  .נכון לאותו מועד, ילמולי

  
 הגישה ילמולי הודעה על בקשתה לקיים הליך של בוררות נגד החברה 2008חודש ינואר ב  

בהודעה ביקשה . דלק גלובל ובלנהיים, דלק בלרון) בעקיפין(השוויצרית וגם נגד בעלי מניותיה 
יאכוף על הנתבעים יחד ולחוד את קיומה של , כפי שנקבע בהסכם, ילמולי כי טריבונל הבוררות

כי אם וככל , עוד ביקשה ילמולי. 2007,  ביולי31סכם בתוספת ריבית מיום העסקה נשוא הה
או אם וככל שהטריבונל יקבע כי אין לאכוף את /שתוותר על זכותה לאכיפה מכל סיבה שהיא ו

. יתאפשר לה להגיש הודעה מתוקנת ולתבוע את נזקיה כתוצאה מאי השלמת העסקה, ההסכם
 מליון 986-כ( מיליוני פרנק שוויצרי 275- שלא יפחת מכבהודעה נקבה ילמולי בסכום פיצויים

בשלב זה מדובר בעמדה ראשונית אשר תיטען לגופה רק אם וככל , אולם כאמור לעיל, )ח"ש
  .או תידחה הבקשה לאכיפת ההסכם/שתיזנח ו

  
 הגישה החברה השוויצרית את תשובתה להודעת הבוררות וכן עשו גם 2008,  בפברואר13ביום   

  .דלק בלרון ובלנהיים, בלדלק גלו
דלק בלרון ובלנהיים טענו כטענה מקדמית על העדר סמכות של טריבונל הבוררות , דלק גלובל  

על פי החוק . לגביהן וכי אין כל בסיס משפטי לצרפם לבוררות כצדדים שלא חתמו על ההסכם
הודיעה , וסףבנ. ל על ידי טריבונל הבוררות עצמו"השוויצרי החל על ההסכם תוכרע הטענה הנ

החברה השוויצרית על בקשתה לתבוע את ילמולי בתביעה שכנגד להחזרת סכום המקדמה 
  ). מליון פרנק שוויצרי10(ששילמה על פי ההסכם 

  
 29-כ(ט " מליון ליש3.8- נכללה הפרשה בסך של כ2007בדוחות הכספיים של הקבוצה לשנת   

רנק שוויצרי בגין חלקן של החברות הבנות  מליון פ5סכום זה כולל עלות בסך של ). ח"מליוני ש
ן בסכומים ששולמו כמקדמה על ידי החברה השוויצרית לילמולי על חשבון "של דלק נדל

  .תמורת העסקה
  . ן את הוצאות החברות הבנות בקשר עם העסקה"ל משקף להערכת דלק נדל"הסכום הנ  
די עורכי דין מובילים בהתאם לחוות דעת משפטיות שקיבלו דלק בלרון ודלק גלובל ממשר  

-להליך הבוררות הינו נמוך מ, הסבירות לצרף את בעל המניות של החברה השוויצרית, בשוויץ
כמו כן להערכת היועצים המשפטיים הסיכויים להרמת מסך והעברת ההתחייבות . 50%

נמוכה , לבעלי המניות של החברה השוויצרית, כתוצאה מהליך הבוררות, אם בכלל, שתיווצר
ן כי אין צורך בביצוע הפרשות נוספות מעבר למפורט "לפיכך סבורה הנהלת דלק נדל. 50%-מ

  .לעיל
  

תביעה כוללת בסך של , יחד עם שתי חברות דלק נוספות,  הגישה דלק2002בחודש נובמבר   .6
ן בגין מלאי של נפט גולמי שהופקד בעבר על "ן ותש"בז, ח כנגד מינהל הדלק" מליוני ש25-כ

ן מסרבת להשיבו "ן בהתאם להוראות מינהל הדלק ואשר בז"ן ותש"ת אצל בזידי התובעו
החברות התובעות ). משקע לא שמיש של נפט גולמי" (בוצה"לתובעות בטענה שמדובר ב

, 2000מבקשות את השבת המלאי הגולמי בתוספת הוצאות מימון החל מחודש ספטמבר 
  .צאות מימון כאמורהשבת ערכו הכספי של המלאי בתוספת הו, לחלופין, או
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קיימים , בהתבסס בין היתר על חוות דעתם של יועציה המשפטיים, להערכת הנהלת דלק  

ולפיכך לא נכללה הפרשה בגין יתרת חוב מינהל , סיכויים טובים למדי כי התביעה תתקבל
  .ח" מליוני ש11.6-כהדלק בגין האמור המסתכמת  ב

  
המשרד לאיכות הסביבה הודיע לחברה מאוחדת כי במידה שיימצא שנגרמו נזקים לסביבה   .7

יהיה עליה לטפל ,  השנים בהם פועלת החברה המאוחדת במתקן באשדוד40במהלך 
בהתבסס על , להערכת הנהלת הקבוצה. במפגעים הסביבתיים טרם עזיבתה את המתקן

על קידוחי קרקע אשר סקרו את האפשרות של זיהום ,  אוחדתהערכת הנהלת החברה המ
הסיכון , קרקע ומים תת קרקעיים בשטח המתקן ועל חוות דעתם של היועצים המשפטיים

  .בהשקעת הוצאות ניכרות לטיהור הקרקע הינו נמוך
  

ל "צדדים שלישיים וכן כנגד המשנה למנכ,  הוגשו כנגד דלק ישראל2006בחודש נובמבר   .8
לטענת .  של דלק ישראל שלוש בקשות לאישור תביעות כתובענות יצוגיותלשעבר

, 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

מספר תחנות תדלוק שמקיימת משטרת ישראל בנוגע למהילות דלקים שנתגלו ב
. ולאור נזקים אפשריים שונים שנגרמו להם עקב כך, המשווקות דלקים של דלק ישראל

  .ח" מליארד ש1.4-בכסכום הבקשות כולן מסתכם 
  

בקשות לקביעת שלשת , בכל ההליכים הוגשו מטעם דלק בקשות למחיקה על הסף  
 לבקשת האישור עד ההליכים בפני אותו מותב ובקשות להארכת המועד להגשת התשובה

בית המשפט קיבל את הבקשות לקבוע את שלשת . לאחר הדיון בבקשת המחיקה על הסף
וכן הורה לכל הצדדים שלא להגיש תשובות לבקשות האישור , ההליכים בפני אותו שופט

  .או לבקשות למחיקה על הסף עד למועד הדיון האמור
  

 90- בקשה אחת שהסתכמה בכ נמחקה בהסכמה 2007במהלך הרבעון השלישי של שנת   
, בעקבות האחדת שתי הבקשות. ח ושתי הבקשות האחרות אוחדו לבקשה אחת"מליוני ש

  .ח" מליוני ש554- סכום הבקשה להכרה כתביעה ייצוגית הופחת ל
  

בהסתמך על הערכת הנהלת דלק ישראל ועל חוות דעתם של , להערכת הנהלת הקבוצה  
י בו מצויות הבקשות ולאור העובדה כי קיים לאור השלב המקדמ, היועצים המשפטיים

לא ניתן להעריך את , ערפל כבד בכל הנוגע לטענות העובדתיות המועלות בבקשות האישור
  .ולפיכך לא נכללה הפרשה בגינם בדוחות הכספיים, סיכויי ההליכים האמורים

  
 לאישור בקשה) ביחד עם חברות דלק אחרות( הוגשו כנגד דלק ישראל 2007במהלך שנת   .9

לא יפחת מסך , לטענת התובעים) נגד כל הנתבעות(תובענה ייצוגית אשר סכומה הכולל 
  .נושא התביעות הינו גביית דמי שירות שלא כדין. ח" מליוני ש491של 

  
מירב , בהסתמך על הנהלת דלק ישראל והיועצים המשפטיים, להערכת הנהלת הקבוצה  

  .ה בגינה הפרשה בדוחות הכספייםהסיכויים שהתביעה תידחה ולפיכך לא נכלל
  

ים "חברה בבעלות השותפים בפרוייקט (מ " הוגשה נגד ים תטיס בע2007, בחודש ספטמבר  .10
עקב , לטענתם, ואחרים תביעה על ידי דייגי מכמורת בגין נזקים שנגרמו להם") תטיס

סכום . כתוצאה מהקמת אסדת גז והצנרת להולכת הגז. צמצום שטחי דיג המכמורת
  .ח" מליוני ש35תביעה הינו ה
לא , ייםטבהסתמך בין היתר על חוות דעתם של היועצים המשפ, לדעת הנהלת הקבוצה  

לאור השלב המוקדם בו מצוי , וזאת בין היתר, ניתן בשלב זה להעריך את סיכויי התביעה
  .ההליך והשאלות התקדימיות הקשורות בעילות התביעה

  
לדעת הנהלת .  תביעות הנובעות ממהלך העסקים הרגילנגד חברות הקבוצה הוגשו מספר  .11

ההפרשות שנעשו בגין התביעות האמורות , בהתסס על הערכת הנהלת החברות, הקבוצה
  . מספיקות, מעבר לכיסוי הביטוחי הקיים
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, תקנות, רגולציה,  כפופה להוראות החוק,Delek USחברה בבעלות מלאה של , דלק זיקוק  .12

הנקבעים על ידי הרשויות המוסמכות בתחום , היתרים ופיקוח מתחום איכות הסביבה
הוראות אלה נוגעות לכלל פעילותה של . המדינתית והמקומית, ברמה הפדרלית, פעילותה
צינור (ובלה הן בתחום הזיקוק ומוצרי הנפט אותם היא מייצרת והן בתחום הה, דלק זיקוק

  .משתנה ומתעדכנת באופן תדיר, החקיקה בתחום איכות הסביבה הינה מורכבת). הנפט
  

עיקר החקיקה בתחום איכות הסביבה הקשורה בפעילותה של דלק זיקוק נוגעת בנושאים 
רעילה ומניעת זיהום קרקע /פסולת מוצקה, איכות השפכים הנוזליים, של איכות האוויר

  .ומי תהום
  

 ,אשר נרכשו על ידי דלק זיקוק, ם הקודמים של בית הזיקוק וצינור הנפטנגד הבעלי
מי בהתנהלו שתי חקירות מצד רשויות איכות סביבה בקשר עם זיהומים שהתגלו באדמה ו

ליך הניקוי והטיהור של הזיהומים האמורים ה. הזיקוק וצינור הנפט התהום בסביבת בית
  .טרם הסתיים

  

נטלה על עצמה דלק זיקוק את החבות בקשר , ינור הנפטבמסגרת רכישת בית הזיקוק וצ
כמו גם , אשר החקירה והליכי הניקוי והטיהור שלהם עדיין נמשכים, לזיהומים הקיימים

בסכום , ם בשל הזיהומים האמוריםמיאת ההתחייבויות שהיו מוטלות על הבעלים הקוד
אינה זכאית לשיפוי מאת דלק זיקוק . מליוני דולר 8- כהמוערך על ידי דלק זיקוק בסך של

אולם זכאית , ם בגין נזקי איכות הסביבה שהיו ידועים לה בעת הרכישהמיהבעלים הקוד
בגין הוצאות שעשויות להיגרם לה בעתיד כתוצאה ) בסכום ובזמן(היא לשיפוי מוגבל 

אך לא היו , מגילוי של נזקי איכות סביבה שנגרמו עובר לרכישה של בית הזיקוק על ידה
  . באותה עתידועים

  
 Environmental Insurance)עוד יצוין כי דלק זיקוק רכשה פוליסה לביטוח נזקי איכות סביבה

Policy) ,המכסה נזקי איכות סביבה מסוימים העשויים להתגלות בעתיד.  
  

  ).ב('ח38ראה באור , באשר לתביעות שהוגשו נגד חברות ביטוח מאוחדות  .13
  

  ערבויות  .ב
  

  :הבאות קיימות הערבויות 2007 , בדצמבר31ליום 
 החברה מאוחד 
 מדווחיםח "מליוני ש 

     
  1,635   -   )1(ערבויות לחברות מאוחדות 
  84   276   ) 3 (ערבויות לחברות כלולות

  20   1,098   )6) (5) (4 (ערבויות לאחרים
     

   1,374   1,739  

  

סך . ים ללא הגבלה בסכוםהחברה ערבה להתחייבויותיה של חברה מאוחדת לבנק  )1(
  .ח"מליוני ש 360- הינו כ 2007,  בדצמבר31ההתחייבויות בגין ערבויות אלה ליום 

. ערבה החברה בגין התחייבויותיהן של חברות מאוחדות לבנקים ולצדדים שלישיים, בנוסף
  .ח"מליוני ש 1,275-הסתכמו בכ 2007,  בדצמבר31ההתחייבויות בגין ערבויות אלו ליום 

ף קבוצת דלק ודלק השקעות העמידו לבקשת תאגיד בנקאי ערבות הדדית בגובה בנוס
  .ההתחייבות של כל אחת מהן לאותו תאגיד בנקאי

  

ובמסגרת ההסכמים הקשורים בהקמת מתקן ,  לעיל1בנוסף לערבויות האמורות בסעיף   )2(
ברה התפלת מי ים באשקלון באמצעות חברה מאוחדת באיחוד יחסי  קיבלה על עצמה הח

המוסדות המממנים , התחייבויות שונות הכוללות בין היתר מתן ערבויות כלפי המדינה
הערבויות . קבלן ההקמה וקבלן התפעול,  בגין התחייבויות החברה המאוחדתVIDוכלפי 

  . ח"מליוני ש 20-מסתכמות בכ 2007,  בדצמבר31שהעניקה הקבוצה ליום 
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  )המשך ( והתקשרויות ערבויות,בויות תלויותהתחיי  -: 25באור 
  

לתאגיד חברת חוף הכרמל  להתחייבויותיה של ן"בעיקר בגין ערבות שהעניקה דלק נדל  )3(
עור יב ובהגבלה לש" מליוני דולר ארה30בנקאי בערבות מתמדת בהגבלה בסכום של עד 

יתרת ההלוואות של חוף כרמל .  מהריבית ועסקאות החיסוי78.32%- מהחוב ו34.7%של 
ראה , לאחר תאריך המאזן בוטלה הערבות. ח" מליוני ש404- הינה כ2007, צמבר בד31ליום 
  ).'כא)(1('י9באור 

  

הבטחת השקעות של ) (דירות(ן בהתאם לחוק המכר "כולל ערבויות שניתנו על ידי דלק נדל  )4(
וערבויות נוספות , ח"מליוני ש 542- לרוכשי דירות בסך של כ1974-ד"התשל, )רוכשי דירות

  .ח"מליוני ש 85- כבסך של
  

ראה , ח שניתנו בקשר עם עסקת הגנה על מחירי הגז" מליוני ש12-כולל ערבויות בסך של כ  )5(
  .'ה37באור 

 
ראה גם באור , ל דלק רכב"שניתנו לטובת מנכ, ח" מליוני ש55- כולל ערבויות בסך של כ  )6(

  ).א)(5('י9
  

  התקשרויות  .ג
  
לשכירויות ום התקשרויות עם צדדים שלישיים  לדלק פטרולי2007,  בדצמבר31ליום   .1

  :כדלהלןמתקנים ומבנים , וחכירות של תחנות
  

  
ח "מליוני ש
 מדווחים

   
2008   343  
2009   293  
2010   268  
2011   252  
2012    232  
  1,208    ואילך2013

     
   2,596  

  
וצרי דלק לדלק פטרוליום והחברות המאוחדות שלה התקשרויות לרכישת מ, בנוסף

  .ח"מליוני ש 3,550-בסכום כולל של כ) 2007דצמבר -אספקה בחודשים ינואר(
  
ן הכולל שטחי משרדים באנגליה המושכרים "בבעלות חברה מוחזקת בחוץ לארץ נכס נדל  .2

ן מסחריים "בהסכמי שכירות ארוכי טווח וכן השקעה באמצעות חברות כלולות בנכסי נדל
 FRI) Full הסכמי שכירות מסוגהינם , על פי רוב, נכסיםהסכמי השכירות של ה. נוספים

Repair & Insurance ( וכוללים התחייבות של השוכרים לביצוע תיקונים ושיפורים במושכר
דמי .  וכן לתשלום הוצאות הקשורות באחזקה שוטפת של הנכסיםלאורך תקופת השכירות

 אחת לחמש שנים באופן שבו השוכר ישלם את  בדרך כללהשכירות השנתיים מתעדכנים
לבין דמי השכירות הראויים בשוק , הגבוה מבין התשלום השנתי ששולם עד למועד העדכון

בהנחה שהנכס מושכר כשהוא פנוי וההסכם הינו ) על פי קביעת שמאי מוסכם(החופשי 
  . שנה15לתקופה של 

יץ ופינלנד הינם במחירים שוו, גרמניה, ן המסחרי בקנדה"הסכמי השכירות של הנדל
  ). שנים15 עד 7בעיקר ( שנה 20המוסכמים בין הצדדים לתקופות שונות של עד 

  
בדבר התקשרויות של חברות מאוחדות להקמת מתקן חשמל באשקלון והתקשרויות בקשר   .3

  .13ובאור ) א)(9('י9ראה באורים , עם השקעות בחיפוש נפט וגז
  

ראה באור , קבוצה בקשר עם השקעות בחברות מוחזקותבדבר התקשרויות נוספות של ה  .4
  .'י9
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  )המשך ( והתקשרויות ערבויות,בויות תלויותהתחיי  -: 25באור 

  
  שיפוי וביטוח נושאי משרה  .ד
  

הקבוצה התחייבה לשפות את כל נושאי המשרה הזכאים בקבוצה עקב פעולה שנעשתה   .1
ההתחייבות לשיפוי מוגבלת . תידבהווה ובע, בתוקף היותם נושאי משרה בקבוצה בעבר

לתנאים ולסכומים כמפורט בכתב השיפוי שאושר באסיפה הכללית של , לסוגי האירועים
  .בעלי 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 40בגבול אחריות כולל של , הקבוצה ביטחה את אחריותם של נושאי המשרה  .3
  .ב"ארה

  
  

  שעבודים  -: 26באור 
  

 ופרעון אגרות חוב שהונפקו על ידי חברה  ומאחריםיםאיבנקתאגידים להבטחת הלוואות מ  .א
  :ניתנו הבטחונות הבאים, ח" מליוני ש25,394- הינה כ, 2007,  בדצמבר31שיתרתן ליום  ,מאוחדת

  
 הנכסים הקבועים עלקבועים וצפים שעבודים רשמו החברה והחברות המאוחדות שלה   -

 שעבודים , שעבודים על זכויות לקבלת הכספים מהלקוחות, המלאילרבות, והשוטפים
 וכן מושכנו כל זכויות החברה בנכסים מניות מסוימות בחברות מוחזקותעל  ספציפיים
  .בל אשראיבגינם התק

  
לרבות המנעות מלרשום שעבוד , חברות מאוחדות התחייבו לעמוד בתנאים מסויימים  -

  .בלא הסכמת התאגידים המלווים מראש, לטובת אחרים
  

 מליוני 11,573 של  בסךל בחברה מאוחדת"ן בחו" שנלקחו לצורך מימון נכסי נדלהלוואות  -
ח באמצעות הנכסים המשועבדים  אשר פרעונן מובטNon-Recourseח הינן הלוואות "ש

  .בלבד
  

  .'ג19ראה באור , בדבר התחייבויות שנתנו לעמידה באמות מידה פיננסית  -
  
  .'ג22ראה באור , לגבי שעבודים בגין אגרות חוב שהונפקו  .ב
  
  .13ראה באור , לגבי שעבודים בקשר עם השקעות בנכסי נפט וגז  .ג

  
  

  הון מניות  -: 27באור 
  

  :ההרכב  .א
  

  2006 בדצמבר 31  2007בדצמבר  31  

 רשום  
מונפק 
 רשום ונפרע

מונפק 
 ונפרע

  מספר המניות  
                 

  ח" ש1מניות רגילות בנות 
 11,635,932  15,000,000   11,672,803  15,000,000 א"כ. נ.  ע
                 

  .אביב-המניות רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל  
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  )המשך (מניותהון   -: 27באור 
  

  8-בכאשר ערכן הפנקסני הסתכם ) 'הסדרה (אגרות חוב  7,885,961 הומרו 2007 במהלך שנת  .ב
  .ח ערך נקוב כל אחת של החברה" ש1מניות רגילות בנות  23,311- בח "מליוני ש

  
 אלף כתבי 400) במסגרת הנפקה פרטית של אגרות החוב( הנפיקה החברה 2005בחודש מרס   . ג

כאשר כל כתב אופציה ניתן להמרה במניה )  אלף כתבי אופציה כל אחת80 סדרות בנות 5(אופציה 
אגרות החוב הוקצו במחירן המלא וכתבי האופציה . ח ערך נקוב של החברה" ש1רגילה אחת בת 

  .הוקצו ללא תמורה
  

ח ערך " ש1מניות רגילות בנות  13,560-ל) 2סדרה ( כתבי אופציה 13,560 מומשו 2007במהלך שנת   
  .ח"מליוני ש 6-כנקוב כל אחת של החברה בתמורה כוללת של 

  
  :להלן פרטים באשר לכתבי האופציה שטרם מומשו ליום המאזן  .ד
  

    כתבי אופציה

  יתרת כתבי
 אופציה ליום

 בדצמבר 31 
2007    

  תוספת מימוש
  בדצמבר31ליום 
 2007(*   

 ניתנים למימוש    ) ח"ש(
              

  2008עד מרס     440.8   13,560    3סדרה 
  2009עד מרס     478.9   33,560    4סדרה 
  2010עד מרס     511.7   33,560    5סדרה 

             
    80,680         
              
  .תוספת המימוש צמודה למדד המחירים לצרכן וכפופה להתאמות  *)

  
יות  מנ11,672,803- לאחר ההמרות והמימושים כאמור מסתכם ההון המונפק והנפרע של החברה ב  .ה

  .ח ערך נקוב כל אחת" ש1רגילות בנות 
  
 13,560-ל) 3סדרה ( כתבי אופציה 13,560מומשו , 2008  ומרסבחודש פברואר, לאחר תאריך המאזן  .ו

. ח"מליוני ש 6-ח ערך נקוב כל אחת של החברה בתמורה כוללת של כ" ש1מניות רגילות בנות 
מניות רגילות  11,686,363- החברה במסתכם ההון המונפק והנפרע של, כאמור, לאחר המימוש

  .ח ערך נקוב כל אחת" ש1בנות 
  

 מניות שלה בבורסה 6,310רכשה החברה , 2008בחודשים ינואר ופברואר , לאחר תאריך המאזן  .ז
  .ח" מליוני ש5-אביב בתמורה לסך של כ-לניירות ערך בתל

  
 דיבידנדים  .ח

  
.      ח" מליוני ש590-מניותיה בסך של כ הכריזה החברה על דיבידנדים לבעלי 2007בשנת   .1

  .2008ח שולמו בחודש ינואר " מליוני ש160- וכ2007ח שולמו במהלך שנת " מליוני ש430-כ
  

הכריזה החברה על דיבידנד לבעלי מניותיה בסך , 2008,  במרס30ביום , לאחר תאריך המאזן  .2
  .2003 הדיבידנד ישולם בחודש אפריל .ח" מליוני ש64-של כ

  
  .20ראה באור , באשר לאגרות חוב הניתנות להמרה במניות החברה  .ט
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  עלות ההכנסות  -: 28באור 
  מאוחד  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר31
  2007  2006  2005 
 ח מדווחים"מליוני ש  
           

  11,375   16,262   22,410   ים ומוצריםדלק, נפטקניות 
  3,380   3,522   3,833   קניות כלי רכב וחלפים

  152   168   176   שכר ונלוות 
  141   152   153    והפחתותאזילה, פחת

  501   742   2,596   אחרות ועלויות הוצאות ייצור
  74   63   31   הובלות

  152   270   505   עלות מקרקעין שנמכרו
  27   38   136  הוצאות חיפושי נפט וגז

           
   29,840   21,217   15,802  

  
  שיווק והפעלת תחנות תדלוק, הוצאות מכירה  -: 29באור 

  מאוחד  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר31
  2007  2006  2005 
 ח מדווחים"מליוני ש  

           
  281   314   457   שכר ונלוות

  299   338   448    תדלוקאחזקת תחנות
  39   29   51   פרסום וקידום מכירות

  86   88   172   פחת והפחתות
  9   10   12   עמלות סוכנים

  52   68   108   עמלות כרטיסי אשראי
  95   83   174   אחרות

          
  1,422   930   861  

  
  

  הוצאות הנהלה וכלליות  -: 30באור 
  מאוחד  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר31
  2007  2006  2005 
 ח מדווחים"מליוני ש  

           
  136    *)  229     *)444   שכר ונלוות

  36   16   19   פחת והפחתות
  40   33   )13(   חובות מסופקים וחובות אבודים

  19   40   111   יםישירותים מקצוע
  106   123   91   אחרות 

           
   652   441   337  

  
.  בגין עלויות תשלום מבוסס מניות)ח" מליוני ש59 -  2006לשנת (ח " מליוני ש83 כולל סך של  *)

  .'י9ראה באור , ות תשלום מבוסס מניותלפירוט תוכני
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  נטו, מימון) הכנסות(הוצאות   -: 31באור 
  

  החברה  מאוחד  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

   בדצמבר31
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר31
  2007 2006 2005  2007 2006 2005 
 ח מדווחים"מליוני ש  

                  :בגין) הכנסות(הוצאות 
ות מתאגידים הלווא

  -  -   22  434   370   1,054   בנקאיים
  89  83   244  286   152   494   אגרות חוב

מניירות ערך ) רווח(הפסד 
  )4(  )5(   -  3   )5(   )1(   סחירים

  -  -   -  )18(   43   80   עסקאות עתידיות
  )91(  )80(   )230(  -   -   -   חברות מאוחדות

בעיקר בגין (אחרות 
  )9(  )7(   )13(  )108(   2   )33(  )פרשי שערפקדונות וה

                  
   1,594   562   597  23   )9(  )15(  

 הוצאות שהוונו -בניכוי 
  -  -   -  3   8   9   לנכסים כשירים

                  
   1,585   554   594  23   )9(  )15(  

  
  

  נטו, אחרות) הוצאות(הכנסות   -: 32באור 
  

  מאוחד  

  
  יימה ביוםלשנה שהסת

  בדצמבר31
  2007  2006  2005 
 ח מדווחים"מליוני ש  
           

  92   6   1   ן"רווח ממימוש חברות המחזיקות בנכסי נדל
  )9(   )5(   )5(   הפרשה לירידת ערך נכסים 

  )5(   )18(   )22(   הפסד מירידת ערך חובות והשקעות אחרות
  -   8   99   הכנסות דיבידנד מחברות אחרות

  11   4   4   נטו, וח ממימוש רכוש קבוערו
  1   1   1   דמי ניהול מחברות כלולות

  23   7   )9(   נטו,  אחרות)הוצאות (הכנסות
           
   69   3   113  
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  מסים על ההכנסה  -: 33באור 
  

  חוקי מס החלים על חברות הקבוצה  .א
  

  1985-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה   .1
  

.  החוק נמדדות התוצאות לצורכי מס כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים לצרכןעל פי  
  החוק חלות הוראות בישראל על החברה וחברות הקבוצה 

  
  הפסדי הון/רווח  .2
  

 חוק -להלן  (2003-ב"התשס, )132' מס(פי הוראות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה - על  
,  בינואר1רווחי הון הנצמחים החל מיום  חל על 25%מס בשיעור מופחת של , )הרפורמה

, במכירת נכסים שנרכשו לפני תחילת חוק הרפורמה. וזאת במקום שיעור המס הרגיל, 2003
אשר יחושב , שיעור המס המופחת יחול רק על מרכיב הרווח שנצמח לאחר החלת החוק

כי מס קובע חוק הרפורמה כי הפסדי הון מועברים לצור, כמו כן. בהתאם לקביעת החוק
חוק הרפורמה גם מסדיר את . יהיו ניתנים לניצול כנגד רווחי הון ללא מגבלת זמן

  .האפשרות לקיזוז הפסדי הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל כנגד רווחי הון בישראל
  
  ל"חברות מאוחדות בחו  .3
  

  .ל חלות הוראות החוק במדינות בהן הן פועלות"על החברות המאוחדות בחו
  

   בישראלהקבוצהחברות חוקי המס החלים על שינויים ב  . ב
  

, )תיאומים בשל אינפלציה( התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה 2008בחודש פברואר 
, 2008החל משנת .  ואילך2008 המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת 1985- ה"התשמ

ן שינויים במדד נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגי
התיקון לחוק כולל בין היתר את ביטול . 2007,  בדצמבר31המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 

  .2008התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת החל משנת 
  

  שיעורי המס החלים על ההכנסות של חברות הקבוצה  .ג
  

  חברות בישראל  .1
  

, ) והוראת שעה140' מס( תיקון פקודת מס הכנסה  התקבל בכנסת2004בחודש יוני   
התקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה  2005,  ביולי25ביום   ו2004-ד"התשס

כי שיעור מס החברות יופחת בהדרגה , בין היתר,  אשר קובע2005- ה"התשס, )147 פרמס(
 2010שנת , 26% - 2009שנת , 27% -  2008שנת , 29% - 2007שנת :  המס הבאיםילשיעור
  .25% -ואילך 

  
המס הסטטוטורי החל על חברות הביטוח המאוחדות בישראל מורכב ממס חברות ומס 

שיעורי המס המשוקללים החלים על חברות הביטוח המאוחדות בישראל הינם , רווח
 ואילך יחול שיעור מס 2010 ומשנת 35.93% -  2009, 36.80% -  2008, 38.53% - 2007: כלהלן

  .35.06%של 
  

  חברות מאוחדות מחוץ לישראל  .2
  

ל מוטל מס "ן באנגליה של חברות מוחזקות בחו"על ההכנסות מהשכרת נכסי נדל  -
על מכירת מקרקעין באנגליה שהינו השקעה לטווח ארוך . 22%  שלהכנסה בשיעור

  . לא חל מס על רווחי הון
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  )המשך (מסים על ההכנסה  -: 33באור 
  
מבוצעת באמצעות חברות שנכסיהן מוחזקים בנאמנות השכרת הנכסים בקנדה   -

ן מוטל מס "על ההכנסות של אותן חברות מהשכרת נכסי הנדל. עבור חברה מאוחדת
או מקום רישום / בהתאם למיקומו הפיזי של הנכס ו46%-39%הכנסה בשיעור שבין 

על הכנסות מהשכרה וממכירה של נכסים הממוקמים בגרמניה ובפינלנד . הנאמנות
  .26%- טל מס בשיעור של כמו

 הוחלט על הפחתת שיעורי המס באנגליה וגרמניה החל משנת 2007במהלך שנת 
מניה יהיה ושיעורי המס בגר) 30%במקום  (28%שיעורי המס באנגליה יהיה . 2008

  .להלן' ראה ח,  של שינוי בשעור המס באשר להשפעה.26.375% במקום 15.825%
 

כמו . 35%הינו ) federal tax(ב "ברות מאוחדות בארהשיעורי מס החברות החל על ח  -
  .3%-כן חלים על חברות אלו מסים מקומיים בשיעור של כ

  
  .34%-25.5%שיעור המס החל על חברות הפועלות בארצות בנלוקס הינו בין   -

  
   מסשומות  .ד
  

  .2003לחברה שומות מס סופיות או הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת 
עד וכולל השנים או הנחשבות כסופיות סופיות מס וחדות קיבלו שומות מרבית החברות המא

2001-2003.  
  
  הפסדים מועברים לצורכי מס  .ה
  

לסך של  2007,  בדצמבר31לחברה הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 
ח "מליוני ש 1,033-לחברות מאוחדות הפסדים לצורכי מס המסתכמים לסך של כ. ח"מליוני ש 11-כ

בגין חלק מהפסדי החברות המאוחדות נרשמו בדוחות הכספיים נכסי מסים . נכון לאותו מועד
החברה אינה כוללת הטבת מס לקבל בגין הפסדיה המתוארים . ח"מליוני ש 132- נדחים בסך של כ

  .לעיל
  

  מסים נדחים  .ו
  

  :ההרכב  .1
  מאוחד 
  בדצמבר31 
 2007 2006 
 דווחיםח מ"מליוני ש 

     
  )387(   )1,872(   נכסים לא כספיים ומלאיבגין

  )61(   405   והכנסותהפרשים בעיתוי הוצאות
  127   132  הפסדים מועברים

    
  )1,335(   )321(  
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  )המשך (מסים על ההכנסה  -: 33באור 
  

ן  הנדחים מחושבים לפי שיעורי המס הצפויים לחול בעת מימושם במדינות בההמסים
  : ומוצגים במאזן כלהלן) 46% - ל15.8%בין (פועלות חברות הקבוצה 

  
  מאוחד 
  בדצמבר31 
 2007 2006 
 ח מדווחים"מליוני ש 

    
  21   14  ויתרות חובהבחייבים 

  57   268  ברכוש אחר
  -   )23(  בזכאים ויתרות זכות

  )399(   )1,594(  בהתחייבויות לזמן ארוך
    

  )1,335(   )321(  
  

  :התנועה במסים נדחים  .2
  

  מאוחד 

 
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר31
 2007 2006 
 ח מדווחים"מליוני ש 
       

  )104(   )321(  יתרה לתחילת השנה
  )162(   257  סכומים שנזקפו לסעיף מסים על ההכנסה

  )67(   -  סכומים שנזקפו לסעיף חלק החברה בחברות מוחזקות
  -   )1,307(   לראשונהחברות שאוחדושינויים בגין 

  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של חברות 
  36  מוחזקות  

 
12  

       
  )321(   )1,335(  יתרה לסוף השנה

       
  
  מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד  .ז
  

  מאוחד  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר31
  2007  2006  2005 
 ח מדווחים"מליוני ש  
           

  299   244   605   מסים שוטפים
  39   162   )257(   )לעיל' וראה גם  (מסים נדחים

עדכון יתרות מסים נדחים בעקבות השינויים 
  4   -   -   בשיעורי המס

  )3(   )2(   -   בגין שנים קודמות מסים 
           
   348   404   339  
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  )המשך (נסהמסים על ההכ  -: 33באור 
  
  התאמת מס תיאורטי  .ח
  

שהיה חל אילו כל ההכנסות היו מתחייבות במס לפי השיעורים , להלן מובא תאום בין סכום המס  
  :לבין סכום המס שנזקף בדוח רווח והפסד לשנת הדוח, הרגילים החלים על החברות בארץ

  
  מאוחד  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר31
  2007  2006  2005 
 ח מדווחים"מליוני ש  
          

 991  1,681  1,661   רווח לפני מסים על ההכנסה
        

 34%  31%  29%   שיעור המס הסטטוטורי
        

 337  521  482   המס הסטטוטורימס מחושב לפי שיעור 
        

        : בחבות המס בשל)ירידה(עלייה 
           

 )5(  )5(  )49(    משנים קודמותםניצול הפסדי
 37  100  114   מס  שלא נכללה בגינם הטבתםהפסדי

 4  -  )35(   השפעת השינוי בשיעורי המס
 )4(  )16(  )5(    שותפויותברווחיחלק 

 )3(  )2(  -   מסים בגין שנים קודמות
 7  6  46   ל"הפרשים בשעורי מס בין ישראל וחו

יםבלתי מוכרות ותיאומ הוצאות, הכנסות פטורות
בעיקר רווח מהנפקת מניות  (נטו, אחרים

 )34(  )200(  )205(   )למיעוט בחברות מאוחדות
        
   348  404  339 

  
יחד עם חלק ) איחוד עוסקים(החברה רשומה לצורכי מס ערך מוסף כעוסק מורשה משותף   .ט

  .מהחברות המאוחדות
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  למניהנקי רווח   -: 34באור 
  

   למניההנקיוח ששימשו בחישוב הרווח פרוט כמות המניות והרו
  

  בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום   
   2007  2006 2005 
  כמות  כמות  כמות 
 רווח מניות רווח מניות רווח מניות 
 נקימשוקללת נקימשוקללת נקימשוקללת 

 אלפים  
ח"מליוני ש
 אלפים מדווחים

ח"מליוני ש
 פיםאל מדווחים

ח"מליוני ש
 מדווחים

             
  לצורך חישוב רווח בסיסי 

    לפני השפעה מצטברת בשל 
  622 10,064 1,513 11,345 1,275 11,664  נטו,   שינוי בכללי חשבונאות

  השפעה מצטברת בשל 
  - - - - - -  נטו,   שינוי בכללי חשבונאות

         
  622 10,064 1,513 11,345 1,275 11,664  נקי בסיסילצורך חישוב רווח 

         
  נטרול חלק החברה ברווח 
    בסיסי למניה של חברות 

  )498( - )1,351( - )1,236( -     מוחזקות
  חלק החברה ברווח מדולל 

    למניה של החברות 
  497 - 1,332 - 1,198 -     המוחזקות

  ילות השפעת מניות רג
  45 1,404 11 345 1 53     פוטנציאליות מדללות

          
  לצורך חישוב רווח מדולל 

    לפני השפעה מצטברת בשל 
  666 11,468 1,505 11,690 1,238 11,717  נטו,   שינוי בכללי חשבונאות

  השפעה מצטברת בשל 
  - - - - - -  נטו,   שינוי בכללי חשבונאות

          
  666 11,468 1,505 11,690 1,238 11,717   לצורך חישוב רווח נקי מדולל
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 מגזרים   -: 35באור 
 

  כללי  .א
  

 :במספר מגזרים עסקיים עיקרייםחברות הקבוצה עוסקות 
 

בתחנות ומוצרי צריכה  עיקר הפעילות הינה שיווק ומכירות דלקים  - דלק בישראלמגזר מוצרי  -
  .וק ומחוצה להןתדל

  
 עיקר הפעילות הינה אחזקה ותפעול של תחנות -ב "בארה תחנות תדלוק וחנויות נוחותמגזר   -

  .ב"תדלוק וחנויות נוחות בארה
  
 ומתייחסת להפעלת בית זיקוק 2005 הפעילות החלה בשנת -ב "מגזר בית זיקוק ושיווק בארה  -

  . ללקוחות שוניםוכן לשיווק דלקים, ב וצנרת להובלת נפט גולמי"בארה
  
 רכשו חברות 2007בחודש אוגוסט , 4'י9 תחנות תדלוק וחנויות נוחות באירופה כמתואר בבאור  -

. בלגיה ולוקסמבורג, מאוחדות של קבוצה את פעילות שיווק הדלקים של שברון בהולנד
 נוסף מגזר פעילות חדש בתחום תחנות 2007בעקבות הרכישה החל מהרבעון השלישי של שנת 

  .לוק וחנויות נוחות באירופהתד
  
כלי רכב וחלפים מתוצרת מאזדה ושיווק של יבוא עיקר הפעילות הינה  - כלי רכב וחלפיםמגזר   -

 .ופורד
  
ן מניבים בארץ ובחוץ לארץ "עיקר הפעילות הינה השקעה וניהול נכסי נדל - ן"הנדלמגזר   -

  .ובניית פרוייקטים למגורים ולמסחר המיועדים למכירה
  
 עיקר הפעילות בתחום זה מבוצעת על ידי הפניקס אשר אוחדה בדוחות -מגזר הביטוח בארץ   -

  )7'י9ראה באור  (2006,  בדצמבר31כספיים אלה החל מיום 
  
 עיקר הפעילות בתחום זה מבוצעת על ידי חברת רפבליק אשר אוחדה -ל "מגזר הביטוח בחו  -

 ).7'י9ראה באור  (2006,  בדצמבר31לראשונה בדוחות הכספיים החל מיום 
 
" ים תטיס"עיקר הפעילות מתבצעת במסגרת עסקה משותפת  - חיפושי והפקת נפט וגזמגזר  -

  .הפועלת בחיפושי והפקת נפט וגז במדף היבשת של חופי מדינת ישראל
 
 עיקר הפעילות הינה יצור ושיווק פרוקטוזה וכן ביצור חומצת לימון ומלחים -מגזר הביוכימיה   -

  .לתרופות ולדטרגנטים, ם לתעשיית המזוןהמשמשי
  
 עיקר הפעילות בהשקעות בתשתיות הכוללות בעיקר את תחום התפלת מי ים והקמת -אחרים   -

 וכן פעילות בתחום הביוכימיה הכוללת בעיקר ייצור ושיווק של מתקן כח להפקת חשמל
   .חומצת לימון ורכיבים לתוספים תזונתיים, פרוקטוזה

  
וכן ) ן"בעיקר בתחום הנדל(ל "במספר חברות כלולות הפועלות בחלק מהמגזרים הנהקבוצה מחזיקה 
  .)בעיקר בתחום התקשורת באמצעות אחזקתה בהוט(בתחומים אחרים 

 
החל מדוחות כספיים אלו החליטה הנהלת הקבוצה שלא להציג את נתוני הפעילות בתחום הביוכימיה 

לרבות בגין מספרי (נתוני פעילות הביוכימיה ,  לפיכך.נפרד בשל חוסר המהותיות של פעילות זומגזר כ
  .כלולים במגזרים האחרים) ההשוואה

 
מקום מושבה של , בישראל. ענפי הפעילות של החברה מתבצעים במספר אזורים גיאוגרפיים בעולם

, חיפושי הגז והנפט, מתבצעות פעילויות שיווק כלי רכב וחלפים, החברה ומרבית החברות המאוחדות
ב "בארה. ן מניבים"חלק מפעילות ייצור ושיווק מוצרי הדלק והשקעה וניהול נכסי נדל, חביטו

מגזר הביטוח ולמגזר חיפושי , מגזר בית הזיקוק, מתבצעות פעילויות הקשורות במגזר מוצרי הדלק
 ובמגזר ן"קנדה ומערב אירופה מתבצעת פעילות הקשורה במגזר הנדל, ובאנגליה, והפקת הגז והנפט

  .ב וישראל"ארה, מוצרי מגזר הביוכימיה משווקים באירופה.  התדלוק וחנויות הנוחותתחנות
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 )המשך(מגזרים   -: 35באור 
  

  דיווח ראשי בדבר מגזרים עסקיים  .ב
 

  הכנסות  .1
  מאוחד  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר31
  2007  2006  2005 
 ח מדווחים"מליוני ש  

       )1 (הכנסות מחיצוניים
 4,050  4,455  4,837   פעילות דלקים בישראל

 4,951  6,181  7,260   ב"תחנות תדלוק וחנויות נוחות בארה
 4,239  8,072  9,534   ב"פעילות בית זיקוק ושיווק בארה

  -  -  3,715   תחנות תדלוק וחנויות נוחות באירופה
 3,868  4,060  4,630  מגזר הרכב
 484  439  3,405  ן"מגזר הנדל

 184  268  342   מגזר חיפושי והפקת נפט וגז 
 557  643  775  מגזרים אחרים

  34,498  24,118  18,333 
  -  -  4,355   *)מגזר ביטוח בישראל 

  -  -  1,613   *)ל "מגזר ביטוח בחו
 18,333  24,118  40,466  סך הכל בדוח רווח והפסד

  
  .שייר עצמי בביטוח חיים ובביטוח כללימייצג פרמיות ביטוח שהורווחו ב  *)

  
  תוצאות המגזר והתאמה לרווח נקי  .2

  מאוחד  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר31
  2007  2006  2005 
 ח מדווחים"מליוני ש  
           

 46  89  247   פעילות דלקים בישראל
 122  109  91   ב"תחנות תדלוק וחנויות נוחות בארה

 501  632  710   ב"יקוק ושיווק בארהפעילות בית ז
  -  -  69   תחנות תדלוק וחנויות נוחות באירופה

 380  440  671  מגזר הרכב
 155  81  723  ן"מגזר הנדל

 95  154  116  מגזר חיפושי והפקת נפט וגז 
 77  90  51   מגזרים אחרים

   2,678  1,595  1,376 
 )43(  )65(  )94(   הוצאות שלא הוקצו למגזרים

  -  -  459    *)מגזר ביטוח בישראל
  -  -  216    *)ל"מגזר ביטוח בחו

 1,333  1,530  3,259  רווח מפעולות רגילות
 )594(  )554(  )1,585(   נטו, הוצאות מימון

רווח ממימוש השקעות בחברות מוחזקות 
 139  702  593   נטו, ואחרות

 113  3  69   נטו, הכנסות אחרות
 )339(  )404(  )348(   ים על ההכנסהמס

חלק הקבוצה ברווחי חברות ושותפויות 
 146  591  187   נטו  , כלולות

  , חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות
 )176(  )355(  )451(   נטו  

 - -  )449(   הוצאות לא תפעוליות בעסקי הביטוח
  622   1,513   1,275   רווח נקי

  
יטוח וכן הוצאות הנהלה וכלליות ואחרות והכנסות אחרות שלא כולל רווח מעסקי ב  *)

  .נכללו ברווח מעסקי ביטוח
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 )המשך( מגזרים  -: 35באור 
  
  נכסים המשמשים את המגזר  .3

  
  מאוחד 
  בדצמבר31 
 2007 2006 
 ח מדווחים"מליוני ש 
       

  4,202   5,828  ל"מגזר עסקי ביטוח בחו
 29,938  32,987  אלמגזר עסקי ביטוח ישר
 2,275  2,871  פעילות דלקים בישראל

 1,778  1,922  ב"תחנות תדלוק וחנויות נוחות בארה
 1,358  1,747  ב"פעילות בית זיקוק ושיווק בארה

  -  2,957  תחנות תדלוק וחנויות נוחות באירופה
 1,678  1,593 מגזר הרכב
 4,004  23,570 ן"מגזר הנדל

 1,244  1,236 שי והפקת נפט וגז חיפומגזר 
 1,134  1,663 מגזרים אחרים

    
 76,374  47,611 
     

    השקעות בחברות כלולות
       

 170  37  ישראל-מגזר מוצרי דלק 
 -  536 ב"ווק בארהימגזרי בתי זיקוק וש

 -  337 ות תדלוק וחנויות נוחות באירופהנמגזרי תח
 1,549  938 ן"הנדלמגזר 

 331  443 מגזר חיפושי גז ונפט
 743  378 *)אחרים 

    
 2,669  2,793 

 2,050  2,433 מגזריםל הוקצונכסים שלא 
     

 52,454  81,476 סך הכל נכסים במאוחד
  
מליוני  283-בכ מסתכמת 2007,  בדצמבר31 ליום ה אשר יתרתבהוטכולל השקעה   *)

  ). ח" מליוני ש305-  כ- 2006מבר  בדצ31ליום  (ח"ש
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  )המשך (מגזרים  -: 35באור 
  
  התחייבויות המגזר  .4

 מאוחד 
  בדצמבר31 
 2007 2006 
   
 ח מדווחים"מליוני ש 
   

  3,805 4,395  ל"מגזר עסקי בטוח בחו
 27,311 31,062  מגזר עסקי בטוח בישראל
 285 517  פעילות דקלים בישראל

 512 382  ב"תחנות תדלוק וחנויות נוחות בארה
 684 726  ב"פעילות בית זיקוק ושיווק בארה

  - 841  תחנות תדלוק וחנויות נוחות באירופה
 224 930 הרכבמגזר 

 271 1,543 ן"מגזר הנדל
 145 160 מגזר חיפושי והפקת נפט וגז 

 241 334 מגזרים אחרים
    
  40,890 33,478 

 15,509 37,361  מגזריםל התחייבויות שלא הוקצו
     

 48,987 78,251 סך הכל התחייבויות במאוחד
  

  עלות רכישת נכסים לזמן ארוך  .5
 מאוחד  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר31
  2007  2006  2005 
 ח מדווחים"מליוני ש  
        

 53  51  906   פעילות דלקים בישראל
 225  449  386   ב"תחנות תדלוק וחנויות נוחות בארה
 398  471  581   ב"פעילות בית זיקוק ושיווק בארה

  -  -  2,172   תחנות תדלוק וחנויות נוחות באירופה
 23  26  17  מגזר הרכב
 595  1,020  2,890  ן"מגזר הנדל

 6  121  132  מגזר חיפושי והפקת נפט וגז 
 1,009  155  503   אחריםמגזרים 

           
   7,587  2,293  2,309 

  פחת והפחתות  .6
          

 69  61  60   פעילות דלקים בישראל
 111  95  90   ב"תחנות תדלוק וחנויות נוחות בארה
 6  27  45   ב"פעילות בית זיקוק ושיווק בארה

  -  -  45   תחנות תדלוק וחנויות נוחות באירופה
 9  8  11  מגזר הרכב
 71  45  222  ן"מגזר הנדל

 52 73 67  מגזר חיפושי והפקת נפט וגז 
 32  31  45   אחריםמגזרים 

          
  585  340  350 
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  )המשך (מגזרים  -: 35באור 

  
  דיווח משני בדבר מגזרים גיאוגרפיים  .ג

  

 )על פי מיקום לקוחות(הכנסות לפי שווקים גיאוגרפיים   .1
      

 מאוחד  

  
   שהסתיימה ביוםלשנה

  בדצמבר31
  2007  2006  2005 
 ח מדווחים"מליוני ש  
           

 8,506  9,334  10,425  ישראל
 9,297  14,340  16,987  ב"ארה

 98  45  2,215  אנגליה
 199  211  222  קנדה

 233  188  4,603  אירופה
  -   -   46   אחר

        
  34,498  24,118  18,333 

  

ערכים בספרים של נכסים המשמשים את המגזר ועלות רכישת נכסים לזמן ארוך לפי אזורים   .2
 )על פי מיקום הנכסים(גיאוגרפיים 

  

 עלות רכישת נכסים לזמן ארוך נכסי המגזר 
 בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום   בדצמבר31 
 2007 2006 2007 2006 2005 
 ח מדווחים"מליוני ש 
                    

 1,389 427 1,862 40,445 45,317  ישראל
 623 920 967 7,610 11,574  ב"ארה

 117 - 37 1,201 17,873  אנגליה
 64 17 10 1,384 1,691  קנדה

 116 849 4,642 1,723 4,740  אירופה
 - 80 69 91 281  אחר

          
 81,476 52,454 7,587 2,293 2,309 

  
  

  בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 36באור 
  

ן בחוץ לארץ התקשרה עם חברה המוחזקת על ידי בעל השליטה "חברה מוחזקת של דלק נדל  .א
ההסכמים הינם . לניהול שלושה מבנים המצויים בקנדה,  בהסכמי ניהול50%בקבוצה בשיעור של 

אלא אם אחד הצדדים הודיע למשנהו על לתקופה של שנתיים והם מתחדשים לתקופות נוספות 
  .ח" מליוני ש2-היקף ההתקשרות השנתית מסתכם בכ. הפסקת ההתקשרות

  
חברה בבעלות בעל השליטה בקבוצה שוכרת בתנאי שוק משרדים בקנדה מחברה מוחזקת , בנוסף
  .ח" מליוני ש0.5- היקף ההתקשרות השנתית מסתכם בכ. ן"ל של דלק נדל"בחו

  
ראה באור , בות למענק מיוחד לחברה בבעלות חתנו של בעל השליטה בחברהלעניין התחיי  .ב

  .'יט)1('י9
  
 מליוני 12.1- מסתכמת בכ2007,  בדצמבר31ל הקבוצה הועמדו הלוואות אשר יתרתן ליום "למנכ  .ג

בתנאי ההלוואות נקבע כי ההלוואות תהיינה . 2008-2011ההלוואות עומדות לפרעון בשנים . ח"ש
כספי ההלוואות משמשים . 4% המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור של צמודות למדד

המניות הנרכשות משמשות כבטוחה להחזר ההלוואות . לרכישת מניות של חברות בקבוצת דלק
  .וכל סכום שיתקבל ממכירת המניות ישמש בראש ובראשונה להחזר ההלוואות
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  )ךהמש (בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 36באור 
  
ח " מליוני ש6.9ר דירקטוריון החברה הועמדה מסגרת לקבלת הלוואות בהיקף של עד "ליו  .ד

בתנאי ההלוואות נקבע כי ההלוואות תהיינה צמודות למדד . 2008-2010העומדות לפרעון בשנים 
כספי ההלוואות ישמשו לרכישת מניות של חברות . 4%בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 

המניות הנרכשות משמשות כבטוחה להחזר . ר הדירקטוריון"שיקול דעתו של יוקבוצת דלק לפי 
ליום . ההלוואות וכל סכום שיתקבל ממכירת המניות ישמש בראש ובראשונה להחזר ההלוואות

  .ח" מליוני ש8.2- מסתכמת יתרת ההלוואות בכ2007,  בדצמבר31
  
ר דירקטוריון " ליו,ל הקבוצה"באשר לתוכניות אופציות בחברות מאוחדות שהוענקו למנכ  .ה

  .'י9 ובאור 'יח)1('י9ראה באור ,  ולדירקטורהקבוצה
  
  הטבות לבעלי עניין  .ו
  

 מאוחד 

 
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר31
   2007  2006   2005  
 ח מדווחים"מליוני ש 
         

 0.2 0.3 0.3  שכר דירקטורים שאינם מועסקים 
     

 4 5 5   ובעל עניין שאינם מועסקים מספר דירקטורים
     

 5 10.2 12.5  ) 2) (1(שכר דירקטור ובעלי עניין מועסקים 
     

 3 3 3  מספר דירקטורים ובעלי עניין מועסקים 
  

 כולל הוצאות שכר שנזקפו בגין הטבה הנובעת מהענקת אופציות - 2007-ו 2006בשנת   )1(
  .בחברות מוחזקות

- לל תשלומים ששילמה חברה מאוחדת לדירקטור בקבוצה בגין שירותי ניהול בסך של ככו  )2(
מליוני  0.6- כ-  2005; ח"מליוני ש 0.7- כ-  2006 ( וכולל הטבה בגין אופציותח"מליוני ש 1.9
  ).ח"ש

  
  יתרות ועסקאות  עם בעלי עניין  .י

  
  יתרות  .1

  
  מאוחד 
  בדצמבר31 
 2007 2006 
  מדווחיםח"מליוני ש 
    

  13   17  הלוואות וחובות לזמן ארוך
          

  3   3  הלוואות וחובות לזמן קצר
       

  16   20  יתרת הלוואות לבעלי ענין הגבוהה ביותר במשך השנה
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  )המשך (בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 36באור 
  
  עסקאות  .2
  

  מאוחד  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

  בדצמבר31
  2007  2006  2005 
 ח מדווחים"מליוני ש  

        
  1   1   1   הכנסות מימון

  
חברות הקבוצה מנהלות עסקאות במהלך העסקים הרגיל במחירי שוק ובתנאי אשראי רגילים עם   .י

  .צדדים קשורים ובהיקפים שאינם מהותייםתאגידים שהם 
  
  

   וניהול סיכוניםמכשירים פיננסיים  -: 37באור 
  

  ראיסיכוני אש  .א
  

הנהלות החברות בוחנות באופן שוטף .  נובעות ממספר רב של לקוחותחברות הקבוצההכנסות 
בכדי את יתרת הלקוחות ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות שלהערכת ההנהלות מספיקות 

  .בגין חובות מסופקיםלכסות הפסדים אפשריים 
  
  סיכוני ריבית  .ב

  
בריבית בשיעור משתנה ולפיכך חשופה החברה לחברה ולחברות המוחזקות הלוואות שקליות 

חלק מהחברות בקבוצה נטלו הלוואות בשיעור ריבית . לשינויים בריבית הבנקאית בישראל
. ל ולפיכך הן חשופות לשינויים בשיעורי הריבית באותן ארצות"המשתנה בהתאם לריביות בחו

תיה העסקיות של החברה וכן כמו כן לשינויים בשיעורי הריבית יכולות להיות השפעות על תוצאו
ב עשויים להשפיע לרעה על "שינויים בשערי הריבית בישראל ובארה. של החברות המוחזקות

ואשר  עומד , ח הסחיר בחברות הביטוח המוחזקות על ידי חברות מאוחדות"תשואות תיק האג
  .כנגד ההתחייבויות הביטוחיות

  
  סיכוני מטבע  .ג
  

מאוחד של החברה הסתכם עודף ההתחייבויות הכספיות במאזן ה 2007,  בדצמבר31ליום   
אשר נובע , ח"מליוני ש 18,460-כ הנקובות במטבע חוץ על נכסים כספיים במטבע חוץ לסך של

עודף ההתחייבויות הכספיות הצמודות למדד . בעיקרו מעודף התחייבויות לזמן ארוך במטבע חוץ
ח עודף "מליוני ש 194- כולל כ, ח"וני שמלי 9,487- על נכסים כספיים צמודים למדד הסתכם לכ
  .התחייבויות כספיות שוטפות הצמודות למדד
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  )המשך ( וניהול סיכוניםמכשירים פיננסיים  -: 37באור 
  

  מכשירים פיננסיים נגזרים  .ד
  

שנועדו , חברות הקבוצה מתקשרות לעיתים בעסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים מסויימים  
לשינויים בערכם של מלאים ,  לשינויים בשערי חליפין של מטבעות חוץבחלקן להגן על החשיפה

  .ושל מחירי מכירת גז ולשינויים בשיעורי ריבית
  :ת התקשרויות פתוחות כמפורט להלןו מאוחדותלתאריך המאזן היו לחבר  .1

  
    היקף העסקאות   
     ח"במליוני ש   

         התקשרויות בעסקאות פורוורד
     1,208    קלרכישת דולר תמורת ש

     28    יין יפני תמורה אירורכישת 
     65    רכישת יין יפני תמורה שקל
     155    רכישת דולר תמורת אירו
     50    רכישת מדד תמורת שקל

     28     קנדיט תמורת דולר"רכישת ליש
     28    ט תמורת אירו"רכישת ליש

     9    שקלרכישת אירו תמורת 
     51    שקל תמורת פרנק שוויצרירכישת 

          
         אופציות במטבע חוץ שנרכשו
     398    רכישת יין יפני תמורת שקל

     1    יין יפני תמורת אירורכישת 
     909    רכישת דולר תמורת שקל

     19     תמורת דולרט"לישרכישת 
     258    רכישת אירו תמורת דולר
     12    רכישת דולר תמורת אירו
     1,164    רכישת אירו תמורת שקל

     82    פרנק שוויצרירכישת דולר קנדי תמורת 
     71    ט תמורת דולר קנדי"רכישת ליש

     53     תמורת דולר קנדידולררכישת 
     193  ט תמורת אירו" רכישת ליש

     23   רכישת דולר תמורת יין יפני
     90   רכישת אירו תמורת כתר שוודי

     62  ט תמורת כתר שוודי" רכישת ליש
         

 
         אופציות במטבע חוץ שנכתבו

     77    שקל תמורת  קנדירכישת דולר
     530    רכישת שקל תמורת דולר
     192    רכישת דולר תמורת שקל

     25    רכישת יין יפני תמורת דולר
     4    רכישת אירו תמורת דולר
     353    רכישת שקל תמורת אירו
     224    רכישת דולר תמורת אירו

     194    ורת דולר קנדיט תמ"רכישת ליש
     62    ט תמורת אירו"רכישת ליש

     122    רכישת דולר קנדי תמורת פרנק שוויצרי
     484    רכישת שקל תמורת יין יפני

     73    רכישת דולר תמורת דולר קנדי
     62  ט תמורת פרנק שוויצרי"שי רכישת ל

     40  ט" רכישת דולר תמורת ליש
     271  ירו רכישת יין יפני תמורת א

     3   רכישת פרנק שוויצרי תמורת שקל
     77   רכית דולר תמורת פרנק שוויצרי

     62  ט תמורת כתר שוודי" רכישת ליש
       
  7,812     
         

  .ח" מליוני ש49 משקף התחייבות של 2007,  בדצמבר31 ל וערכן הפנקסני ליום"הערך ההוגן של העסקאות הנ  
 

  .  לתקופות של עד שנה ואינן מוכרות כעסקאות הגנה לצורכי חשבונאותמרבית העסקאות הן
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  )המשך ( וניהול סיכוניםמכשירים פיננסיים  -: 37באור 
  
לפיהן לחברה " Cap"ב התקשרה בעסקאות החלפת ריבית מסוג "מאוחדת בארההחברה ה  .2

ומים בסך של ביחס לסכ) Eurodollar 1.5%-1.25%(המאוחדת הזכות להחליף ריבית משתנה 
 וזאת בכפוף לתקרות שערי 3.5% -  4% מליוני דולר בריבית קבועה בטווח שבין 99-כ

  .הריבית שנקבעו בהסכמים
  

 של שוויין הנאות. 2010 - 2008העסקאות הינן לתקופות שונות המסתיימות בשנים 
  . אלפי דולר1,033- מסתכם בכ 2007,  בדצמבר31העסקאות ליום 

  
 IRS- וSwaptionאחרות התקשרויות בעסקאות החלפת ריבית מסוג לחברות מאוחדות   .3

התקשרה , כמו כן. לפיהן לחברות זכות להחליף ריבית משתנה בריבית קבועה ולהיפך
הערך ההוגן של ". Cap"החברה המאוחדת בעסקאות להגנה על עליית ריבית משתנה מסוג 

ח ומוצג בסעיף "מליוני ש 433-משקף התחייבות של כ 2007,  בדצמבר31העסקאות ליום 
  .הזכאים ויתרות זכות

  
לפיו ) KPI -להלן  (SWAP LIMITED PRICE INDEXחברה מאוחדת התקשה בהסכם מסוג   .4

 באנגליה ומקבלת RETAIL PRICE INDEX-היא משלמת סכומים הצמודים לשינויים ב
בות של  משקף התחיי2007,  בדצמבר31השווי ההוגן של העסקה ליום . סכומים קבועים

  .ח" מליוני ש303
  
דלק קידוחים ואבנר לבין חברה הקשורה בבנק ,  נחתם הסכם בין דלק השקעות2004בשנת   .ה

-2005על פי ההסכם קובע מחיר הגז לערך דולרי קבוע לשנים . ל לקיבוע מחיר הגז"השקעות מחו
 31ר ליום היקף עסקת הקיבוע כאמו).  מליון דולר630-סכום העסקה הכולל הסתכם בכ (2013

  .מליוני דולר 370- הינה בסך של כ2007, בדצמבר
  

 דולר למליון 2.47(במידה שמחיר הגז הרבעוני יהיה נמוך מהמחיר המקובע , ל"בהתאם לעסקה הנ
BTU( , תשלם החברה המבצעת לדלק השקעות ולשותפויות המוגבלות את ההפרש בין המחיר

דה שהמחיר בפועל יהיה גבוה מהמחיר במי. ביחס לכמות שנקבעה, בפועל למחיר המקובע
  .ישלמו דלק השקעות השותפויות המוגבלות את ההפרש ביחס לכמות שנקבעה, המקובע

  
מ "ניתנו ערבויות של בנק הפועלים בע, דלק קידוחים ואבנר, להבטחת התחייבויות דלק השקעות  

 26- סך של כמ אשר סכומן ליום עריכת הדוחות הכספיים עומד על"ובנק לאומי לישראל בע
  .ל"התקבלה ערבות להבטחת ההתחייבות של בנק ההשקעות מחו, במקביל. מליוני דולר

  
, )לעיל) 1('ג22באור (במסגרת ההסכמים שנחתמו בקשר עם הנפקת אגרות חוב , 2005בשנת 

במקביל נחתם הסכם ). החברה המנפיקה (SPC-ל לטובת ה"הוסבו הסכם הגידור והערבויות הנ
)Back to Back (דלק קידוחים ואבנר ל, בין דלק השקעות-SPC לפיו יועבר רווח והפסד מהסכם 

  .דלק קידוחים ואבנר,  לדלק השקעותSPC-הגידור מה
  

  .ח"מליוני ש 77-משקף התחייבות של כ 2007,  בדצמבר31השווי ההוגן של העסקה ליום 
עסקאות . גז ונפטב התקשרה בעסקאות לקיבוע מחירי "א ארה"שותפות מאוחדת של דמ, בנוסף

  .אלה אינן מוכרות כעסקאות הגנה לצורכי חשבונאות
  .ח"מליוני ש 74-משקף התחייבות של כ 2007,  בדצמבר31שווי הוגן שלהם ליום 

  
   של מכשירים פיננסייםהוגןשווי   .ו

  
, חייבים ויתרות חובה, לקוחות, השקעות לזמן קצר, הסכום הפנקסני של מזומנים ושווי מזומנים

 .זכאים ויתרות זכות תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם, יבויות לספקים ולנותני שרותיםהתחי
ראה , באשר לשווין של אגרות חוב הניתנות להמרה במניות חברות מאוחדות ואגרות חוב אחרות

  .22-  ו21באורים 
  

 14,105- כח הינו"מליוני ש 13,770- שווין ההוגן של הלוואות לזמן ארוך שערכן הפנקסני מסתכם בכ
  .ח"מליוני ש
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  )המשך ( וניהול סיכוניםמכשירים פיננסיים  -: 37באור 
  

שווין ההוגן של יתר ההלוואות ואגרות החוב אינו שונה מהותית מערכן הפנקסני מאחר ומרבית 
  .יתרות אלו נושאות ריבית אשר אינה שונה באופן מהותי מהריבית המקובלת בשוק

  

 חוב ויתרת הלוואות לזמן קצר וארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים שווין ההוגן של יתרת אגרות
וכן של חייבים ופקדונות לזמן ארוך תואם או קרוב לערכם הפנקסני מאחר ומרבית יתרות אלו 
נושאות ריבית אשר אינה שונה באופן מהותי מהריבית המקובלת בשוק לנכסים והתחייבויות 

  .דומים
  

ח ואילו " מליוני ש389-הינו כ 2007,  בדצמבר31אחרות ליום השווי ההוגן של השקעות בחברות 
  .ח"מליוני ש 337- הפנקסני לאותו מועד הינו כןסכומ

  
  )במאוחד(עסקי ביטוח   -: 38באור 

  
  השקעות  .א

   בדצמבר31  
  2007   2006  
  ח מדווחים"מליוני ש  

     
 20,741  24,629   )1(ניירות ערך 

  2,084   1,751   )2(הלוואות 
  2,533   2,524   )3(פקדונות בבנקים 

  82   93   )4(סוכנויות ביטוח כלולות 
  585   563   )5(חברות כלולות אחרות 

  50   303   )6(מקרקעין להשכרה 
  13   118   )7 (מבנים בהקמה

        
   29,981   26,088  
  ניירות ערך  .1

  
  :ההרכב  )א

  2007 בדצמבר 31 
 כ"סה  אחרים  סחירים 
  ח מדווחים"יוני שמל 

             ניירות ערך שהונפקו בארץ
  14,289   8,933   5,356   תעודות התחייבות
  174   17   157    ניתנות להמרהתעודות התחייבות

  3,373   23   3,350   מניות
  25   -   25   תעודות השתתפות בקרנות נאמנות

  80   80   -   קרנות הון סיכון והשקעה
  15   -   15   קרנות גידור

  351   351   -   ן"קרנות השקעה ונדל
  12   )1(   13   כתבי אופציה

  32   26   6   מכשירים פיננסיים נגזרים
           
  18,351   9,429   8,922   כ ניירות ערך שהונפקו בארץ"סה

      
           ל"ניירות ערך שהונפקו בחו

  2,240   2   2,238   תעודות התחייבות
  1   -   1   להמרהתעודות התחייבות ניתנות 

  787   137   650   מניות
  1,295   -   1,295   תעודות השתתפות בקרנות נאמנות

  17   17   -   קרנות הון סיכון והשקעה
  1,119   29   1,090   קרנות גידור

  800   61   739   ן"קרנות השקעה ונדל
  19   -   19   כתבי אופציה

  -   1   )1(   מכשירים פיננסיים נגזרים
           
  6,278   247   6,031   ל"כ ניירות ערך שהונפקו בחו"סה

           
  24,629   9,676   14,953   כ ניירות ערך"סה
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  )במאוחד(עסקי ביטוח   -: 38באור 

  
  2006 בדצמבר 31 
 כ"סה  אחרים  סחירים 
  ח מדווחים"מליוני ש 

             ניירות ערך שהונפקו בארץ
  12,925   7,715   5,210   אגרות חוב

  94   -   94   אגרות חוב ניתנות להמרה
  2,448   3   2,445   מניות

  114   -   114   תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
  61   61   -   קרנות הון סיכון והשקעה

  73   60   13   קרנות גידור
  212   212   -   ן"קרנות השקעה ונדל

  125   62   63   כתבי אופציה
  2   -   2   מכשירים פיננסיים נגזרים

           
  16,054   8,113   7,941   כ ניירות ערך שהונפקו בארץ"סה
           

           ל"ניירות ערך שהונפקו בחו
  1,822   11   1,811   אגרות חוב

  689   116   573   מניות
  1,035   -   1,035   תעודות השתתפות בקרנות נאמנות

  15   15   -   קרנות הון סיכון והשקעה
  620   -   620   קרנות גידור

  485   84   401   ן"קרנות השקעה ונדל
  19   20   )1(   כתבי אופציה

  2   -   2   מכשירים פיננסיים נגזרים
           
  4,687   246   4,441   ל"כ ניירות ערך שהונפקו בחו"סה
           
  20,741   8,539   12,382   כ ניירות ערך"סה

  
  

   בדצמבר31  
  2007   2006  
  ח מדווחים"מליוני ש  

       :כולל
        

  4,549   4,682   ניירות ערך שאינם ניתנים להעברה
        

כולל ניירות ערך בלתי סחירים המוחזקים כנגד 
התחייבויות בגין פוליסות משתתפות ברווחי   
השקעה שנכללו בדוחות הכספיים לפי שווי   
  3,039   3,907   :הוגן  
        
        

 המוצג נטו לנכס הבסיס) הגנה(סכום החשיפה 
במונחי דלתא של העסקאות הפיננסיות שנעשו   
   )1,383(   לתאריך המאזן  

  
  
)726(  

מזה בגין נכסים החופפים להתחייבויות בגין 
   )968(   פוליסות משתתפות ברווחי השקעות  

  
)640(  

        
   )415(   )86(  
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  :אגרות החובפירוט בסיסי הצמדה של   ) ב
 

  2007 בדצמבר 31  

  
צמודות 
  למדד

בדולר או
בהצמדה 

  לו

ח "במט
אחר או 
בהצמדה 

  לו
  ללא
  כ"סה הצמדה

  ח מדווחים"מליוני ש  
            

אגרות חוב ממשלתיות
  6,578  1,471  -  5  5,102 או בערבות ממשלה  

            :אגרות חוב אחרות
  7,890  95  6  334  7,455  שהונפקו בישראל

  2,236  -  33  2,203  -  שהונפקו בחוץ לארץ
            

רות סך השקעות באג
  16,704  1,566  39  2,542  12,557  ובח  

  
  

  2006 בדצמבר 31  

  
צמודות 
  למדד

בדולר או
בהצמדה 

  לו

ח "במט
אחר או 
בהצמדה 

  לו
  ללא
  כ"סה הצמדה

  ח מדווחים"מליוני ש  
            

אגרות חוב ממשלתיות
  8,052  1,608  -  -  6,444 או בערבות ממשלה  

            :אגרות חוב אחרות
  4,967  62  -  343  4,562  שהונפקו בישראל

  1,822  -  -  1,822  -  שהונפקו בחוץ לארץ
            

רות סך השקעות באג
  14,841  1,670  -  2,165  11,006  ובח  
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  )המשך) (במאוחד(עסקי ביטוח   -: 38אור ב
  

  הלוואות  .2
  

  :פירוט לפי בטחונות  )א
  

   בדצמבר31  
  2007   2006  
  ח מדווחים"מליוני ש  

       
  277   278  הלוואות על פוליסות ביטוח חיים

מובטחות במשכנתאות והתחייבויות לרישום 
  207   161   משכנתאות

  3   23   מובטחות בשעבוד רכב
  760   658   טחות במניותמוב

  736   659    )4) (3) (1(בבטחונות אחרים ולעובדים 
  101   64   )2(לסוכנים   
        
   1,843   2,084  
        

הפרשה לחובות מסופקים שנוכתה מסכומי 
  19   21   ל"ההלוואות הנ  
        

כולל הלוואות המוחזקות כנגד פוליסות ביטוח 
דוחות חיים משתתף ברווחים שנכללו ב  
  675   601   הכספיים לפי שווי הוגן  

  
. וכדומה' ערבות צד ג, כרטיסי אשראי, בטחונות אחרים כוללים ממסחרים דחויים  )1(

  .ההלוואות לעובדים אינן מובטחות בבטחונות מעבר לזכויות קיזוז על פי דין
  

  .ההלוואות לסוכנים מובטחות ברובן בשעבוד עמלות ובשטרות לבטחון  )2(
  

להלוואות שהועמדו במסגרת תיק ביטוח . לק מהלוואות מדורגות בדירוג פנימיח  )3(
חיים משתתף ברווחים משמש הדירוג הפנימי לצורך קביעת ריבית ההיוון על פי 

  .מ" בעכללי שערי ריבית
  

חלק מההלוואות כוללות אופציה להשתתפות ברווחי הלווה או הפרוייקט בתנאים   )4(
  .מסויימים
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ן פרטים נוספים בהתאם לתקנות פרטי דין וחשבון בגין הלוואות לגורם אחד הלל  )ב
  :ח" מיליון ש12העולות על 

 
  2007 בדצמבר 31

   גורם
  יתרה

  במאוחד 
שיעור ריבית 

  נקובה
  תנאי
   הצמדה

משך חיים 
 בטחונות  ממוצע

           %   ח מדווחים"מליוני ש   
                        

 בטחונות אחרים   5.06   צמוד מדד    5.25   138    ) *1
 מניות   3.37   צמוד מדד    6.23   163    2
 מניות   1.92   צמוד מדד    6.60   121    3
 מניות   3.17   צמוד מדד    6.59   111    4
 בטחונות אחרים   5.70   צמוד מדד    5.18    106    5
 בטחונות אחרים   9.54   צמוד מדד    5.35   144    6
 מניות   0.17   צמוד מדד    6.59   82    7
 בטחונות אחרים   1.76   צמוד דולר  2.4%+ ליבור    51    8
 משכנתא+מניות   3.38   צמוד דולר    9.00     24  9
 משכנתא+מניות   3.47   צמוד מדד    7.50     27  9

              51   כ" סה9
 מניות   4.95   צמוד יורו    2%+ ליבור    43    10
 בטחונות אחרים   6.01   צמוד מדד    11.00   40    11
 מניות   0.98   צמוד מדד    4.00   26    12
 כלי רכב   1.15   לא צמוד    7.18    18  13
 ללא בטחונות   1.12   צמוד מדד    5.37    6  13

              24    כ" סה13
 מניות   0.28   צמוד יורו    7.00   16    13
 בטחונות אחרים   4.12   צמוד מדד    7.50   12    15
 מניות   5.33   צמוד מדד    13.5   38    16
 בטחונות אחרים   3.08   צמוד מדד    6.00   30    17
 בטחונות אחרים   5.23   צמוד מדד    6.50   24    18
 בטחונות אחרים   0.50   צמוד מדד    4.00   15    19

                      
    1,235                 

  
. מסוימים מההלוואות כוללות אופציה להשתתפות ברווחי הלווה או הפרוייקט בתנאיםחלק  *)
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  2007 בדצמבר 31

   גורם
  יתרה

  במאוחד 
שיעור ריבית 

  נקובה
  תנאי
   הצמדה

משך חיים 
 בטחונות  ממוצע

           %   ח מדווחים"מליוני ש   
                        
 מניות   3.90  צמוד מדד    6.23    159    1
 בטחונות אחרים   5.51  צמוד מדד    5.25    134    (*)2

 בטחונות אחרים   9.60  צמוד מדד    6.52    128    3
 מניות   2.34  צמוד מדד    7.00    131    4
 מניות   3.49  צמוד מדד    6.59    80    5
 מניות   2.56  צמוד מדד    6.60    115    6
 בטחונות אחרים   5.18  צמוד מדד    5.18    103    7
 מניות   0.44  דולר    2%+ לייבור     85    8
 מניות   0.72  אירו    7.00    37    9
 בטחונות אחרים   0.50  ט"ליש    6.00    43    10
 מניות   3.59  צמוד מדד    6.59    40    11
 מניות   3.36  צמוד מדד    7.00    26    12
 מניות   5.33  צמוד מדד    7.85    36    13
 בטחונות אחרים   6.52  צמוד מדד    11.00    35    14
 בטחונות אחרים   4.05  צמוד מדד    6.00    27    15
 בטחונות אחרים   2.01  צמוד מדד    5.37     6  16
 בטחונות אחרים   2.12  לא צמוד    6.40     19  16
              25    16כ "סה

 משכנתא   3.90  דצמוד מד    6.50    26    17
 משכנתא   0.55  צמוד מדד    8.00    18    18
 מניות   7.78  צמוד מדד    6.75    15    19
 בטחונות אחרים   4.53  צמוד מדד    7.50    12    20
 בטחונות אחרים   0.20  צמוד מדד    7.25    15    21
 מניות   1.76  צמוד מדד    4.00    13    22
 משכנתא+מניות   3.88  דולר    9.00      29  23
 משכנתא+מניות   3.88  צמוד מדד    7.50      28  23
              57   23כ "סה

 מניות   1.63  אירו    12.00    15    (*)24
 בטחונות אחרים   2.36  דולר  2.4%+ לייבור     56    25
 בטחונות אחרים   1.10  צמוד מדד    4.00    15    26

                 
    1,446             

  
  . מסוימיםחלק מההלוואות כוללות אופציה להשתתפות ברווחי הלווה או הפרוייקט בתנאים  *)
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  :שיעור הריבית הממוצעת ומשך החיים הממוצע, חלוקה לפי תנאי הצמדה  )ג

  

שיעור 
ריבית 
נקובה 
  ממוצעת

  %- ב

משך חיים 
 ממוצע
 בשנים

ח "מליוני ש
דווחיםמ

             
             :2007 , בדצמבר31ליום 

             
  1,610   2.7  4.1   צמודות למדד
  21   6.4  4.5   ט"צמודות לליש
  66   3.4  4.0   צמודות ליורו
  76   2.3  8.1   צמודות לדולר

  3   4.0  -   צמודות לדולר קנדי
  67   0.3  2.0   בלתי צמודות

          
        1,843  

             :2006 ,צמבר בד31ליום 
             

  1,720   3.8  6.1   צמודות למדד
  71   8.4  5.1   ט"צמודות לליש
  59   1.1  9.8   צמודות ליורו
  171   1.6  8.0   צמודות לדולר

  6   4.3  18.1   צמודות לדולר קנדי
  57   0.6  2.6   בלתי צמודות

             
        2,084  

  פקדונות בבנקים  .3
  

  :שיעור הריבית הממוצעת ומשך החיים הממוצע, תנאי הצמדהחלוקה לפי   )א

  

שיעור 
ריבית 
נקובה 
  ממוצעת

  %- ב

משך חיים 
ממוצע 
 בשנים

ח "מליוני ש
מדווחים

             
           :2007 בדצמבר 31ליום 

  1,935   4.6  5.5   צמודים למדד
  494   2.0  1.1   צמודים לדולר
  53   -  -   צמודים לאירו
  42   0.9  3.2   םבלתי צמודי

             
         2,524  

  
           :2006 בדצמבר 31ליום 

  2,094   4.6  5.7   צמודים למדד
  419   4.9  8.6   צמודים לדולר
  20   3.9  6.4   בלתי צמודים

          
         2,533  

  
ח פקדונות המוחזקים כנגד פוליסות בביטוח חיים " מליוני ש1,694כולל סך של   )ב

  .ברווחים שנכללו בדוחות הכספיים לפי שווי הוגןמשתתפות 



  מ"קבוצת דלק בע
  באורים לדוחות הכספיים

-  115  - 

  
  

  )המשך( )במאוחד(עסקי ביטוח   -: 38באור 
  
  סוכנויות ביטוח כלולות  .4
  

   בדצמבר31  
  2007   2006  
  ח מדווחים"מליוני ש  

       
  4   8   עלות מניות 

  )2(   )1(   נטו, הפסדים שנצברו
        
  2   7   כ שווי מאזני"סה

  80   86   יןיתרת מוניט
        
   93   82  
        

  
  חברות כלולות אחרות  .5

  
  :ההרכב  )א

  
   בדצמבר31  
  2007   2006  
  ח מדווחים"מליוני ש  

       
  3   57   31.12.91עלות ורווחים שנצברו עד 

  180   152   1.1.92 -עלות מניות החל מ
 -רווחים שלא חולקו וקרנות שנצברו החל מ

  25   66   )1(נטו , 1.1.92  
  108   -   העברה במסגרת שינוי מבנה

        
  316   275   כ שווי מאזני"סה
        

  236   238     והפרש מקורי מיוחסיתרת מוניטין
  34   50   הלוואות 

        
   563   586  
        

  )1(   -   בניכוי הפרשה לירידת ערך
        
  585   563   כ חברות כלולות"סה
        
  14   20   ל בשנת החשבוןדיבידנד שהתקב  )1(

  
 מהון המניות המונפק והנפרע של 40%- מחזיקה הפניקס ב2006החל מחודש אפריל   )ב

אקסלנס נשלטת על ידי הפניקס ועל ידי ).  אקסלנס-להלן (מ "אקסלנס השקעות בע
  .בעלי מניות אחרים בשליטה משותפת
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תהיה לפניקס  2009 בינואר 1החל מיום בעלי המניות באקסלנס ין בבהתאם להסכם 
 המניות האחרים תהיה לבעלי 2009 בפברואר 1 והחל מיום CALLאופציית 

שתוצאתן רכישת מלוא השליטה באקסלנס על ידי , PUTבאקסלנס אופציית 
 נוסחאות מחיר מוסכמות מראש הנגזרות מהביצועים העתידיים וזאת לפי, הפניקס

  .אקסלנסשל 
 

: להלן(מ " לבין בנק הפועלים בעפניקס נחתם מזכר הבנות בין ה2007 , במרס9ביום   )ג
 מסך הכל הון מניות המוצא של 25% על ידי החברה הלפיו תירכשנ, ")בנק הפועלים"

שהינן חברות , ")החברות: "להלן(מ "ישראל בע) יורוקארד(מ ויורופיי "ישרכארט בע
כמוסכם , לים ותהיה זכאית לדירקטורים מטעמהבשליטה מלאה של בנק הפוע

  .במזכר הבנות
תוך , ח" מיליארד ש2.55התמורה עבור המניות תחושב על בסיס שווי מצרפי של 

. אם וככל שיחולק עד למועד השלמת ביצוע העסקה, התאמות לחלוקת דיבידנד
ווי יותאם כלפי מעלה בסיס ש,  חודשים15במקרה של הנפקת החברות לציבור בתוך 

 משווי החברות לצרכי ביצוע 90%החברות המצרפי לצורך העסקה לשיעור של 
  .ח" מיליארד ש2.7אך לא מעל שווי חברות מצרפי של , ההנפקה לציבור

לרבות הסכמת החברה באשר (לתנאים , ביצוע העסקה כפוף לביצוע בדיקת נאותות
ככל שיש , ריםלאישורים רגולטו, )מ לבנק הפועלים"להסדרים שבין ישראכרט בע

  .פניקסלאישור הנהלת ודירקטוריון בנק הפועלים ולאישור דירקטוריון ה, בהם צורך
  

בחברת ) 30%- כ( התקשרה ריפבליק בהסכם למכירת אחזקותיה 2007בחודש אפריל   )ד
Seguros Atlas S.A.הרווח ). ח" מליוני ש120- כ( מליוני דולר 28.5- בתמורה לסך של כ

  . בסכומים שאינם מהותייםממימוש ההשקעה הסתכם
  
באמצעות חברה בת ( התקשרה הפניקס ,2007במהלך הרבעון השלישי של שנת   )ה

בהסכם עקרונות עם צד שלישי להקמת חברה משותפת בתחום ) בבעלות מלאה
 ותהיה לה 50%קס בחברה המשותפת יהיה יחלקה של הפנ. השקעות בדיור מוגן

  .זכות הכרעה בדירקטוריון
  

 מהון המניות המונפק 100%כם כאמור רכשו הפניקס והצד השלישי סהבמסגרת ה
 מ"בע) 1998(מ ואמפל דיור מוגן "בע) 1994(והנפרע של חברות אמפל דיור מוגן 

הקמה וניהול של מרכזי דיור , הפועלות בתחום ייזום, ) חברות אמפל-להלן ביחד (
  ).ח" מליוני ש63- נו כחלקה של הפניקס הי(ח " מליוני ש126 בתמורה כוללת של ,מוגן

  
 50% התקשרה הפניקס עם הצד השלישי בהסכם לרכישת 2007בחודש נובמבר 

לאחר השלמת העסקה . ח" מליוני ש58-נוספים בחברות אמפל בתמורה לסך של כ
יצוין כי בחודש נובמבר .  מהון המניות של חברות אמפל100%- מחזיקה הפניקס ב

  .שר עם רכישת המניות הנוספת כאמור התקבלה במשרדי הפניקס תביעה בק2007
  

חתמה חברה בת של הפניקס על הסכם , 2008בחודש מרס , לאחר תאריך המאזן  )ו
 מליון 64תמורת )  גמא- להלן " (מ"גמא ניהול וסליקה בע" מניות חברת 49%לרכישת 

 נוספים מהון המניות של 2%-במסגרת ההסכם קיימת לפניקס אופציית רכש ל. ח"ש
 העסקה כפופה לתנאים מסוימים לרבות קבלת הסכמת הממונה על השלמת. גמא

  .ההגבלים העסקיים
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  מקרקעין להשכרה  .6

  
  מאוחד  

  

כנגד 
פוליסות 

משתתפות 
  אחרים  ברווחים

כל -סך
מקרקעין 
  להשכרה

כנגד 
פוליסות 

משתתפות 
 אחרים  ברווחים

כל -סך
מקרקעין 

 שכרהלה
  2006 בדצמבר 31  2007 בדצמבר 31  
  מדווחיםח " שמליוני  
                    

              עלות
                

 170 170 - 50 30 20  עלות לתחילת שנה
 52 32 20 232 195 37 תוספות השנה                  
 )172( )172( - - - - גריעות השנה                   
  -  10 10 - העברה מבנייני משרדים     

               
 50 30 20 292 235 57  עלות לסוף שנה

                    
              הערכה מחדש

                    
הערכה מחדש לתחילת 

  2  2  -  -  -  -   שנה  
 )2( )2( - 11 9 2  תוספות השנה                 

                 
יתרת תוספת הערכה 

  מחדש לסוף שנה  
  
2 

  
9 

  
11 

  
- - - 

              
        פחת שנצבר

              
 19 19 - - - -  פחת נצבר לתחילת שנה

 )21( )21( - - - -  גריעות השנה
 2 2 - - - -  פחת השנה

    2 2 - העברה מבנייני משרדים     
                    

 - - - 2 2 -  פחת נצבר לסוף שנה
              

        הפרשה לירידת ערך
              

הפרשה לירידת ערך 
 )18( )18( - - - -  לתחילת שנה  

 18 18 - - - -  השנה, גריעות נטו
 - - - )2( )2( - העברה מבנייני משרדים     

                   
הפרשה לירידת ערך לסוף 

 - - - )2( )2( -  שנה  
             

 50 30 20 303 244 59  יתרה לסוף שנה
              

למעט (שיעורי הפחת 
   5%-4% -   - -  )שווי קרקע  
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  .לצד שלישיים ן המושכר" נדלים שלמקרקעין להשכרה מורכבים מפרויקט  .א
על בסיס שווי הוגן כפי שנקבע בהערכת שווי על ידי  מקרקעין להשכרה מוצגים  

חיצוני בלתי תלוי שהוא בעל כישורים מקצועיים מוכרים וניסיון רב מעריך שווי 
וגן נקבע בהתבסס על עסקאות ההשווי ה. ן שהוערך"דל הנבנוגע למיקום וסוג

ן שבבעלות "ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל
. וכן בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס, הפניקס

 שעורי הריבית .באמידת תזרימי המזומנים נלקח בחשבון הסיכון המובנה שלהם
  .9%- ל7.5%נלקחו לצורך היוון תזרימי המזומנים הינם בין ש

  
שאינו , ן להשקעה"הסכומים שהוכרו בדוחות העסקים ובדוח רווח והפסד בגין נדל  .ב

  :  בדצמבר31מוחזק כנגד פוליסות משתתפות ברווחים לשנה שנסתיימה ביום 
  

   2007  2006  2005  
  ח"מליוני ש   
         

 10 5 11  ן"הכנסות שכירות מנדל
הוצאות תפעוליות ישירות 

ן להשקעה "הנובעות מנדל  
 1 - 1  שהפיק הכנסות שכירות  

  
  מבנים בהקמה  .7

  
  מאוחד  

  

כנגד 
פוליסות 

משתתפות 
  אחרים  ברווחים

כל -סך
מבנים 
  בהקמה

כנגד 
פוליסות 

משתתפות 
  אחרים  ברווחים

כל -סך
מבנים 
  בהקמה

  2006מבר  בדצ31  2007 בדצמבר 31  
  מדווחיםח " שמליוני  

                    
              עלות

                
 101 101 - 12 12 -  עלות לתחילת שנה

 5 5 - 63 35 28 תוספות השנה              
תוספות בגין חברה 

  שאוחדה לראשונה  
  

- 41 41 
  

- 
  

- 
  

- 
 )93( )93( - )4( )4( -   גריעות השנה             

                    
 13 13 - 112 84 28  יתרה לסוף השנה

             
        הערכה

                    
 - - - - - - הערכה לתחילת שנה      
 - - - 6 - 6 תוספות השנה              

                    
 - - - 6 - 6  הערכה לסוף השנה

             
        הפרשה לירידת ערך

                    
 )27( )27( - - - - יתרה לתחילת שנה        

  27  27  -  -  -  -   גריעות השנה
               

  13  13  -  118  84  34   יתרה לסוף שנה
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  )המשך ()במאוחד(סקי ביטוח ע  -: 38באור 
  

  רכוש קבוע  .ב
  

  
שיפורים 
מחשבים כלי רכב במושכר

ריהוט 
וציוד 
  משרדי

קרקע 
 ומבנים

בנייני 
משרדים 

ודיור (
  )מוגן

יצירות 
  כ"סה אומנות

  ח מדווחים"מליוני ש   
                     

                     עלות
                     

  584  82  273  -  84  108  12  25   2007 , בינואר1יתרה ליום 
  86  -  47  4  7  22  2  4    השנה במשךתוספות
 תרגום הנובעות מהתאמות

דוחות כספיים של יחידות 
  )1(  -  -  -  -  -  -  )1(   מוחזקות אטונומיות

תוספות בגין חברה שאוחדה 
  484  -  448  -  32  4  -  -   לראשונה

  )11(  )2(  -  -  -  -  )7(  )2(    השנה במשךגריעות
                   

  1,142  80  768  4  123  134  7  26   2007,  בדצמבר31יתרה ליום 
                   

                   פחת שנצבר
                   

  172  -  42  -  40  78  3  9   2007,  בינואר1יתרה ליום 
  51  -  25  -  8  13  2  3    השנה במשךתוספות

תוספות בגין חברה שאוחדה 
  53  -  33  -  16  4  -  -   לראשונה

  )5(  -  -  -  -  -  )3(  )2(    השנה במשךגריעות
                   
  271  -  100  -  64  95  2  10   2007,  בדצמבר31 ליום תיתר

                   
  31ליום עלות מופחתת  תיתר
  871  80  668  4  59  39  5  16   2007, מרבדצב  
                   

  31ליום עלות מופחתת יתרה 
  412  82  231  -  44  30  9  16   2006, בדצבמר  
                     

    0%  5%-3%  4%  8%-3% 33%-6%  33%-15%   20%-5%   שיעורי הפחת
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  )המשך ()במאוחד(עסקי ביטוח   -: 38באור 
  

  סכומים לקבל  .ג
  

   בדצמבר31  
  2007   2006  
  ח מדווחים"מליוני ש  

       
  2,785   2,880   )1(חברות ביטוח וסוכני ביטוח 

  819   878   )2(פרמיות לגבייה 
  276   481   )3(חייבים ויתרות חובה 

        
   4,239   3,880  

     
        :ההרכב  )1(

        
        -חלקם של מבטחי המשנה   
  937   986       בעתודות הביטוח  
  1,753   1,783       בתביעות תלויות  
  95   111   חשבונות אחרים  

        
   2,880   2,785  
        

        :כולל
     

  232   215   בביטוח חיים  
  2,553   2,665   בביטוח כללי  

        
   2,880   2,785  
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  )שךהמ( )במאוחד(עסקי ביטוח   -: 38באור 

 
  2007,  בדצמבר31יתרות של מבטחי משנה בביטוח כללי ליום   )א1
  

  בספרי חברות ביטוח בישראל

 
  סך

  הפרמיות
חובות שוטפים 
 בפיגור הנכללים 

 ביתרות הפתוחות פקדונות  עתודה יתרותטוחילב 
 בין חצי  של לסיכונים שוטפות משנה 
 מעל שנה כ"סה מבטחי יעות תלויותתב שטרם בחובה לשנת 
 שנה לשנה)א (חשיפההמשנהחבויות רכוש חלפו)ב(נטו ) בזכות( 2007 

 ח מדווחים" שמליוני )ד (:קבוצת דירוג
          

AA161 11 64 58 51 )1( 71  ומעלה - - 
          

BBB עד -AA                    
Munich Reinsurance Co AG 93 13 47 48 238 10 336 - - 

Swiss Reinsurance Co 57 2 21 72 102 10 188 - - 
 1 1 345 59 163 159 85 )3( 235 אחרים

          
  385 12 153 279 503 79 869 1 1 
          BBB -וך מנמ
           

 1 1 75 - 56 20 1 )2( 5 לא מדורג
           
 2 2 1,105 90 623 357 205 9 461 כ"סה

          
  

ביעות התלויות בניכוי הפקדונות  ובתוספת  סך כל חלקם של מבטחי המשנה בעתודות הביטוח ובת-כ חשיפה למבטחי המשנה הינה "סה  .א
  .נטו) בזכות(היתרות השוטפות בחובה ) בניכוי(

  
  .ח" שמליוןלאחר הפחתת הפרשה לחובות מסופקים בסך   .ב

  
המהווים , ח"ש מליון 5בתוספת הקטנת חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות מסתכם בסך , סך כל ההפרשות לחובות מסופקים  .ג

  .מסך החשיפה 0.41% -כ
  

נקבע הדירוג בדרך כלל לפי חברת , במקרים בהם לא ניתן דירוג על ידי חברה זו. S&Pקבוצת הדירוג נקבעה בעיקרה לפי חברת הדירוג   .ד
  .שדירוגה הומר לפי מפתח שנקבע בתקנות ההשקעה. Am bestהדירוג  

  
חלקו של מבטח . ח" מיליוני ש11 -אדמה מסתכם בסך של כחלקם של מבטחי המשנה בסכום הסיכון הביטוחי של החברה לרעידות   .ה

  .21.58% -המשנה המשמעותי ביותר בחשיפה זו הינו כ
  

אשר חשיפה , 2003בקבוצה הלא מדורגת נכללות יתרות בגין תביעות תלויות באמצעות ברוקרים מעסקים שנתקבלו עד וכולל שנת   .ו
  .ח"ש מליוני 21בגינם בסך 
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  )המשך( )במאוחד( ביטוח עסקי  -: 38באור 

  
  ל"בחובספרי חברות ביטוח 

           

    עתודה יתרות   הפרמיותסך 

חובות שוטפים
בפיגור 

הנכללים 
ביתרות 
 הפתוחות

 בין חצי  של פקדונות לסיכונים שוטפות טוחילב 
 שנה כ"סה מבטחי תביעות תלויות שטרם בחובה  לשנת משנה 
 לשנה)א (חשיפה המשנה חבויות רכוש חלפו נטו) בזכות( 2007 
 ח מדווחים" שמליוני  

         )ב (:קבוצת דירוג
         
)minus (-A ומעלה          
         

Hartford Fire Insurance Co. 469 - 231 21 151 - 403 - 
American Halmark Insurance Co. 285 )3( 130 6 144 - 276 - 

Northland Insurance Co. 165 6 73 5 152 - 236 - 
Others 477 42 123 44 253 - 462 - 

         
 1,396 45 557 76 700 - 1,377 - 
         
B עד A  1 - - - 9 - 9 - 
         

 - 17 - 7 - 21 )11( 29 לא מדורג
         
 - 1,403 - 716 76 578 34 1,426 כ"סה

         
ות ובניכוי סכום  סך כל חלקם של מבטחי המשנה בעתודות הביטוח ובתביעות התלויות בניכוי הפקדונ- כ חשיפה למבטחי משנה הינה "סה  )א

  .נטו) בזכות(היתרות השוטפות בחובה ) בניכוי(כתבי האשראי שנתקבלו ממבטח המשנה כערבות להתחייבויותיהם בתוספת 
  

  .A.M.Bestקבוצת הדירוג נקבעה על ידי חברת הדירוג   )ב
  

חלקו של מבטח . ח" מליוני ש9- לסך של כחלקם של מבטחי המשנה בסכום הסיכון הביטוח של החברה לרעידת אדמה ואסונות אחרים מסתכם  )ג
  .100%המשנה המשמעותי ביותר בחשיפה זו הינו 

  
  .ח" מליוני ש242-החברה קיבלה כתבי אשראי ממבטחי משנה כערבות להתחייבויותיהם בסך של כ  )ד
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  )המשך( )במאוחד(עסקי ביטוח   -: 38באור 

  
  2006,  בדצמבר31יתרות של מבטחי משנה בביטוח כללי ליום   )א

  
 

  בספרי חברות ביטוח בישראל

 
  סך

  הפרמיות

חובות שוטפים 
בפיגור הנכללים 
ביתרות הפתוחות

   פקדונות  עתודה יתרותטוחילב 
 בין חצי  של לסיכונים שוטפות משנה 
 מעל שנה כ"סה מבטחי תביעות תלויות שטרם בחובה לשנת 
 שנה לשנה)א (חשיפההמשנהחבויות רכוש חלפו)ב(נטו ) בזכות( 2006 

 ח מדווחים" שמליוני )ד (:קבוצת דירוג
          

AAומעלה           
          

Kölnische Rückversicherungs-  
  Gesellschaft AG 

  
31 

  
2 

  
40 

  
9 

  
- 

  
5 

  
47 

  
- 

  
- 

 - - 112 10 71 28 25 )2( 42 אחרים
          
 73 - 65 37 71 15 159 - - 

BBB עד -AA                    
Munich Reinsurance Co AG 78 20 47 55 291 16 398 - - 

Swiss Reinsurance Co 47 8 14 49 62 11 121 - - 
 1 4 343 47 181 127 78 4 203 אחרים

          
  328 32 139 231 534 74 862 4 1 

          BBB -נמוך מ
           

 1 1 110 - 65 46 4 )4( 14 לא מדורג
           
 2 5 1,131 89 670 314 208 28 415 כ"סה

           
סך כל חלקם של מבטחי המשנה בעתודות הביטוח ובתביעות התלויות בניכוי הפקדונות ובניכוי סכום כתבי  -הינה משנה ה יחשיפה למבטחכ "סה  .א

  . נטו)בזכות(היתרות השוטפות בחובה ) בניכוי(האשראי שנתקבלו ממבטח המשנה כערבות להתחייבויותיהם ובתוספת 
  .ח"י שמליונ 3  שללאחר הפחתת הפרשה לחובות מסופקים בסך  .ב
 0.49% -כהמהווים , ח"י שמליונ 6 בתוספת הקטנת חלקם של מבטחי המשנה בתביעות התלויות מסתכם בסך ,סך כל ההפרשות לחובות מסופקים  .ג

 .מסך החשיפה
נקבע הדירוג בדרך כלל לפי חברת הדירוג , ם לא ניתן דירוג על ידי חברה זובמקרים בה. S&Pקבוצת הדירוג נקבעה בעיקרה לפי חברת הדירוג   .ד

Moody'sשדירוגה הומר לפי מפתח שנקבע בתקנות ההשקעה .  
 חלקו של מבטח המשנה .ח" שי מליונ12 -חלקם של מבטחי המשנה בסכום הסיכון הביטוחי של החברה לרעידות אדמה מסתכם בסך של כ  .ה

  .32.77% -ה זו הינו כהמשמעותי ביותר בחשיפ
 51-אשר חשיפה בגינם הינה כ, 2003עסקים שנתקבלו עד וכולל שנת בקבוצה הלא מדורגת נכללות יתרות בגין תביעות תלויות באמצעות ברוקרים מ  .ו

  .ח"מליוני ש
  .החברה לא קיבלה כתבי אשראי ממבטחי משנה כערבות להתחייבויותיהם  .ז
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  )המשך( )חדבמאו(עסקי ביטוח   -: 38באור 
  

  ל"בחובספרי חברות ביטוח 
           

    עתודה יתרות   הפרמיותסך 

חובות שוטפים
בפיגור 

הנכללים 
ביתרות 
 הפתוחות

 בין חצי  של פקדונות לסיכונים שוטפות טוחילב 
 שנה כ"סה מבטחי תביעות תלויות שטרם בחובה  לשנת משנה 
 לשנה)א (חשיפה המשנה חבויות רכוש חלפו נטו) ותבזכ( 2006 
 ח מדווחים" שמליוני  

         )ג (:קבוצת דירוג
         
)minus (-A ומעלה          
         

Hartford Fire Insurance Co. 38 - 195 17 114 - 326 - 
American Halmark Insurance Co. 20 )3( 108 3 48 - 156 - 

Northland Insurance Co. 15 )3( 85 4 149 - 235 - 
Others 24 70 112 81 309 132 440 2 

         
 97 64 500 105 620 132 1,157 2 
         
B עד A  13 - 11 7 18 - 37 - 
         

 - 3 - 3 - - - - לא מדורג
         
 2 1,197 132 641 112 511 64 110 כ"סה

         
  

  
כום  סך כל חלקם של מבטחי המשנה בעתודות הביטוח ובתביעות התלויות בניכוי הפקדונות ובניכוי ס- כ חשיפה למבטחי משנה הינה "סה  )א

  .נטו) בזכות(היתרות השוטפות בחובה ) בניכוי(כתבי האשראי שנתקבלו ממבטח המשנה כערבות להתחייבויותיהם בתוספת 
  
  .לא קיימות יתרות מהותיות בפיגור מעל שנה ולא בוצעו הפרשות לחובות מסופקים  )ב
  
  .A.M.Bestקבוצת הדירוג נקבעה על ידי חברת הדירוג   )ג
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  )המשך( )במאוחד(יטוח עסקי ב  -: 38באור 
  
  2007,  בדצמבר31יתרות של מבטחי משנה בביטוח חיים ליום   )ב1
  

  

    

סך 
הפרמיות 
לבטוח 
משנה 

 2007משנת 

  
  

יתרה 
שוטפת 
בזכות נטו

   )ב(

  
  
  
  

עתודת 
   ביטוח

  
  
  
  

תביעות 
   תלויות

  
  

פקדונות 
של מבטחי
   המשנה

  
  
  
  כ"סה

)א(חשיפה 
  דווחיםח מ"מליוני ש   )ג: (קבוצת דירוג

                
AAומעלה                 

               
Kölnische   

  ückversicherungs-  
  Gesellschaft AG    22  -  81  3  16  68  

  -  -  -  -  -  2    אחרים
                
    24  -  81  3  16  68  
                

BBB עד -AA                
                

Swiss Reinsuronce Co   36  )3(  96  6  76  22  
Munich Reinsurance Co 

AG    15  )2(  19  2  19  -  
  )1(  7  -  6  )1(  5    אחרים

                
    56  )6(  121  8  102  21  
                

  -  -  -  1  )1(  1    לא מדורג
                
  89  118  11  203  )7(  81    כ"סה
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  )המשך( )במאוחד(עסקי ביטוח   -: 38באור 

  
  2006,  בדצמבר31יתרות של מבטחי משנה בביטוח חיים ליום   )ב
  

  
סך     

הפרמיות 
לבטוח 
משנה 

2006משנת 

   
  

יתרה 
שוטפת 
בזכות נטו

  )ב(

   
  
  
  

עתודת 
  ביטוח

   
  
  
  

תביעות 
  תלויות

   
  

פקדונות 
של מבטחי
  המשנה

   
  
  
  כ"סה

)א(חשיפה 

  ח מדווחים"מליוני ש   )ג: (ת דירוגקבוצ
                          

AAומעלה                 
               

Kölnische   
  ückversicherungs-  
  Gesellschaft AG  

    
  
26  

  
  

)3(  

  
  
83  

  
  
2  

  
  
14  

  
  
68  

  )9(  13  4  15  )15(  20    אחרים
                
    46  )18(  98  6  27  59  
                

BBB עד -AA    17  )4(  120  7  107  16  
                

  )1(  -  -  -  )1(  3    לא מדורג
                
  74  134  13  218  )23(  66    כ"סה

  
סך כל חלקם של מבטחי המשנה בעתודות  -הינה משנה ה יחשיפה למבטחכ "סה  .א

היתרות השוטפות ) בניכוי(תוספת הביטוח ובתביעות התלויות בניכוי הפקדונות וב
  .נטו) בזכות(בחובה 

  
  .לא קיימות יתרות מהותיות בפיגור מעל שנה ולא בוצעו הפרשות לחובות מסופקים  .ב
  
במקרים בהם לא ניתן דירוג . S&Pקבוצת הדירוג נקבעה בעיקרה לפי חברת הדירוג   .ג

 שדירוגה הומר Am bestנקבע הדירוג בדרך כלל לפי חברת הדירוג , על ידי חברה זו
  .לפי מפתח שנקבע בתקנות ההשקעה
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  )המשך( )במאוחד(עסקי ביטוח   -: 38באור 

  
  פרמיות לגביה  )2(

  

  בישראל
   בדצמבר31  
  2007   2006  
  ח מדווחים"מליוני ש  

        
        ביטוח כללי
  298   311   צמוד מדד

  80   70   נקוב בדולר או הצמוד לו
         

  378   381   וח כלליסך הכל ביט
        

        ביטוח חיים
  109   112   צמוד מדד

         
  109   112   סך הכל ביטוח חיים

        
  487   493   סך הכל

        
  247   266   כולל ממסרים לגביה והוראות קבע לבנקים

  
  ל"בחו

   בדצמבר31  
  2007   2006  
  ח מדווחים"מליוני ש  

        
  334   388   חשבונות פתוחים

  2   3    הפרשה וחובות מסופקים-בניכוי 
         
   385   332  

  
  חייבים ויתרות חובה  )3(

  
   בדצמבר31  
  2007   2006  
  ח מדווחים"מליוני ש  

       
  17   36   עובדים

  12   131   מוסדות ורשויות ממשלתיות
  25   18   מסים נדחים

  3   5   חברות מוחזקות
  9   8   וכני ביטוחמקדמות על חשבון עמלות לס

  8   6   חובות סוכנים
  17   29   הכנסות לקבל
  35   39   הוצאות מראש

  125   59   בגין מכירת מקרקעין להשכרה ומבנה בהקמה
  12   15   עמלות ביטוח לקבל

  -   51  פקטורינגעסקאות 
  -   30   חלויות שוטפות בגין הלוואה לחברה כלולה

  13   54   אחרים
         
   481   276  
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  הוצאות רכישה נדחות ורכוש אחר  .ד
  

   בדצמבר31  
  2007   2006  
  ח מדווחים"מליוני ש  

       
  893   1,058   )1(הוצאות רכישה נדחות 

  1,904   1,840   )2(רכוש אחר 
        
   2,898   2,797  
  
  הוצאות רכישה נדחות  )1(

  
  :ההרכב

  צמבר בד31  
  2007   2006  
  ח מדווחים"מליוני ש  

       
  730   716   *)בביטוח חיים 

  163   342   בביטוח כללי ובביטוח מפני מחלות ואישפוז
        
   1,058   893  
        
        :להלן ההרכב  *) 

  D.A.C.    653   657הוצאות רכישה נדחות 
  73   63   ניכוי צילמר

        
   716   730  

  
  :התנועה

  
   2007 
 ח"מליוני ש   
     

  730   יתרה לתחילת שנת הדיווח
  129   *)תוספות 

  )63(   הפחתה שוטפת
  )80(   הפחתה בגין ביטולים

  
716  

  
שעור . 2007התוספות להוצאות רכישה נדחות קבועות בעיקר משנת חיתום   *)

  .26%-התוספות מסך ההוצאות הינו כ
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  רכוש אחר  )2(

  
   בדצמבר31  
  2007   2006  
  ח מדווחים"מליוני ש  

       
  924   882   מוניטין 

  תיקי , הפרשים מקוריים מיוחסים לשווי תיקי ביטוח
  683   598   ) א(  עמלות ובסיס לקוחות 

  22   15   מסים נדחים 
     250   345   )ב(תוכנה 
  25   -   אחר

        
   1,840   1,904  

     
  49   62  לאחר ההפחתה שנצברה    )א(

     
  135   324   לאחר ההפחתה שנצברה    )ב(

  
  עתודות ביטוח ותביעות תלויות  .ה
  

   בדצמבר31  
  2007   2006  
  ח מדווחים"מליוני ש  

       
        :ביטוח חיים

  21,020   23,582   ) להלן1ראה (עתודות ביטוח 
  69   80   תביעות תלויות

        
  21,089   23,662   סך הכל ביטוח חיים

        
        :ביטוח כללי

  1,923   2,239   עתודות לסיכונים שטרם חלפו  
  4,829   5,013   ) להלן2ראה (תביעות תלויות   
        

  6,752   7,252   סך הכל ביטוח כללי
        

  27,841   30,914   סך הכל עתודות ביטוח ותביעות תלויות
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  עתודות ביטוח חיים  .1

  
  :ההרכב  )א
  

  :עתודות ביטוח לפי בסיס הצמדה  )1
  

   בדצמבר31  
  2007   2006  
  ח מדווחים"מליוני ש  

       
  6,473   6,695   צמודות למדד

בגין פוליסות משתתפות ברווחי השקעה 
  14,010   16,316  לרבות פוליסות במסלולי השקעה אישיים

  537   571   לא צמודות או נקובות במטבע חוץ
        
   23,582   21,020  

  
  :סוגי העתודות העיקריים  )2

  
   בדצמבר31  
  2007   2006  
  ח מדווחים"מליוני ש  

       
  13,442   15,928   עתודות בגין פוליסות מסוג עדיף

עתודות בגין פוליסות מסוג מעורב 
  7,400   7,654   ואחרות

        
   23,582   20,842  

  
  :פירוט סוגי עתודות הביטוח והשיטות לקביעתן  )ב

  
  :פוליסות מסוג עדיף  )1

  
העתודה הבסיסית והעיקרית היא . פוליסות אלו מרכיב החיסכון מזוההב  

  :בגובה החיסכון שנצבר בתוספת תשואה בהתאם לתנאי הפוליסה כדלקמן
  
  ).וליסות משתתפות ברווחי השקעהפ(קרן צמודה לקרן נכסים   )א(

  
קרן צמודה למדד בתוספת ריבית קבועה מובטחת או מזוכה בתשואה   )ב(

). פוליסות שאינן משתתפות ברווחי השקעה(מובטחת כנגד נכסים מותאמים 
מקרה , אי כושר עבודה(בגין מרכיבים ביטוחיים המצורפים לפוליסות עדיף 

  .להלן) 2(מור בסעיף מחושבת עתודה כא) 'סיעודי וכו, מוות
  

  :ואחרות) מסורתי(פוליסות מסוג מעורב   )2
  

.  משולב מרכיב חיסכון עם מרכיב ביטוחי של סיכון מוות,בפוליסות מסוג מעורב
, כושר עבודה-אי(סיכון טהור חסכון טהור או בפוליסות אחרות נכללים מוצרי 

.  לפוליסות מסוג עדיףוכן מרכיבי סיכון כאמור המצורפים) 'סיעודי וכו, מוות-מקרה
מחושבות עתודות בגין תביעות , בנוסף. בפוליסות אלה מחושבת עתודה מתמטית

  .בתשלום על פני תקופה מתמשכת בפוליסות מסוג אי כושר עבודה וסיעודי
  

 והשתתפות ברווחים IBNRעתודות הביטוח כוללות גם הפרשות בגין תביעות 
  .בביטוח קבוצתי
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לפי סוגי , ואחרות פוליסות מסוג מעורבשל פירוט השיטות לחישוב העתודות להלן   )ג
  :העתודה והמוצרים השונים

  
 מהעתודה המתמטית הינו בגין מוצרים מסורתיים עם מרכיב 35.5% -כ  )1

בעיקר (ומוצרי סיכון טהור עם פרמיה קבועה ") מעורב"בעיקר המוצר (חיסכון 
עתודה זו מחושבת לכל כיסוי כהיוון של תזרים ). ושר עבודה וסיעודיכ- אי

. בניכוי הפרמיות העתידיות הצפויות, המזומנים בגין התביעות הצפויות
כולל שיעור הריבית , חישוב זה מבוסס על ההנחות לפיהן תומחרו המוצרים

די י-החישוב נעשה על. לוח התמותה או התחלואה, )"ריבית תעריפית" -להלן (
לפיו במקום להתחשב , "Net Premium reserve"הידוע בשם , חישוב תיאורטי

אשר כוללת " פרמיה נטו"החישוב מבוסס על , בהוצאות ועמלות באופן ישיר
את העלות הצפויה במרכיב התביעות בלבד ואינה כוללת את שיעור העמלות 

  .וזאת לפי הנחות החישוב, וההוצאות
  

 לפוליסות צמודות מדד 5% לבין 3.5%נם בין שיעורי הריבית להיוון הי  
 2.5%, )פוליסות שהעתודות בגינן מושקעות בעיקר באגרות חוב מיועדות(

  .)1991הנמכרות משנת (לפוליסות משתתפות ברווחי השקעה 
  

, עבור מוצרים מסורתיים המשתתפים ברווחי השקעה, נוסף על עתודה זו  )2
הבונוס משקף את . בר בפועלמחושבת עתודה בגובה יתרת הבונוס המצט

  .הפער שבין התשואה בפועל לבין הריבית התעריפית
  

, כושר עבודה- כולל בגין ביטוח סיעודי ואי, בגין תביעות מתמשכות בתשלום  )3
חושבה עתודה בהתאם לתקופת תשלום התביעות הצפויות ושיעור ריבית 

  . לעיל1המותאם לסוג הפוליסה כפי שתואר בסעיף 
  

חושבה עתודה ופוליסות הכוללות מחויבות לגימלא לאות בתשלום בגין גמ  )4
לכל פוליסה בהתאם לשיעורי תמותה כולל שיפורים עתידיים לתוחלת חיים 

 2007-1-3חוזר המפקח ושיעורי ריבית מתאימים לכל סוג פוליסה והכול לפי 
  .2007,  בפברואר20שפורסם ביום 

  
מחושבת בהתבסס על ) טרם דווחותביעות אשר אירעו אך  (IBNR -עתודה ל  )5

  .ניסיון העבר
  

, העתודה בגין ביטוח חיים קבוצתי ומורכבת מעתודה לפרמיה לא מורווחת  )6
עתודה לסטיות תקן והפרשה , IBNR -עתודה ל, הפרשה להשתתפות ברווחים

 מחושבת על בסיס שיטות עבודה להפסדים עתידיים במידת הצורך
  אקטואריות מקובלות
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  :מסוג אקטואריחישוב העתודות בההנחות המשמשות   )ד

  
בגין מוצרים מסורתיים עם מרכיב חיסכון ומוצרי סיכון טהור עם פרמיה   )1

הריבית המשמשת להיוון העתודה היא ,  לעיל2'כמפורט בסעיף ב, קבועה
  .הריבית התעריפית

  
במרבית המקרים שיעורי ,  לעיל2'ות בסעיף בעבור העתודות המפורט, כמו כן  )2

התמותה והתחלואה הינם זהים לשיעורים אשר שימשו לקביעת התעריף 
בענפי אובדן כושר עבודה וגמלא בהתאם לנסיון . ידי הפיקוח-המאושר על

או מחקרים כלליים או מחקרים של מבטחי משנה המצביעים על כך /החברה ו
 פניקס ביטוח .  התחלואה בחישוביםשיש לעדכן את שיעורי התמותה או

  .מגדילה בהתאמה את העתודה
  

האקטואר קובע את ההנחות לפי הוראות המפקח על , עבור יתר העתודות  )3
אשר נבדק מעת (על בסיס ניסיון העבר , הביטוח במידה וקיימות הוראות

או לפי מחקרים של מבטחי משנה או לוחות סטנדרטיים כאשר אין /ו) לעת
  .סטוריה בחברה להשתמש בניסיון העברמספיק הי

  
  :שינויים בהנחות ובמודלים האקטוארים והשפעתם על העתודות  )ה

  .השנה לא נעשו שינויים מהותיים בבסיסי החישוב
  

  : Liability Adequacy - בדיקת נאותות  )ו
  

בניכוי הוצאות רכישה , בודק מדי שנה כי סך סכום העתודהפניקס ביטוח אקטואר 
עמלות והוצאות בניכוי , תביעות: ספיק לכסות את התזרים העתידי הצפוימ, נדחות

התזרים נבדק לאחר ניכוי ביטולים צפויים ומהוונים . פרמיות והכנסות מהשקעות
בדיקה . תחת הנחות סבירות, בריבית ריאלית חסרת סיכון בגין הפוליסות הקיימות

  :כדלקמן, זו נעשית במספר מישורים
  

בחישוב זה ). על פי חוזר המפקח על הביטוח (DAC- השבת הבדיקה של ברות  )1
 בגין הפוליסות שנמכרו מאז שנת DAC-נערכת בדיקה שהעתודה בניכוי ה

ושהפוליסות צפויות ליצור הכנסות עתידיות המכסות את ,  מספיקה1999
הוצאות התפעול והעמלות ,  ואת ההתחייבויות הביטוחיותDAC-הפחתת ה

  . הבדיקה נערכה במקובץ לכל שנות החיתום ביחד  .בגין אותן פוליסות
רמת ברות בתפגע לא  200%החמרה בשיעור הביטולים אף בשיעור של   

  .DAC-ההשבה של ה
 מעלה כי והבדיקהבמידה .  עורכת בדיקה לגבי הלימות העתודהפניקס ביטוח  )2

 נרשמת, הפרמיות המתקבלות אינן מספיקות לכיסוי התביעות הצפויות
הבדיקה נעשית בנפרד עבור פוליסות פרט . בגין החוסרוחדת הפרשה מי

הבדיקה , במקרה של פוליסות פרט. ובנפרד עבור פוליסות קולקטיביות
   .נעשית ברמת המוצר

, ל ואשר כוללות הנחות בגין ביטולים"ההנחות המשמשות לבדיקות הנ  
ידי - נקבעות על, תמותה ותחלואה, תשואה מנכסים, הוצאות תפעול

  .ניסיון העבר ומחקרים רלוונטיים אחרים, פי בדיקות-אר מדי שנה עלהאקטו
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  תביעות תלויות בביטוח כללי  .2

  
  :להלן ההרכב לפי ענפים  )א

   בדצמבר31  
  2007   2006  
  ח מדווחים"מליוני ש  

        בישראל
        

  1,704   1,639   ענף רכב חובה 
  446   471   '  ענף צד ג

  764   821   ענפי חבויות אחרים
        
  2,914   2,931   כ ענפי חבויות"סה

  652   688   ענפים אחרים
        
  3,566   3,619   כ הפרשות לתביעות תלויות"סה
  

  ל"בחו
       

  717   722   ענפי רכב 
  145   146   ענפי רכוש

  401   526   ענפי חבויות 
        
  1,263   1,394   ת לתביעות תלויותכ הפרשו"סה
        
  4,829   5,013   כ"סה

  
  :להלן ההרכב לפי סוגי הפרשות  )ב

       
  3,837   3,900   הערכות אקטואריות

  840   993   הערכות אחרות
  152   120   )צבירה(עודף הכנסות על הוצאות 

        
  4,829   5,013   כ הפרשות לתביעות תלויות"סה

  
  ):ל"בארץ ובחו (ם לגבי אופן חישוב הערכה אקטואריתפרטים נוספי  )ג
  

, חלקם של מבטחי משנה בהןותביעות תלויות בניכוי ,  ברוטותביעות תלויות  )1
יועצים אקטואריים "ידי האקטואר החיצוני מר סטיוארט קוטס מעל חושבו 

, דירות, רכב קסקו:  בענפים הבאיםבסיס תחשיב אקטואריעל " בינלאומיים
אחריות , חבות מעבידים, צד שלישי(ענפי החבויות ו רכב חובה ,בתי עסק

מחלות קשות ,  הוצאות רפואיותבענפי הביטוח, )מקצועית ואחריות המוצר
  עובדת החברה,דפנה ויראוך' גבהאקטוארית על ידי  חושבו וביטוחי שיניים
 חושבו על ידי האקטואר מר ל"נסיעות לחוותאונות אישיות ובענפי הביטוח 

אקטוארים אלה הצהירו בין היתר כי ההערכות נעשו . עובד החברה, י מורמוט
בהתאם לכללים אקטוארים מקובלים וכי ההנחות והשיטות להערכת 

לפי מיטב שיקול דעתם המקצועית ובהתאם , ההפרשות נקבעו על ידם
ראה הצהרות האקטוארים המצורפות לדוחות (ההוראות והכללים , להנחיות
  ).הכספיים
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  :ענפי חבויות ורכב חובה  )א(

  
  :חישובההמודלים הבסיסיים של   )1(

  
 .Chain ladder  )א(

  
 .Link Ratio  )ב(

  
 .Bornhuetter-Ferguson  )ג(
 

  :םקיימת התחשבות בהערכות פרטניות של מחלקת התביעות במקרים הבאי  )2(
  
 .בתביעות תלויות בעלות וותק ר  )א(
  .תביעות גדולות במיוחד  )ב(

 
  . בנפרד ביטוח משנה וברמתהערכת התביעות התלויות נעשתה ברמת ברוטו  )3(

  
עבור שלוש ) EXCESS(הערכת חלקו של מבטח המשנה בתביעות בגין חוזי עודף   )4(

בתביעות . שנות החיתום האחרונות חושבה על פי אחוז מהפרמיה לביטוח משנה
  . הערכה הינה בהתאם לתביעות בפועלשארעו בתקופה קודמת ה

  
ברמת (הערכות בגין ביטוח משנה פקולטטיבי נעשתה במודל נפרד משאר התביעות   )5(

  ). הברוטו וברמת השייר
  
  .בהערכות הפרטניות נלקח בחשבון החלק של השתתפות העצמית שתגבה מהלקוח  )6(

  
ון התפתחות של כל שכן המודל האקטוארי לוקח בחשב, שיבובים נלקחים בחשבון  )7(

  ). חיוביים ושליליים(התשלומים 
  
 חושבה בגין פוליסות שהונפקו החל משנת הפרשה להוצאות עקיפות לישוב תביעות  )8(

  . בהתאם לחוזר המפקח2006
  

הערכת התביעות התלויות עבור חלק החברות במאגר הישראלי לביטוח רכב שליד   )9(
ובביטוח משנה וביטוחים משותפים , ")ולהפ "-להלן (איגוד חברות הביטוח בישראל 

התבססה על חישוב שבוצע ) מבטחים מובילים(המתקבלים מחברות ביטוח אחרות 
  .על ידי הפול או על ידי המבטחים המובילים

  
תאונות אישיות ונסיעות , מקיף דירות, מקיף בתי עסק, רכב רכוש(ענפי רכוש ובריאות   )ב(

  ):ל"לחו
  

  :חישובהל המודלים הבסיסיים ש  )1(
 

 .Chain ladder  )א(
  .Link Ratio  )ב(
  .הממוצעים  )ג(

  
  : קיימת התחשבות בהערכות פרטניות של מחלקת התביעות במקרים הבאים  )2(

 
  .תביעות בעלות וותק רב  )א(
  .תביעות שמקורן בגניבות רכב ונזקי טבע  )ב(
 

  .  בנפרד ביטוח משנהוברמתהערכת התלויות נעשתה ברמת ברוטו   )3(



  מ"קבוצת דלק בע
  באורים לדוחות הכספיים

-  135  - 

  
  )המשך( )במאוחד(עסקי ביטוח   -: 38באור 

 
נעשתה בהתאם ) EXCESS(הערכת חלקו של מבטח המשנה בתביעות בגין חוזי עודף   )4(

  .לתביעות בפועל
  
כות בגין ביטוח משנה פקולטטיבי נעשתה במודל נפרד משאר התביעות בענפים הער  )5(

  . בהם חלקו של מבטח המשנה מהווה חלק מהותי
  
  . הפרטניות נלקח בחשבון החלק של השתתפות העצמית שתגבה מהלקוחבהערכות  )6(

  
שכן המודל האקטוארי לוקח בחשבון התפתחות של כל , שיבובים נלקחים בחשבון  )7(

  ). חיוביים ושליליים(התשלומים 
  

 בגין פוליסות ההפרשה להוצאות עקיפות לישוב תביעות בענפי רכוש חושב  )8(
  .אם לחוזר המפקח בהת2006שהונפקו החל משנת 

  
 תאונות אישיות ,הבריאותחושבה הפרשה להוצאות עקיפות לישוב תביעות בענפי   )9(

  .ל בהתאם לחוזר המפקח"ונסיעות לחו
  

  :מחלות קשות וביטוחי שיניים, הוצאות רפואיות  )ג(
  

  .Link Ratio: חישובההמודל הבסיסי של   )1(
 
התביעות בתביעות הנובעות קיימת התחשבות בהערכות פרטניות של מחלקת   )2(

  .מהשתלות
  
  .על פי חוזר המפקח ,הפרשה להוצאות עקיפות לישוב תביעותחושבה   )3(

  
 :םיההערכה של ענפי ביטוח לא סטטיסטי  )2

  
 בחנה חישוב אקטוארי פניקס ביטוח, בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח  

ר מובהקות עקב היעד.  ביטוח הנדסי ואובדן רכושבענפיםלתביעות התלויות 
התביעות התלויות , על כןאלו וסטטיסטית לא יושם מודל אקטוארי בענפים 

  : בענפים אלו נכללו כדלקמן
  

תביעות תלויות ידועות הכוללות הפרשה מתאימה לסילוק והוצאות   )א
הטיפול עד לסוף התקופה ואשר טרם שולמו לתאריך הדוחות 

טנית לכל תביעה הפרשה זו מתבססת בעיקרה על הערכה פר. הכספיים
לפי חוות דעת שנתקבלה מעורכי דין ומומחי החברה שמטפלים 

  .בתביעות
  

  ).IBNR(הפרשה בגין תביעות שאירעו אך טרם דווחו לחברה   )ב
  

  :ההנחות והמודלים המהותיים לצורך קביעת ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח כללי  )ד
  

  תביעות תלויות  )1
  

נעשה שימוש במודלים האקטוארים לצורך הערכת התביעות התלויות 
בחירת השיטה האקטוארית . בשילוב ההנחות השונות, המפורטים להלן

נקבעת על סמך שיקול , חיתום/המתאימה לכל ענף ביטוח ולכל שנת אירוע
דעת לפי מידת ההתאמה של השיטה למקרה ולעיתים נעשה שימוש בין 

המודלים בגין במקרים מסוימים האקטואר מעדכן את . השיטות השונות
שינויי חקיקה או גורמים אחרים שעשויים להשפיע על , פסיקה, מגמות

  .התביעות בעתיד באופן שונה מאשר התפתחות בעבר
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  :Chain Ladder/Link Ratio  )א(

  
לצורך הערכת התביעות התלויות נעשה שימוש במודלים האקטוארים   

בחירת השיטה האקטוארית . בשילוב ההנחות השונות, להלןהמפורטים 
נקבעת על סמך שיקול , חיתום/המתאימה לכל ענף ביטוח ולכל שנת אירוע

דעת לפי מידת ההתאמה של השיטה למקרה ולעיתים נעשה שימוש בין 
במקרים מסוימים האקטואר מעדכן את המודלים בגין . השיטות השונות

ה או גורמים אחרים שעשויים להשפיע על שינויי חקיק, פסיקה, מגמות
    .התביעות בעתיד באופן שונה מאשר התפתחות בעבר

  
  :Bornhuetter-Ferguson  )ב(

  
ואומדן , הידוע בחברה או בענף) אפריורי(שיטה זו משלבת בין אומדן מוקדם   

האומדן המוקדם משתמש בפרמיות . נוסף המבוסס על התביעות עצמן
האומדן השני משתמש בניסיון . סך כל התביעותושיעור הנזקים להערכת 

הערכת ). chain ladder: כגון(על סמך שיטות אחרות , התביעות בפועל
כאשר ניתן משקל גדול , התביעות המשולבת משקללת את שני האומדנים

ומצטבר מידע , יותר להערכה המבוססת על ניסיון התביעות ככל שהזמן עובר
טה זו מתאים בעיקר במקרים בהם אין השימוש בשי. נוסף על התביעות

מספיק מידע מהתביעות או כאשר מדובר בעסק חדש או כזה ללא מידע 
  .היסטורי מספיק

  
  :הממוצעים  )ג(

  
כאשר ניסיון התביעות , Bornhuetter-Fergusonבדומה לשיטת , לעיתים  

. ישנו שימוש בשיטת ממוצעים היסטוריים, בתקופות האחרונות אינו מספיק
 זו נקבעת עלות התביעות על סמך עלות התביעה לפוליסה בשנים בשיטה

עלות התביעות , בדומה. מוקדמות וכמות הפוליסות בשנים המאוחרות
והתביעה ) chain ladderשיטת (מחושבת על סמך תחזית כמות תביעות 

  .הממוצעת ההיסטורית
  

  ההנחות העיקריות שנלקחו לצורך ההערכה האקטוארית  )2
  

הוונו על בסיס ריבית ריאלית של  בענפי רכב חובה וחבויות העתודות  )א(
ח "ש מיליון 220- ברוטו וח"ש מיליון 260סך ההפחתה שבוצע היא , 3%

   .בשייר
    

  . נלקח בחשבון זנב התפתחות התביעותותבחישוב העתוד  )ב(
  

הנחת היסוד בכל שיטות החישוב היא שהתנהגות התביעות בעבר   )ג(
  .עתידמשקפת את התנהגותן ב

  
ובמודלים האקטוארים והשפעתם ) פסיקה וחקיקה(עובדות , שינויים בהנחות  )3

  על ההפרשות
  

בשנה האחרונה לא נעשו שינויים מהותיים במודלים האקטוארים או בבסיס   
או מידע נוסף בגין תופעות כמפורט /שינוי בהנחות שפורטו לעיל ו. הנתונים

  .טואריותלעיל עשוי להביא לשינויים בהערכות האק
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  רגישות ההפרשות לשינויים בהנחות  )4
  

הערכה האקטוארית מבוססת על אומדנים סטטיסטיים הכוללים מרכיב של 
אשר לא בהכרח , האומדן הסטטיסטי מבוסס על הנחות שונות. אי וודאות
ל התוצאה ההנחות בשימוש בתחזית האקטוארית משפיעות ע. יתממשו

עלות התביעות בפועל עשויה להיות גבוהה או , לכן. הסופית של ההפרשה
  .נמוכה יותר מהאומדן הסטטיסטי

  
הנחות שנקבעו בעבר עשויות להשתנות בהתאם למידע חדש שיתקבל 

במקרים כאלה העתודה תשתנה בהתאם לשינוי בהנחות ובתוצאות . בעתיד
  . כלליו בדוח עסקי ביטוחוההפרשים שנוצרו בשנת הדוח יכלל, בפועל

  
  העמסת הוצאות עקיפות לתביעות תלויות  )5
  

 נכללות 2006 בינואר 1החל מיום , בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח  
בהפרשות לתביעות תלויות בביטוח כללי גם עלויות עקיפות ליישוב תביעות 

 ואילך והפרשה 2006המתייחסות לפוליסות שהונפקו בגין שנת חיתום 
חלק מההפרשה לעלויות . יות עקיפות ליישוב תביעות בביטוחי בריאותלעלו

עקיפות הקטינה את רזרבות העודף וחלק  נזקף ישירות לרווח מעסקי ביטוח 
  .כללי

קטן הרווח מעסקי ביטוח כללי והרווח לפני מיסים , כתוצאה מהאמור לעיל  
  .ח" מליון ש14.6 - בכ2006ובשנת , ח" מליון ש9.8 - בכ2007על הכנסה בשנת 

 -  הסתכמה לסך של כ2007 בדצמבר 31יתרת ההפרשה לעלויות עקיפות ליום   
  .ח" מליון ש16.7 - בכ2006 בדצמבר 31וליום , ח" מליון ש28.5
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  בדיקת הערכת התביעות התלויות ברוטו  )ה

  בישראל
  בענף רכב חובה  )1

  שנת חיתום  
  כ"סה  2007   2006   2005   2004   2003  **)2002  *)*2001  
   *)2007ח מותאמים למדד נובמבר "מליוני ש  
                                

                        )מצטבר(תביעות ששולמו 
  5  7  7  8  12  13  19  בסוף השנה
    48  52  48  70  77  78  לאחר שנה 

      103  106  123  140  137  לאחר שנתיים
        156  197  188  187  לאחר שלוש שנים
          256  241  234  לאחר ארבע שנים
            279  276  לאחר חמש שנים
              312   לאחר שש שנים

                 
כולל (אומדן תביעות מצטברות 

                )תשלומים
  252  285  374  396  460  443  429  )*** בסוף השנה 
    298  389  409  483  468  441  לאחר שנה 

      391  423  495  486  450  לאחר שנתיים
        379  461  470  420   ****)לאחר שלוש שנים
          468  457  437  לאחר ארבע שנים
            454  424  לאחר חמש שנים

              427  ר שש שניםלאח
 לאחר שחרור )חוסר(עודף 

 2          7  16  7  הצבירה  
שיעור סטייה לאחר שחרור 

 0.2%          )1.5%(  3.5%  )1.7%(  (%)הצבירה   
אומדן תביעות מצטברות 

 31ליום ) כולל תשלומים(  
 2,669  252  298  391  379  468  454  427  )*** 2007 בדצמבר  

תשלומים מצטברים עד ליום 
 1,159  5  48  103  156  256  279  312  2007 בדצמבר 31  

 1,510  247  250  288  223  212  175  115 התקופה  תביעות תלויות לסוף 
בגין שנים עד וכולל שנת 

  2000                 221 
כ התחייבויות ביטוחיות "סה
 1,731                2007 בדצמבר 31 ליום  

 עתודה לסיכונים -בניכוי 
הוצאות   שטרם חלפו בניכוי   

 92                רכישה נדחות
 31 כ תביעות תלויות ליום"סה

 1,639                2007, בדצמבר
  

ינת ההתפתחות על בסיס וזאת על מנת לאפשר בח, הסכומים לעיל מובאים בערכים המותאמים למדד בהתאם להוראות המפקח על הביטוח  *)
  .ערכים ריאלים

מ בפוליסות ביטוח רכב חובה "הינן לאחר ניכוי השתתפות אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע, 2002התביעות בשנות חיתום עד וכולל שנת   **)
רות מבוקרת בהסדרים ביטוח בתנאי תח( בעקבות חקיקת חוק ביטוח רכב מנועי 2001 בשנת 30% ובשיעור של 2002 בשנת 20%בשיעור של 

  .2003 הפסיקה אבנר להשתתף בביטוח זה החל משנת 2000, א"התשס) 2תיקון מספר ) (לתקופת המעבר
  .כולל עתודה לסיכונים שטרם חלפו בניכוי הוצאות רכישה נדחות  ***)

  .הירידה באומדן התביעות המצטברות לאחר ארבע שנים נובעת משחרור הצבירה  ****)
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  :'בענף צד ג  )2

  שנת חיתום  
  כ"סה   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001  
 2006ח מותאמים למדד נובמבר "מליוני ש  
                  )מצטבר(תביעות ששולמו 

    1  2  1  1  1  1  1  בסוף השנה
      7  6  8  5  4  6  לאחר שנה 
        12  12  11  8  12  תייםלאחר שנ

          16  19  16  20  לאחר שלוש שנים
            27  24  30  לאחר ארבע שנים
              29  33  לאחר חמש שנים

                37   שניםששלאחר 
                    

  אומדן תביעות מצטברות 
                  )כולל תשלומים(  

    71   79  77  74  89  86  74  )*שנה בסוף ה
       84  82  73  90  90  77  לאחר שנה 

        82  75  91  92  81  לאחר שנתיים
          64  70  73  64   ***)לאחר שלוש שנים
            75  69  75  לאחר ארבע שנים
              72  74  לאחר חמש שנים

                70   שניםששלאחר 
                  

 לאחר שחרור )חוסר(עודף 
 )9(           )6(  2  )5(  הצבירה  
                  

שיעור סטייה לאחר שחרור
 )4.7%(           )8.3%(  2.2%  )8.5%(   ***)(%)הצבירה 

  אומדן תביעות מצטברות 
   31יום ל) כולל תשלומים(  
  518   71  84  82  64  75  72  70   *)2007בדצמבר   

   תשלומים מצטברים עד
 129   1  7  12  16  27  29  37  2007 בדצמבר 31ליום   
                  

  תביעות תלויות לסוף 
 389   70  77  70  48  48  43  33  התקופה  
                  

  נת  שבגין שנים עד וכולל
  2000                 105 
                  
  כ התחייבויות ביטוחיות "סה
 494                 2007 בדצמבר 31ליום   

   עתודה לסיכונים -בניכוי 
  שטרם חלפו בניכוי   
 23                 הוצאות רכישה נדחות   
  כ תביעות תלויות ליום"סה
 471                 2007 בדצמבר 31  

  
  .י הוצאות רכישה נדחותכולל עתודה לסיכונים שטרם חלפו בניכו  *)

וזאת על מנת לאפשר בחינת ההתפתחות על בסיס , הסכומים לעיל מובאים בערכים המותאמים למדד בהתאם להוראות המפקח על הביטוח  **)
  .ערכים ריאלים

  .הירידה באומדן התביעות המצטברות לאחר ארבע שנים נובעת משחרור הצבירה  ***)
  .י החברה" שניהולן אינו מתבצע ע100%ח מאוחר של תביעות בגין פוליסות המבוטחות בביטוח משנה בשיעור מקור הסטיה אינו בגין דיוו  ****)

  .סטיה זו אינה קיימת בשייר עצמי    
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  ל"בחו
  
  בענפי חבויות

  
  שנת חיתום  
  2007   2006  
  ח מדווחים"אלפי ש  

       
  98   315  )מצטבר (תביעות ששולמו

        
  100   740  )כולל תשלומים(אומדן תביעות מצטברות 

        
  ) תשלומים כולל(אומדן תביעות מצטברות  

  100   740   *)2007 , בדצמבר31יום     ל
        
  98   315  2007 , בדצמבר31 ליום כ התחייבויות ביטוחיות"סה
        
  2   425  2007 , בדצמבר31כ תביעות תלויות ליום "סה

  
  .כולל עתודה לסיכונים שטרם חלפו בניכוי הוצאות רכישה נדחות  *)

  
  התחייבויות לזמן ארוך  .ו

  
  :ההרכב

   
שיעור ריבית
   בדצמבר31   משוקלל

  2006   2007   בדצמבר31   
  ח מדווחים"מליוני ש   2007   
   %      

            
  1,648   2,526  6.1    )1(כתבי התחייבות נדחים אגרות חוב ו

  412   449      )2(מסים נדחים 
  177   119  6.1    )3(הלוואה מתאגיד בנקאי 

  -   235    פקדונות מדיירים
  16   25      אחרות

           
  2,253   3,354      סך הכל התחייבויות לזמן ארוך
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  כתבי התחייבות נדחים  )1(
  בדצמבר31   
   2007  2006  
  ח מדווחים"מליוני ש   
       : מיום המאזן- פרעון מועדי  )א(

       
  75  102   )חלויות שוטפות(שנה ראשונה 

        
  132  299   שנה שנייה

  315  341   שנה שלישית
  315  313   שנה רביעית

  497  482   שנה חמישית 
  389  1,091   מעל חמש שנים

       
   2,526  1,648  
       
   2,628  1,723  

  
 גייסה הפניקס במסגרת הנפקה פרטית של אגרות חוב 2007,  במרס22ביום   )ב(

בתוקף לאחר  (4.5%ח בריבית של " מליון ש600למשקיעים מוסדיים סך של 
אגרות החוב נרשמו למסחר ). רישום אגרות החוב למסחר על ידי החברה

עד לרישום . 2007 אוגוסט אביב במהלך חודש-בבורסה לניירות ערך בתל
  .0.7%שילמה הפניקס למחזיקי אגרות החוב תוספת ריבית של , למסחר

קרן אגרות החוב תפרע בשישה תשלומים שנתיים שווים בכל אחת מהשנים   
אגרות החוב . תשלומי הריבית יבוצעו אחת לשנה). כולל (2019 עד 2014

  .צמודות למדד המחירים לצרכן
  

החלק של כתבי ההתחייבויות הנדחים שזמן , ון העצמיתקנות ההעל פי   )ג(
 31ליום . פרעונם לאחר שנתיים מתאריך הדוח הכספי נחשב כהון משני

נחשבים הנדחים ח מסך כל כתבי ההתחייבות "מליוני ש 551-כ 2007 ,בדצמבר
  .כהון משני

  
  מסים נדחים  )2(

  בדצמבר31   
   2007  2006  
  ח מדווחים"מליוני ש   

        :הרכבלהלן ה
         

  174   173   בגין הוצאות רכישה נדחות
  228   199   בגין רכוש אחר

  10   77   )בעיקר רכוש קבוע(סעיפים אחרים 
         
   449   412  

  
המיסים הנדחים נוצרו בשל הפער בין ערכם המותאם של נכסים לא כספיים לבין   

  .הערך שיותר לניכוי לצורכי מס
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 הלוואות מתאגיד בנקאי  )3(

  
   לאחר תאריך המאזןןפרעומועדי 

  בדצמבר31   
   2007  2006  
  ח מדווחים"מליוני ש   
        

  27   3   )חלויות שוטפות(שנה ראשונה 
         

  56   11   שנה שנייה
  59   11   שנה שלישית
  62   11   שנה רביעית
  -   11   שנה חמישית

  -   75   ש שניםמעל חמ
         
   119   177  
         
   122   204  

  
  התחייבויות אחרות  .ז
  

  בדצמבר31   
   2007  2006  
  ח מדווחים"מליוני ש   
        

        חברות ביטוח ותווכני ביטוח
        

  306   307   )1(פקדונות של מבטחי משנה 
  52   28   )1(חשבונות אחרים 

        
   335   358  

  57   173   )2(גידים בנקאיים ואחרים אשראי מתא
  607   682   )3(זכאים אחרים ויתרות זכות 

        
   1,190   1,022  

        :  כולל )1(
  157   127     בביטוח חיים
  201   208     בביטוח כללי

        
   335   358  
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שיעורי 
  ריבית
  דצמבר ב31   משוקלל

  2006   2007   בדצמבר31   
  ח מדווחים"מליוני ש   2007   
   %      

           :כולל  ) 2(
  29   102  6.1   חלויות שוטפות בגין כתבי התחייבות נדחים

  27   3  6.1    חלויות שוטפות בגין הלוואות לזמן ארוך
  1   68  5.5    משיכת יתר

           
      173   57  
            :כולל  ) 3(
            

  52   63       התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
  63   64       התחייבויות למוסדות

התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות 
  81   93       בשל שכר ומשכורת

  213   219       התחייבויות לסוכני ביטוח
  75   72       התחייבויות למבוטחים

  4   1       הכנסות מראש
  68   62       הוצאות לשלם

  2   10      התחייבויות לחברות מוחזקות ולבעלי עניין
  6   12       מסים נדחים 

  43   86       התחייבויות אחרות
            
       682   607  

  
  התקשרויות והתחייבויות תלויות, ערבויות  .ח

  
  ערבויות והתקשרויות  )א(

  
ים הפניקס תגמול ולחברי הפניקס פיצויים מרכזית ערבה לחברי הפניקס ביטוח  .1

כך שסכומים שיוחזרו להם לא יפחתו בשום מקרה מהסכומים שהופקדו , ופיצויים
  .על ידם בקופות

ל לתאריך המאזן עולה במידה ניכרת על הסכומים "ערך הנכסים של הקופות הנ  
  .עליהם ערבה החברה

  
 קיימות התחייבויות להשקעות עתידיות בקרנות הון  הפניקס ביטוח-  לחברה הבת  .2  

ח " מיליון ש956.2 -  הינו כ2007 בדצמבר 31שקעה שסכומם הכולל ליום  והסיכון
  .ח מכספי פוליסות משתתפות ברווחים" מיליון ש839.3 -מתוכם סך של כ

  
לפניקס פנסיה קיימות התחייבויות להשקעות עתידיות בקרנות הון סיכון והשקעה 

  .ח" מליוני ש23.5- הינו כ2007,  בדצמבר31שסכומם הכולל ליום 
  

לפיו יהיה , ר הדירקטוריון של הפניקס" נחתם הסכם עם יו2006,  בספטמבר10ביום   .3
 הנגזר הפניקס מן ההפרש שבין שווי 0.5%מענק בשווי ר הדירקטוריון ל"זכאי יו

בעשרים ימי ,  הנסחרות בבורסה בתל אביבהפניקסמהשווי הממוצע של מניות 
 בפניקסל  הסכומים שהושקעו ניכוי כב, המסחר האחרונים של השנה הרלוונטית

לרבות סכומים שהתקבלו בהנפקות בחברות כלולות מיום חתימת , כהון מניות
 מיום חתימת הפניקס מסך כל הדיבידנדים שהוכרזו על ידי 75%ובתוספת , ההסכם
ב בתוספת הפרש השווי " מיליון דולר ארה650ובין סכום בסיס ששיעורו , ההסכם

באמצעות חברת הניהול מענקים בגין שנים טוריון ר דירק"יואשר בגינו קיבל 
  .קודמות
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  בקשות לאישור תובענות כייצוגיות  )ב(

  
להערכת , אשר בהן,  להלן1-9 בסעיפים המפורטותבבקשות לאישור תובענות כייצוגיות   

 more likely"( יותר סביר ,המתבססת בין היתר על חוות דעת משפטית שקיבלה, ההנהלה
than not"(   כי טענות ההגנה של החברה תתקבלנה והבקשה לאישור התובענה כייצוגית
זאת מלבד בקשה אחת לאישור תובענה . לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים, תידחה

נכללה בדוחות הכספיים הפרשה , ייצוגית בה יותר סביר כי טענות ההגנה של החברה ידחו
חשיפה המוערכת על ידי החברה בהתבסס על חוות דעת משפטית שקיבלה בסכום לכיסוי ה
  .לא מהותי

  

 להלן נדחתה על ידי בית המשפט 10הבקשה לאישור תובענה כייצוגית המתוארת בסעיף   
  .המחוזי לאחר תאריך המאזן

    

אשר הוגשו ,  להלן11-14בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות המפורטות בסעיפים   
לא ניתן בשלב ראשוני זה להעריך את , נה כנגד חברה מאוחדת וכנגד חברה כלולהלאחרו

סיכוי הבקשות לאישור התובענות כייצוגיות ולפיכך לא נכללה בדוחות הכספיים הפרשה 
  .בגין תובענות אלו

  
 תובענה נגד בנק דיסקונט 2000 ביוני 19א הוגשה ביום "בבית המשפט המחוזי בת  .1

להלן (מ "ונגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע)  הבנק-להלן (מ "למשכנתאות בע
  .על ידי שני צמדים של בני זוג, ) ביטוחהפניקס -

  
בתובענה נטען כי התובעים נטלו מהבנק הלוואות לרכישת דירות מגורים שהובטחו   

י הבנק לבטח את דירות מגוריהם בפוליסות ביטוח "ובמסגרת זו נדרשו ע, במשכנתא
סכום הביטוח הראשוני שנקבע , לטענתם של התובעים. הפניקס ביטוחמבנה אצל 

בחודשים , לטענתם, וכן, לדירותיהם היה גבוה מערך הכינון הראוי של הדירות
ללא כל הצדקה או ,  הועלו סכומי הביטוח של דירותיהם1994 ודצמבר 1993דצמבר 

, רזים במהלך השניםכי שילמו סכומי ביטוח מופ, התובעים טענו, לפיכך. סיבה ראויה
  .עתרו להשבת סכומי הביטוח העודפים ששולמו על ידיהם לפי טענתם, ובהתאם

  
התובעים העריכו את סכום . התובעים ביקשו לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית  

 החליט בית המשפט 2000בחודש דצמבר . ח" מיליון ש105 -התובענה הייצוגית ב
בעקבות החלטה זו הגישה הפניקס . ק בלבדהמחוזי לעכב את ההליכים נגד הבנ

בטענות של הליך תלוי , ביטוח לבית המשפט המחוזי בקשה לעיכוב ההליכים נגדה
בהיותו צד , לפיה לא ניתן להמשיך בבירור ההליך בהעדר הבנק, וכן בטענה, ועומד

בית המשפט המחוזי דחה את בקשת עיכוב ההליכים של הפניקס . נחוץ ודרוש להליך
בקשת רשות ערעור לבית , 2001הגישה הפניקס ביטוח בחודש מאי , ולפיכך, ביטוח

. המשפט העליון על סירובו של בית המשפט המחוזי לעכב את ההליכים נגדה
ניתן צו עיכוב הליכי התביעה כנגד הפניקס , 2002הבקשה נתקבלה ובחודש ינואר 

כול להמשך תקופה עיכוב ההליכים בתובענה י. ישיבת תזכורת טרם נקבעה. ביטוח
  .ארוכה ביותר וקיים סיכוי של ממש שההליך כלל לא יחודש בעתיד

  
 - להלן (מ " הוגש נגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע2003ודש אפריל חב  .2

שאליו צורפה בקשה לאישור , וחברות ביטוח נוספות כתב תביעה") הפניקס ביטוח"
  ).8673/03 א" בש1498/03. א.ת(התביעה כתובענה ייצוגית 

המשתלם על הסכמי ביטוח מכוח מהמבוטחים עילת התביעה הינה גביית מס בולים   
  .שלא כדין, במשך שנים, 1961- א"תשכ, חוק מס בולים על מסמכים
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בגביית מס הבולים ממנו התעשרה הפניקס ביטוח על חשבונו שלא , לטענת התובע  

ועל כן היא חבה בהשבת הסכומים שגבתה , ואיל ותשלום המס חל עליהה, כדין
תגובה מטעם . ח" מיליון ש95 -סכום התביעה הכולל הינו כ. ושהעבירה לאוצר

 התקיימה 2005 בדצמבר 1ביום . 2003 בספטמבר 15הפניקס ביטוח הוגשה ביום 
היר במהלכה ביקש התובע לשקול הגשת בקשה לתיקון התצ, ישיבת קדם משפט

 יום 21בית המשפט קצב לו , לבקשתו. התומך בבקשתו לאישור התובענה כייצוגית
כי בכוונת , כ התובע לבית המשפט" הודיע ב2005 בדצמבר 20ביום . לעשות כן

לא את התצהיר , קרי( בלבד 1497/03א .התובע להגיש בקשה לתיקון התצהיר בת
אשר לדיון בבקשה לאישור ב). התומך בבקשה נשוא התובענה כנגד הפניקס ביטוח

כי זה יידחה , נקבע בקדם המשפט לעיל, הגשת תובענה ייצוגית כנגד הפניקס ביטוח
עד לאחר מתן החלטה בבקשות לאישור התובענות הייצוגיות שהוגשו כנגד חברות 

 הוגשה 2006 במאי 1ביום . אשר עניינן זהה לעניין בקשה זו, הביטוח הנוספות
ת הביטוח הנוספות כי הוסכם על ידם כי יש צורך י חברו"הודעה משותפת ע

בחקירת המצהירים ועל כן אין בעיניהם טעם בהפרדת הדיון בארבעת התיקים ובית 
 במאי 4החלטת בית המשפט מיום . המשפט מתבקש לקבוע להם מועד דיון אחד

 12יועלו לקביעה ביום ) כולל זה בעניינה של הפניקס ביטוח( היתה כי התיקים 2006
 החלטת 2006 בספטמבר 4ניתנה ביום , טרם מתן החלטה בעניין. 2006יולי ב

 2007 ביולי 5ביום .  השופטת להעביר הטיפול בתיק לקביעת מוטב אחר אשר ידון בו
נמסר כי , בסמוך לכך. הועבר הטיפול בתיקים לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז

 לא  התקבלה על כך אם כי, השופטת ביקשה לקיים בלשכתה דיון מקדמי בתיק
 קיבלה החברה מכתב של בא 2007 ביולי 29ביום . הודעה רשמית של בית המשפט

 התקיים דיון מקדמי 2007 ביולי 23כי ביום , בין היתר, ממנו עולה, כוח המבקשים
הוא מודיע כי בכוונת , בלשכת השופטת וכי בהתאם להחלטת בית המשפט מיום זה

המומחה שחוות דעתו תמכה בתגובת הפניקס , מרשיו לחקור את מר מאיר שביט
 התקבל עותק 2007 ביולי 30ביום . ביטוח לבקשה לאישור התובענה כייצוגית

 14במסגרתה נקבע כי על באי כוח הצדדים להגיש תוך , מהחלטת בית המשפט לעיל
 הודעה משותפת שתכלול הערכת זמן לחקירות עדים 2007 ביולי 23יום מיום 

ההודעה  "-להלן(שמותיהם ומועדים מתואמים לקיום החקירות ) יםמצהירים ומומח(
  "). המשותפת

  
 הוגשה מטעם הפניקס ביטוח בקשה למתן ארכת מועד קצרה 2007 , באוגוסט1ביום   
. באותו יום" כמבוקש"בקשה זו התקבלה .  להגשת ההודעה המשותפת) ימים14בת (

התיק נקבע לקדם . ש"יהמ הוגשה ההודעה המשותפת לב2007 , באוגוסט19ביום 
 הוגשה לבית המשפט המחוזי 2007 באוקטובר 8ביום . 2007 בנובמבר 22משפט ליום 

בקשת  "-להלן(מרכז בקשה מטעם הפניקס ביטוח לסילוק על הסף של התביעה 
.  הגיש התובע את תגובתו לבקשת הסילוק2007 באוקטובר 30ביום "). הסילוק

 בנובמבר 13 הוגשה לבית המשפט ביום תשובה מטעם הפניקס לתגובת התובע
 התקיים דיון קדם משפט נוסף בתיק שבנדון בבית 2007 בנובמבר 22ביום . 2007

בהחלטת בית המשפט חוייבו התובעים לפנות פעם נוספת . ת"המשפט המחוזי בפ
מאחר ). בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות(למפקח על הביטוח ולהודיעו על התביעות 

עובר לכניסתו לתוקף של חוק , 2003הפניקס ביטוח הוגשה בשנת שהתובענה נגד 
כ התובעים להודיע "התבקשו ב, ) החוק-להלן (2006 -ו"תובענות ייצוגיות התשס

לבית המשפט כי תובענותיהם והבקשות לאישור תובענות אלה כייצוגיות עומדות 
 כי בקשת ,עוד קבע בית המשפט באותו דיון קדם משפט. בדרישות המפורטות בחוק

הסילוק נדחית שכן הנושא העומד ביסודה הינו אותו נושא שביסוד התביעה כולה 
 2ביום . מסגרת חקירת המומחים מטעם הצדדיםוכי הוא אמור להתברר בין השאר ב

 נחקר מר מאיר שביט  ביטוחמטעם הפניקס.  התקיימו חקירות המומחים2008 במרס
נקבעו מועדים להגשת , ם החקירותבתו. נחקר מר צבי אפרתי, ומטעם המבקשים

יגישו המבקשים , )2.3.08( יום מיום החלטת בית המשפט 45 בתוך - סיכומים בתיק 
 יום 45 תגיש את הסיכומים מטעמה בתוך ס ביטוחוהפניק, את הסיכומים מטעמם

שפנו  המבקשים מסרו במסגרת דיון זה אף.הסיכומים מטעם המבקשים מיום קבלת 
, ת ייצוגיותהודיעו שתביעתם עומדת בתנאי חוק תובענולמנהל בתי המשפט ו
  .ש"בהתאם לבקשת ביהמ
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מ וכנגד הדר " הוגשה נגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע2003 , ביוני4ביום   .3

תביעה ובצידה בקשה לאישור התביעה )  הפניקס ביטוח-להלן (מ "חברה לביטוח בע
  .תובענה ייצוגיתכ
" קו הבריאות"עניינה של התביעה הינו בטענה כי מבוטחים בתוכניות הביטוח   

בוטחו לכאורה בשתי פוליסות אשר רכיבי הכיסויים הביטוחיים בהן חופפים ויש 
או מצוקה על ידי הפניקס /או ניצול ו/כתוצאה מהטעיה ו, "כפל ביטוח"בהן כביכול 

תגובתה של הפניקס ביטוח . ח" מיליון ש12נו סכום התביעה הכולל הי. ביטוח
  .לבקשה לאישור התביעה כייצוגית הוגשה לבית המשפט

ל " התקיים דיון קדם משפט בבקשה לאשר את התובענה הנ2004 , במרס9ביום   
שבמסגרתו הוחלט על מחיקת העילה מכוח חוק הגנת הצרכן מהתביעה , כייצוגית

צמצומה של הבקשה לתביעה ייצוגית כך וכן על , ומהבקשה לאישורה כייצוגית
 1998 בינואר 1שתחול רק על מבוטחים שרכשו פוליסות כמתואר בבקשה החל מיום 

 בקשה 2005 בספטמבר 21לאחר עיכובים רבים מצד המבקש הוגשה ביום . ואילך
. לתיקון הבקשה לאישור התביעה כייצוגית תוך צירוף חוות דעת מומחה לתביעה

 2006 ביוני 6לא התנגדה לבקשה וביום , מלצת בית המשפטבה, הפניקס ביטוח
. י הפניקס ביטוח תגובה מתוקנת לה צורפה אף חוות דעת מומחה מטעמה"הוגשה ע

במסגרת הדיון הודיעה .  התקיים דיון הוכחות בתביעה2007 , בינואר16ביום 
כנגד הפניקס ביטוח על חזרתה " לכאורה"המבקשת הייצוגית שהחזיקה בעילה 

. ובית המשפט הורה על מחיקת התובענה נגד הפניקס ביטוח, התביעה והבקשהמ
כי יש לפנות ליועץ המשפטי לממשלה , בתום דיון ההוכחות הורה בית המשפט

, שתוגש עמדה כאמור) ואם(ולאחר , לקבלת עמדתו ביחס לטענות העולות מהבקשה
ן יקבע התיק רק לאחר מכ. יש לקבל את תגובות התובעים והנתבעות לעמדה זו

המבקש .  התקבלה עמדת היועץ המשפטי לממשלה2007 , ביוני28ביום . לסיכומים
סיכומי . א" את סיכומיו לבית המשפט המחוזי בת2007 , באוגוסט6הגיש ביום 

  .2007 , בדצמבר23הפניקס ביטוח הוגשו ביום 
  
 - הלן ל(מ " הוגשה תביעה נגד הדר חברה לביטוח בע2004 , באוקטובר19ביום   .4

עניינה של . ובצידה בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית") הפניקס ביטוח"
" רכב באובדן גמור"התביעה נסוב על תשלום תגמולי ביטוח רכב מנועי במקרים של 

)total loss .( הפניקס ביטוח איננה משלמת " אובדן גמור"טענת התובעים היא כי בעת
, כדי מחיר המחירון המלא של הרכב, טתםלשי, את מלוא תגמולי הביטוח העולים

אלא מנכה מערכו של הרכב סכומים שונים עקב משתנים מיוחדים הקשורים 
בעשותה כן ללא , לטענת התובעים. למחירון הרכב ושעשויים להשפיע על ערכו

, שהודיעה על כך למבוטחים בשלב הצעת הביטוח או בשלב כריתת חוזה ביטוח
וח את כלל המבוטחים ואף מפרה חובה חקוקה לאור הפניקס ביט, לכאורה, מטעה

התובעים העמידו את סכום התביעה על סך של . הנחיות המפקח על הביטוח בעניין
 9תגובה מטעם הפניקס ביטוח הוגשה לבית המשפט המחוזי ביום . ח" מיליון ש41 -כ

  .2005בינואר 
על שוק ההון כי על המפקח ,  הורה בית המשפט2005 , ביוני6בהחלטתו מיום   

וכן הורה לצדדים להודיע על , הביטוח והחסכון להודיע אם ברצונו להצטרף להליך
 הוגשה 2005 , ביולי25ביום . הסכמתם או אי הסכמתם לניהול ההליך ללא חקירות

לבית המשפט הודעה מטעם הפניקס ביטוח על פיה היא תהא נכונה לנהל את ההליך 
הפניקס ביטוח .  לניהול ההליך בדרך זוללא חקירות בכפוף להסכמת המבקשים

כי במידה והתובעים יעמדו על ניהול ההליך עם חקירות אזי תשמרנה גם , הודיעה
  .זכויותיה

 הוגשה לבית המשפט עמדת המפקח על הביטוח באמצעות 2006 , במאי29ביום   
היועץ המשפטי לממשלה בה הוא מודיע על הצטרפותו להליך ומפרט את עמדתו 

מבלי לנקוט עמדה בנוגע , תחולתו של חוזר המפקחת על הביטוח ומעמדובנוגע ל
 19תגובת המבקשים לעמדת היועץ המשפטי לממשלה הוגשה ביום . להליך גופו

 ותגובה מטעם הפניקס ביטוח לעמדת היועץ המשפטי לממשלה הוגשה 2006ביוני 
  .2006 ביולי 10לבית המשפט ביום 
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י המבקשים בקשה למחיקת תגובת הפניקס ביטוח " הוגשה ע2006 , ביולי30ביום   

 7הפניקס ביטוח הגישה תגובתה לבקשה ביום , לעמדת היועץ המשפטי לממשלה
כ "בו חזר ב,  התקיים דיון קדם משפט בעניין2006 בנובמבר 6ביום . 2006באוגוסט 

קס ביטוח לעמדת היועץ המשפטי המבקשים על בקשתו למחיקת תגובת הפני
 ניתנה החלטת השופט בה דחה את הטענה כי 2006 בדצמבר 18ביום . לממשלה

אך הורה לפניקס ביטוח להגיש תגובה , תגובת הפניקס ביטוח מהווה הרחבת חזית
 ימים בהתאם לסד העמודים שנקבע בהסדר הדיוני 45מקוצרת מטעמה בתוך 

 45י זכות תשובה לתגובת הפניקס ביטוח בתוך כ היועץ המשפט"והעניק למבקש ולב
י הפניקס "תגובה מקוצרת לעמדת היועץ המשפטי לממשלה הוגשה ע. ימים נוספים
 התקבלה החלטת בית המשפט 2007 באוגוסט 6ביום . 2007 בפברואר 1ביטוח ביום 

 באוקטובר 22ביום ). לרבות חקירות במידת הצורך(לפיה הצדדים מוזמנים לדיון 
  ) 2007 בספטמבר 2ובהמשך לבקשת המבקשים מיום ( 2007

  
 22ניתנה החלטת בית המשפט לפיה היועץ המשפטי יגיב לתגובת המשיבה עד ליום   

הפניקס ביטוח . 2008 , בינואר22המבקשים יגישו סיכומיהם עד ליום . 2007בנובמבר 
ביטוח לפניקס . 2008 , במרס22 - והיועץ המשפטי יגישו את סיכומיהם עד ליום ה

למבקשים . 2008 , באפריל10וליועץ המשפטי תיהיה זכות תגובה הדדית עד ליום 
 ביקש בית 2007 , בדצמבר18ביום . 2008 , במאי10תיהיה זכות תגובה עד ליום 

המשפט את עמדת הצדדים בהצעתו לאחד את הדיון בתובענה עם תובענה ייצוגית 
הפניקס .  שהם מתנגדים להצעה2007 , בדצמבר24המבקשים הודיעו ביום . נוספת

  . על התנגדותה2008 , בינואר21ביטוח הודיעה גם היא לבית המשפט ביום 
    

ידי חברת - הוגשה בקשה לאישור הגשת תובענה ייצוגית על2006 , באפריל25ביום   .5
מ וחברות ביטוח "כנגד מגדל חברה לביטוח בע' מ ואח"צפוי מתכות עמק זבולון בע

שעניינה , ")הפניקס ביטוח "-להלן(מ "יקס חברה לביטוח בענוספות לרבות הפנ
  ).א" בית המשפט המחוזי בת1519/06. א.ת(פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה 

  
בקליפת אגוז טוענים התובעים כי הנתבעות גובות במסגרת פוליסות אלו פרמיות   

רוע הגורם דהיינו תקופה המתחילה ביום קרות האי; "תקופת המתנה"חודשיות לגבי 
, למבוטח אי כושר לעבוד ומסתיימת לאחר תקופת הזמן הקבועה בפוליסה

ובאם , רק לאחר חלוף תקופת ההמתנה.  שלושה חדשים-בפוליסות נשוא התביעה 
תחל חברת הביטוח ממועד זה ואילך , המבוטח הינו עדיין חסר כושר עבודה

שכאמור הן של , עהלטענת התובעים בפוליסות נשוא התבי. בתשלום דמי הביטוח
קיים תנאי נוסף לתשלום תגמולי ביטוח , חברות ביטוח שונות לרבות הפניקס ביטוח

תום התקופה , שענינו המועד בו תחדל חברת הביטוח מתשלום דמי הביטוח דהיינו
בכל הפוליסות נשוא התביעה תום התקופה הינו המועד הקבוע . הנקובה בפוליסה

 או ביטול פוליסת 65 הביטוח בה מלאו למבוטח גמר שנת, לתום תקופת הפוליסה
לטענת . או מות המבוטח, ביטוח החיים אליה צורפה פוליסת אובדן הכושר

אם מקרה הביטוח יקרה בתקופה שתחילתה שלושה חודשים לפני מועד , התובעים
יווצר מצב בו המבוטח לא יזכה לתגמולי ביטוח , סיום תקופת פוליסת אובדן הכושר

,  לטענת התובעים במקרה כזה במועד בו תיווצר זכאות לתגמולי ביטוח.בשום מקרה
תסתיים כבר תקופת הפוליסה וממועד זה ואילך לא , לאחר תקופת ההמתנה

  .מחוייבת עוד המבטחת בתשלומי תגמולי הביטוח



  מ"קבוצת דלק בע
  באורים לדוחות הכספיים

-  148  - 

  
  )המשך( )במאוחד(עסקי ביטוח   -: 38באור 

  
. גין תקופת אי הכיסויהנזק לו טוענים התובעים הינו דמי הביטוח ששולמו ב  

בהתאם לחוות דעת מומחה אשר קיבלו התובעים היקף הנזק המוערך באופן ראשוני 
, ח " מיליון ש47.6 -  ביחס לחמש חברות הביטוח הנתבעות הינו כ1998-2004לשנים 

 , באוקטובר3ביום . ח" מיליון ש8.12-וביחס לפניקס ביטוח גובה הנזק המוערך הינו כ
ת התנגדות לבקשה לאישור התובענה כייצוגית מטעם הפניקס  הוגשה תגוב2006
במסגרתו העלו באי כח הצדדים ,  התקיים דיון מקדמי2007 , למרס19ביום . ביטוח

כי בלב המחלוקת עומדת השאלה , כ התובעים טען"ב. את טענותיהם העיקריות
א האם תקופת ההמתנה אכן נלקחה בחשבון בעת תמחור הפוליסות נשו, העובדתית
, על רקע זה בהתאם להחלטת בית המשפט. כפי שטוענות הנתבעות, התובענה

 , במאי24ביום .  בקשה לגילוי ועיון מסמכים2007 , במאי6הגישו התובעים ביום 
 ניתנה 2007 ביוני 17ביום .  הגישה הפניקס ביטוח את תגובתה לבקשה האמורה2007

ל לגילוי ועיון "ם הנהשופטת הדוחה מכל וכל את בקשת התובעי' החלטת כב
במסגרתו נקבע התיק ,  התקיים דיון מקדמי נוסף2008 בינואר 15ביום . במסמכים
 יום 60והנתבעים יסכמו בתוך ,  יום45כי התובעים יסכמו בתוך , נקבע. לסיכומים
  . יום נוספים15כן ניתנה לתובעים זכות להגיב לסיכומי הנתבעים בתוך . נוספים

  
 הוגשה כנגד הפניקס ביטוח בבית המשפט המחוזי בתל 2006 , בדצמבר19ביום   .6

שהגיעה לפניקס , תביעה עם בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית, יפו-אביב
  .2006 , בדצמבר25ביטוח ביום 

נכות "עניינה של התובענה והבקשה לאישורה כייצוגית הינה במסגרת נספח   
  ").הנספח: "להלן(ת ביטוח חיים לפוליס, על פי בקשת המבוטח, המתווסף" מתאונה

בנספח זה מפורטת טבלה בה מוגדרים שעור הפיצוי הכספי שישולם מסכום הביטוח   
החברה . ב"יד וכיוצ, אובדן רגל: המלא בגין פגיעות גופניות כאלה ואחרות כגון

ובכך , משלמת את הפיצוי בהתאם לשיעור הנכות שנקבע באופן יחסי לאיבר שנפגע
  .את חבותה על פי הפוליסהמסייגת החברה 

הפרה של חובת הגילוי , בין היתר, הינה, עילת התביעה עליה נסמכת התביעה  
, )ביטוח(הקבועות בדיני הביטוח לרבות בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים 

קיום , הפרת הסכם, מתן תיאור מטעה,  והתקנות שהותקנו מכוחן1981 -א"תשמ
, התובע טוען. ון ועשיית עושר ולא במשפטהפרת חובות אמ, חיוב שלא בתם לב
כי הוא זכאי לקבלת פיצוי מתאים מתוך סכום הביטוח המלא , בשמו ובשם הקבוצה

בניגוד לסכום ששולם לפי , הנקוב בפוליסה לפי שיעור הנכות שנקבע או שיקבע
  .שיעור הנכות היחסי הנמוך כפי שהחברה חישבה

חברה בתשלום הפער בין סכום הפיצוי הסעד המבוקש על ידי התובע הינו חיוב ה  
שמגיע לטענת התובע על  פי הפוליסה ובין סכום הפיצוי ששולם בפועל וזאת לגבי 

  . כלל הקבוצה
  

בעוד שלגבי כלל חברי , ח" אלפי ש77 - הנזק האישי של התובע הועמד על סך של כ  
ד כה ע. הקבוצה אין בידי התובע נתונים המאפשרים עריכת אמדן של הנזק הכולל

 2008 במרס 4ביום . 2007 בדצמבר 12התקיימה בתיק ישיבת קדם משפט אחת ביום 
  התקיימה ישיבה בבית המשפט בה נקבע כי 

  
 וכן נקבע התיק 2008 , באפריל3עמדת היועץ המשפטי לממשלה תוגש עד ליום   

אשר בעקבותיה יודיע בית המשפט לצדדים , 2008 , באפריל13לתזכורת פנימית ליום 
  . אופן המשך ניהול התיקעל

  
בבית המשפט המחוזי בתל ,  הוגשה כנגד הפניקס ביטוח2007 , בפברואר25ביום   .7

התובעת העריכה את סכום . אביב תביעה כספית ובקשה לאישור התובענה כייצוגית
  . ח" מיליון ש6.5-התביעה הייצוגית בכ

או ' וליסת ביטוח צד גהמשווקים ללקוח הרוכש פ, תביעה זו נוגעת למוצרים נלווים  
ביטוח לרדיו וביטוח , ביטוח שמשות, שירותי גרירה: קרי, פוליסת ביטוח מקיף לרכב

  ").הריידרים"או " המוצרים הנלווים: "להלן(לרכב חלופי 
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קב כאשר מתרחש אירוע ביטוחי במסגרתו נגרם אבדן גמור לרכב ע, לטענת התובע  

חייבת חברת הביטוח להשיב ללקוח את החלק היחסי , תאונת דרכים או גניבה
הכוונה לחלק (מפרמיית הריידרים אשר לא הופעלו על ידו במהלך האירוע הביטוחי 

היחסי המוסב על התקופה שממועד קרות מקרה הביטוח ועד לתום תקופת 
ור עקב תאונת לאחר שנגרם לרכבו אבדן גמ, טוען התובע, חרף זאת). הביטוח
לא הושב לו החלק היחסי מפרמיית ביטוח השמשות וביטוח הרדיו שנרכשו , דרכים
אך , גם שירותי גרירה וביטוח לרכב חליפי, לטענתו, כי התובע רכש, יוער. על ידו

כיוון שמוצרים , הוא לא תובע את השבת הפרמיות ששילם בגינם, כעולה מהתביעה
  .הביטוחאלה נוצלו על ידו במסגרת מקרה 

, כביכול, הפרה החברה, כי באי השבת החלק היחסי מפרמיות הריידרים, התובע טוען  
את הוראות חוק הפיקוח על , 1981-א"התשמ,  לחוק חוזה הביטוח16את סעיף 

ואף הטעתה את התובע בניגוד לחוק , 1981 -א"התשמ, )ביטוח(שרותים פיננסיים 
כי בהתנהלות זו עשתה התובעת , עעוד טוען התוב. 1981-א"התשמ, הגנת הצרכן

כי הפרות אלו בוצעו על ידי , התובע מוסיף וטוען. עושר על חשבונו שלו כדין
תגובה לבקשה לאישור התביעה . החברה גם כלפי יתר חברי הקבוצה הנטענת על ידו
במסגרת התגובה  .2007 , ביוני5כייצוגית הוגשה על ידי הפניקס ביטוח ביום 

הן לעניין תביעתו האישית לגופה , קס ביטוח את טענות התובעהאמורה דחתה הפני
ביום . והן לעניין התמלאותם של התנאים הנדרשים לאישורה של התובענה כייצוגית

 הגיש התובע את תשובתו לתגובת הפניקס ביטוח לבקשה 2007 באוקטובר 10
  . לאישור

לך הדיון הורתה  במה .2007 , בנובמבר5דיון מקדמי בבקשה לאישור נערך ביום   
השופטת על איחודה של הבקשה לאישור דנא עם שתי בקשות לאישור תביעות 

ואשר , אשר עוסקות בעניין זהה לעניין בו עוסקת הבקשה דנא, כייצוגיות נוספות
יצויין כי ).  הבקשות המקבילות-להלן(אף הן נקבעו לדיון בפני אותה השופטת 
ין זהה הוגשה גם כנגד חברת ביטוח בקשה לאישור תביעה ייצוגית נוספת בענ

אשר בקשה לאחד את הדיון בעניינה עם הבקשה לאישור דנא והבקשות , נוספת
. 2008 בפברואר 21דיון בקשת האיחוד נקבע ליום )  בקשת האיחוד-להל(המקבילות 

במסגרתו הודע על העברת הדיון בבקשה ,  התקיים דיון2008 , בפברואר21ביום 
לאור החלטת .  הנוספת כך שתידון יחד עם הבקשות המקבילותבענין חברת הביטוח
לפיה כתבי ,  בתיק נגד חברת הביטוח הנוספת2007 , באוקטובר22בית המשפט מיום 

אשר יחווה דעתו , למפקח על הביטוח, בין היתר, הטענות שהגישו הצדדים יועברו
יש את כי המפקח על הביטוח יג, בית המשפט אף קבע, במחלוקת שבין הצדדים

  . ימים30עמדתו ביחס למחלוקת שבין הצדדים במידת האפשר תוך 
    

") תביעה("אביב כתב תביעה -  הוגשו לבית המשפט המחוזי בתל2007 , במאי20ביום   .8
עניינן של התביעה . נגד הפניקס ביטוח") בקשה("ובקשה לאישור תובענה כייצוגית 

אשר גבתה וגובה הפניקס , לכאורה, והבקשה בגבייה של תשלומים בלתי חוקיים
  . ביטוח מכלל ציבור מבוטחיה שהתקשרו עימה בפוליסת ביטוח חיים

  
הפניקס ביטוח עושה לעצמה מנהג בעת התקשרותה עם מבוטחיה , לטענת התובעים  

בפרמיה למן , ובהם את התובעים, לחייב את ציבור מבוטחיה, בפוליסת ביטוח חיים
גם באותם מקרים בהם ההתקשרות , ביטוח בחודש בו התקשרו עם הפניקס 1 - ה

, כאשר, ולעיתים אף בסוף החודש,  בחודש1 - בוצעה על ידי המבוטח לאחר ה
 בחודש הרלבנטי בו החלה ההתקשרות 1 -בגין כל התקופה שמה, לטענת התובעים

ועד למועד בו שולמו לראשונה דמי הביטוח או לחלופין עד למועד בו התקשרה 
לא ניתן על ידי הפניקס ביטוח הכיסוי הביטוחי מושא , וטחהפניקס ביטוח עם המב

  .הפוליסה
כי הפניקס ביטוח הטעתה את ציבור , טוענים התובעים, במעשיה הנטענים הללו  

וכי הם והקבוצה אותה הם מבקשים , לקוחותיה תוך הפרת חובת תום הלב כלפיהם
  . שלא כדיןלייצג זכאים להשבה של החלק העודף של הפרמיה אשר נגבתה מהם 
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במסגרת התביעה מבקשים התובעים מבית המשפט לקבוע מהו המועד אשר ממנו   

התובעים השבה של כן מבקשים . הייתה רשאית הפניקס ביטוח לגבות פרמיה
ידי התובעים -סכום התביעה האישית הועמד על. ביתר, לכאורה, הפרמיה שנגבתה

כי סכום התביעה הנקוב בכתב התביעה אם תאושר , יוער. ח" ש372סך של על 
  .ח" מיליון ש21-התביעה כייצוגית הינו כ

כי כתב הגנה בתובענה , יש לציין. הפניקס ביטוח טרם הגישה את תגובתה לבקשה  
  .רק לאחר מתן החלטה בבקשה לאישור התובענה כייצוגית, אם בכלל, יוגש

  

 - להלן("אביב כתב תביעה - הוגשו לבית המשפט המחוזי בתל2007 , באוגוסט20ביום   . 9
נגד הפניקס ביטוח ") הבקשה "- להלן("ובקשה לאישור תובענה כייצוגית ") התובענה"

 ימים 90בת " תקופת אכשרה"עניינה של התובענה ב.  וכנגד חברות ביטוח נוספות
  .ניקסאו פוליסות ביטוח ניתוח של הפ/שקיימת בפוליסות בריאות ו

החברה גבתה ממנו דמי ביטוח במשך , בהתאם להוראות הפוליסה, לטענת התובע  
שירות או כל כיסוי ביטוחי /כל תקופת האכשרה ומנגד לא סיפקה לתובע כל מוצר

  לטענת , משכך. במשך תקופת האכשרה
  

גביית דמי ביטוח במהלך תקופת האכשרה אינה כדין ומהווה עשיית עושר , התובע  
בית המשפט מתבקש לחייב את החברה לחדול מגביית דמי ביטוח . טשלא במשפ

בגין תקופת האכשרה ולהשיב את דמי הביטוח אשר גבתה מחברי הקבוצה בגין 
י התובע באופן "הסכום הנתבע ע. בצירוף הפרשי ריבית והצמדה, התקופה האמורה
ושר במקרה שהתובענה תא. נכון ליום הגשת התובענה, ח" ש256אישי עומד על 
 -י התובעים עומד על סך של כ"הסכום הנתבע מכלל הנתבעות ע, כתובענה ייצוגית

. התובע אינו מציין איזה חלק מן הסכום מיוחס לפניקס ביטוח. ח" מיליון ש731
טרם נקבע מועד לדיון בתובענה . הפניקס ביטוח טרם הגישה את תשובתה לבקשה

  .ובבקשה
    

ית המשפט המחוזי בתל אביב כתב תביעה ובקשה  הוגשו לב2006 , ביוני19ביום   .10
בנקים וקופות , חברות ביטוח אחרות, לאישור תובענה כייצוגית נגד הפניקס ביטוח

עניינן של התביעה והבקשה בגביית תשלומים בהתאם לתקנות ההוצאה לפועל . גמל
בקשה להטלת "במסגרת ") תקנות האגרות ("1968- ח"תשכ, )שכר והוצאות, אגרות(

על חשבונות וזכויות החייבים המצויים , בדרך המדיה האלקטרונית" 'ולי צד געיק
הפניקס ביטוח הינה צד . בידי צדדים שלישיים המוכרים מכוח תקנות האגרות

  . שלישי מוכר מכוח תקנות האגרות
כמו גם שאר חברות הביטוח והבנקים (הפניקס ביטוח , לטענת המבקשים  

בדרך המדיה ',  בבקשות להטלת עיקולי צד גאינה מסרה למבקשים, )המשיבים
או , מידע אודות כספים או זכויות חייבים המוחזקים בידיה במועד, האלקטרונית

על , כל זאת. או מסרה למבקשים מידע מטעה, מסרה למבקשים מידע חלקי בלבד
כך , הפניקס ביטוח. אף שמכוח תקנות האגרות היא גובה תשלום בגין שירות זה

לא יידעה את המבקשים כי אין היא מסוגלת לתת תשובות , נההמשיכה הטע
אמיתיות וממשיות לשאלות המופנות אליה בקשר עם הבקשות להטלת עיקולי צד 

  . 'ג
  

כי הפניקס ביטוח הפרה באופן בוטה את , טענו המבקשים, במעשיה הנטענים הללו  
, על הביטוחאיסור ההטעיה ואת חובת הגילוי המוטלת עליה בהתאם לחוק הפיקוח 

טענו , כמו כן. והתקנות שהותקנו על פיהם, חוק ההוצאה לפועל, חוק הגנת הצרכן
המבקשים . המבקשים כי בכך הפניקס ביטוח מתעשרת על חשבונם שלא כדין

ובהתאם את סכום התובענה הייצוגית , העמידו את הנזק המצרפי לקבוצה הנטענת
  .שת הבקשהנכון למועד הג, ח" מיליון ש233 -על סך של כ

,  הגישה הפניקס ביטוח יחד עם חברות הביטוח הנוספות2006 , באוקטובר18ביום   
, ")הבקשה המקדמית("בקשה מקדמית לסילוק הבקשה טרם הגשת התגובה 

ובמקביל בקשת ארכה להגשת התגובה לבקשת האישור עד לאחר שתתקבל החלטה 
 2006 באוקטובר 31ביום . וככל שיהא צורך בהגשת תגובה כאמור, בבקשה המקדמית

 יום 30וקבע כי התגובה לבקשת האישור תוגש , נעתר בית המשפט לבקשת הארכה
  . לאחר קבלת ההחלטה הבקשה המקדמית
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 הגישו המבקשים את תגובתם לבקשה המקדמית לבית 2007 , בפברואר6ביום   

הגישו החברות לבית המשפט את תשובתן לתגובת  2007 , באפריל1ביום . המשפט
במסגרת דיון זה . 2008 , בינואר16דיון בבקשה המקדמית נקבע ליום . המבקשים

כ המבקשים "בשלהי הדיון ביקש ב. פה של שני הצדדים השונים- התקיים דיון בעל
  . למחוק חלק מהמשיבים מן התביעה

ט במחוזי המקבלת את הבקשה  נתקבלה החלטת בית המשפ2008 , בפברואר10ביום   
המקדמית ומסלקת על הסף את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית כנגד חברות 

  .הביטוח ובכלל זה כנגד הפניקס ביטוח
  

 -להלן("אביב כתב תביעה - הוגשו לבית המשפט המחוזי בתל2008 , בינואר3ביום   . 11
נגד הפניקס ביטוח ") ההבקש "- להלן("ובקשה לאישור תובענה כייצוגית ") התובענה"

בטענה כי דמי "). חברות הביטוח הנתבעות"להלן ביחד (וכנגד חברות ביטוח נוספות 
, "משתתף ברווחים"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"
חברות הביטוח הנתבעות גבו דמי ניהול בפוליסות ביטוח חיים , לטענת התובעים  

פיקוח על עסקי ביטוח לתקנות ה' א6שלא בהתאם לתקנה " משתתף ברווחים"מסוג 
ושלא בהתאם ") תקנות הפיקוח: "להלן (1981-ב"התשמ, )תנאים בחוזי ביטוח(

  . להוראות המפקח על הביטוח
או באחד (חברות הביטוח הנתבעות לא נהגו על פי דין בשני היבטים , על פי הנטען  

 ):מהם לפחות
 
ים בשיעור הגבוה דמי ניהול קבוע, 2002למעט בשנת ) כולל (2004גבו עד שנת   )א

 ; לחודש0.05% -מ
  

וכך נמנעה על פי , גבו את דמי הניהול המשתנים מדי חודש ולא בסוף השנה  )ב
המבוטחים התשואה על אותם דמי ניהול משתנים שנגבו במהלך  הנטען מן

 .השנה
 .ל בלבד"התביעה כנגד הפניקס ביטוח נוגעת לטענה השנייה הנ  
רם לאחד מן התובעים אשר היה מבוטח הנזק האישי אשר על פי הנטען נג  

ונזקם , ח" ש13.22עומד על סך של , בהפניקס ביטוח בגין כל שנת ביטוח
עומד על פי , )כל אחד בגין כל שנת ביטוח(האישי הכולל של כל התובעים 

 .ח" ש32.21הנטען על סך של 
הוערך על ידי התובעים , הנזק הכללי אשר על פי הנטען נגרם לכלל הקבוצה  
 - ומתוכו מייחסים התובעים סך של כ, ח" מליוני ש244 - סכום נומינלי של כב

 .ח להפניקס ביטוח" מליוני ש40
התובעים מבקשים מבית המשפט להורות על החזר דמי הניהול העודפים   

שנגבו על פי הנטען שלא כדין או על החזר התשואה החודשית שהפסיד על פי 
קשים התובעים צו עשה אשר יורה עוד מב. הנטען כל אחד מחברי הקבוצה

  .לחברות הביטוח הנתבעות לשנות את דרך פעולתן
  

הפרת הוראות בחוק ) ב(; הטעייה ומצג שווא) א: (העילות הנטענות בתובענה הינן  
תקנות הפיקוח וחוזרי , 1981-א"התשמ, )ביטוח(הפיקוח על שירותים פיננסיים 

  . עשיית עושר ולא במשפט)ד(וכן ; חוסר תום לב) ג(; המפקח על הביטוח
טרם נקבע מועד לדיון . טרם הוגשה תגובה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית  

 .בבקשה
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 -להלן("אביב כתב תביעה - הוגשו לבית המשפט המחוזי בתל2008 , בינואר3ביום   . 12

נגד הפניקס ביטוח ") הבקשה "- להלן"(ובקשה לאישור תובענה כייצוגית ") התובענה"
 עניינה של התובענה בתשלום –מהות התובענה . וכנגד חברות ביטוח נוספות

שהוא תשלום הנגבה בפוליסות לביטוח חיים בהן תעריף , "תת שנתיות"המכונה 
תת : "להלן(הביטוח נקבע בסכום שנתי אך התשלום מבוצע במספר תשלומים 

ניקס ביטוח גובה תשלום תת שנתיות בסכום החורג הפ, לטענת התובע"). שנתיות
גורם "גביית תת שנתיות ביחס ל:  וזאת לטענתו במספר דרכים, מן המותר
גביית תת שנתיות בשיעור הגבוה מן השיעור המותר לפי חוזרי הפיקוח , "הפוליסה

גביית תת שנתיות ביחס לרכיב החיסכון בפוליסות לביטוח חיים וגביית , על הביטוח
  . שנתיות ביחס לפוליסות שאינן ביטוח חייםתת

כי במעשיה הפרה הפניקס ביטוח את הוראות חוק הפיקוח על , בהתאם טוען התובע  
הפרה חוזרים של הפיקוח ,  ותקנותיו1981 - א "התשמ, )ביטוח(שירותים פיננסיים 

ניצלה לרעה את מעמדה כמונופולין בשוק , הטעתה את ציבור מבוטחיה, על הביטוח
הפרה את הוראות , נהגה בחוסר תום לב, עשתה עושר שלא במשפט, יטוחהב

  .הפוליסה וכן קיימה תנאים מקפחים בפוליסה אשר מהווה חוזה אחיד
וכן צו עשה , הסעדים המבוקשים הם החזר כל הסכומים שגבו הנתבעות שלא כדין  

  .המורה לנתבעות לשנות את דרך פעולתן ביחס לעניינים המפורטים בתביעה
הסכום הנתבע מכלל הנתבעות מוערך על ידי , במקרה שהתובענה תאושר כייצוגית  

 -מתוכו הסכום הנתבע מהפניקס ביטוח עומד על כ, ח" מיליארד ש2.3 -התובעים בכ
טרם נקבע מועד לדיון . הפניקס ביטוח טרם השיבה לבקשה. ח" מיליון ש385

  .בבקשה
  

אביב תביעה נגד הפניקס - שפט המחוזי בתל הוגשה לבית המ2008 , בפברואר20ביום   . 13
ובצידה בקשה להכרת , )הנתבעות - להלן יחדיו( חברות ביטוח נוספות 8ביטוח ונגד 

  ).  התובענה - להלן יחדיו(התביעה כתובענה ייצוגית 
ובשמו של כל מבוטח אשר )  התובעים- להלן( תובעים 13התביעה הוגשה על ידי   

מאת ) ו מנוי לכיסוי ביטוחי של חבילה ספציפיתא/ו(רכש פוליסת ביטוח מקיף 
או דמי מנוי עבור כיסוי /פרמיות ו, הנתבעות ואשר שילם בשבע השנים האחרונות

ואשר בדגם הרכב הספציפי אשר בגינו שילם המבוטח , ביטוחי למערכת שמע לרכב
  ).הקבוצה - להלן(את הפרמיה האמורה מורכבת מערכת שמע אינטגרלית 

מפני ) ריידר(חברות הביטוח גבו פרמיה בגין כיסוי ביטוחי נוסף , יםלטענת התובע  
במסגרת פוליסת ביטוח , או החלפתה של מערכת השמע האינטגרלית/גניבתה ו

בגדר גביית שווא בגין מרכיב שבפועל לא , לכאורה, גבייה אשר הינה, מקיף לרכב
עד כי נראה , חאו שנדרשו לממשו בהיקף כה זני/נדרשות חברות הביטוח לממשו ו

או סכום ביטוחי השווה לזה /שלא יהיה ועדיין ראוי לחייב בגינו סכום כל שהוא ו
  . הנגבה מאת מי שאין מותקנת ברכבו מערכת שמע אינטגרלית

כי אין בידם נתונים המאפשרים עריכת אומדן מבוסס של הנזק , התובעים ציינו  
  .  של מיליוני שקליםאך לדעתם מדובר בעשרות רבות, הכולל שנגרם לקבוצה

התובעים מבקשים מבית המשפט להורות לנתבעות להשיב את הכספים אשר שולמו   
וכן להמציא לידי התובעים העתקי מסמכים שונים לצורך חישוב סכום הנזק , להן

  . הנתבע
-ג"התשל, )חלק כללי(מכוח חוק החוזים , בין היתר, העילות הנטענות בתביעה הינן  

, חוק הגנת הצרכן, 1981-א "התשמ, )ביטוח( על שירותים פיננסים חוק הפיקוח, 1973
פקודת הנזיקין וחוק עשיית עושר ולא , 1968-ח"התשכ, חוק המכר, 1981-א"התשמ
  . 1979- ט"תשל, במשפט

טרם נקבע מועד לדיון . טרם הוגשה תגובה לבקשה לאישור התובענה כייצוגית  
  .בבקשה
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הוגש כתב תביעה ובקשה לאשרה כתביעה ייצוגית ) מהדרין - להלן(נגד חברה כלולה   . 14

  .אשר הוגשו לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז
שהינו בבעלותה המלאה של מהדרין , התובע טוען כי בעת ביקוריו בקניון הדרים  
לטענת . טח הקניוןהוא נחשף ללקוחות ולעובדי הקניון המעשנים בש, ) הקניון- להלן(

התובע על מהדרין לשלם לו פיצוי כספי בגין הפגיעה באוטונומיה של הרצון והעמדה 
. בסיכון בריאותי וכן בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו עקב החשיפה לעשן הסיגריות

  .ח" מיליון ש20הסכום הנתבע במסגרת התביעה הייצוגית הינו 
  

להגשת התגובה לבקשה לאישור התובענה נכון למועד דוח זה קיבלה מהדרין אורכה   
ובשלב זה מהדרין לומדת את התביעה , 2008 באפריל 14כתובענה ייצוגית עד ליום 

  .ואין באפשרותה להעריך את סיכוייה או את השפעתה האפשרית על מהדרין
  
 צד בתביעות ייצוגיות הקשורות להוריקן ב הינה"חברת ביטוח מאוחדת בארה  .15

 : ושחלקן מפורטות להלן2005מדינת לואיזיאנה בשנת קתרינה שפקד את 
   

ת של רפבליק מתגוננות בבית המשפט הפדרלי בלואיזיאנה מפני נושתי חברות ב  
 בעקבות הוריקן 2006 בחודש אוגוסט ושהוגשדומות ת ו ייצוגישלוש תביעות

הפרו ,  וחברות ביטוח נוספות לא קשורותבנותבתביעה נטען כי חברות . קתרינה
.  פוליסות הביטוח שלהן בכך שלא יישמו כראוי את הדין בעניינים שוניםאת

, סכום פיצויים בלתי נקוב, הסעדים המבוקשים בתביעה הם סעדים הצהרתיים
לגבי אחת מהתביעות יש הסכמי פשרה . ד"פיצויים על פי דין ושכר טרחת עו
  .שמותלים בהסכמות לכתבי שחרור

  
 תביעות דומות בעקבות 7 -ברפבליק מתגוננת ת של נואחת מחברות הב, כמו כן  

התביעות . בכל אחת מהתביעות לא ננקב סכום הפיצויים המבוקש. הוריקן קתרינה
 ולגבי אחת התביעות נחתם הסכם פשרה המותלה 2007הוגשו בסוף חודש אוגוסט 
  .בהסכמתה על כתבי השחרור

  
ישה מדינת אחת מחברות הבנות הנתבעת הינה נתבעת בתביעה שהג, בנוסף  

, לואיזיאנה בהקשר להוריקן קתרינה בכך שהפרה הוראות תכנית של המדינה שלפיה
, סכום הפיצויים. למדינה יש זכויות שקבלה בדרך של המחאה כנגד פוליסות הביטוח

  . ט עורכי דין אינם נקובים"עונשים סטאטורים אחרים ושכ
  

 להעריך במועד זה את  אינה יכולה,רפבליקבהסתמך על הנהלת , הנהלת הקבוצה  
ואינה , אם בכלל, את טווח ההפסדים האפשרי בהן,  האמוריםתוצאות ההליכים

, יכולה להעריך אם יהיו למי מהתביעות השלכות שליליות מהותיות על עסקיה
לא נכללה בדוחות הכספיים הפרשה בגין ההליכים ,  לפיכך.תוצאותיה או פעילותה

  .האמורים
  
, )אקסלנס - להלן (מ " אקסלנס השקעות בע- כנגד חברה כלולה סהפניקלמיטב ידיעת   .16

נפתחו הליכי חקירה של רשות , נושאי משרה בה ונושאי משרה בחברות בנות שלה
נחקרו וזומנו לחקירה , נאספו מסמכים,  במסגרתם2007ניירות ערך בחודש אפריל 

חקירה ה, להערכת אקסלנס. נושאי משרה בכירים באקסלנס ובחברות הבנות שלה
לא ניתן בשלב זה להעריך את מידת . בקרנות נאמנות' הינה בנושא עמלות ברוקראג

  .השפעת החקירה על פעילות אקסלנס
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  פניקס ביטוח על פי תקנות ההוןהמידע בדבר הונה של   .ט

 הון ראשוני   הון עצמי   
   מדווחיםח"מליוני ש   
 2007 , בדצמבר31 ליום  )1

       
   בהתאם 2007,  בדצמבר31הסכום הקיים ליום 

  1,102   1,654   )א(לתקנות ההון   
   בהתאם 2007,  בדצמבר31הסכום הנדרש ליום 

  77   1,371   )ב(     לתקנות ההון 
        
   283   1,025  

  
ח בגין "י שמליונ 686  כולל תוספת בסך של2007 , בדצמבר31הסכום הנדרש ליום   )א(

ח "י שמליונ 99 סך של ,הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים וביטוח מחלות ואישפוז
 179 וסך של )הלוואותבעיקר (כהגדרתם בתקנות ההון " נכסים לא מוכרים"בגין 

  . עצמי למקרה מוותיירח בגין סכום בסיכון בש"מליוני ש
  
נחשבים להון משני על פי  ה2007,  בדצמבר31כולל כתבי התחייבויות נדחים ליום   )ב(

  .ח" מליוני ש551התקנות בסך של 
  

  .חלוקת דיבידנד מעודפי הון כפופה גם לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות ההשקעה  )2
  
 .חלוקת דיבידנד מעודפי הון כפופה גם לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות ההשקעה  )3
 

 תבוטל 2007ברבעון הראשון של שנת  פרסם המפקח חוזר שקבע כי 2007בחודש פברואר 
ההפרשה לעתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים בדוחות הכספיים של חברות 

  .הביטוח
  

 מהסכום בסיכון 0.17%משיעור של , במקביל הוגדרה דרישת הון מינימלית שלא תפחת
ום בסיכון  מהסכ0.17%מכאן ואילך קיימת דרישת הון בגובה . בשייר העצמי ביום ההעברה

 .אך לא פחות מהדרישה ביום ההעברה, בגין סיכוני מוות בשייר עצמי למועד כל דוח כספי
 
הון (מה טיוטת תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  פורס2007בחודש אוקטובר   )4

  .2007-ח"התשס, )תיקון)(עצמי מינימלי הנדרש ממבטח
  :הקיימות דרישות הון בגין קטגוריות אלובמסגרת הטיוטא מוצע להוסיף לדרישות ההון 

  
  .נכסים המוחזקים כנגד התחייבויות שאינן תלויות תשואה  )א
  .סיכוני קטסטרופה בעסקי ביטוח כללי  )ב
  .סיכוני אשראי כשיעור מהנכסים לפי מידת הסיכון המאפיינת את הנכסים השונים  )ג
  ). מסך הנכסים במאזן1.5%(סיכונים תפעוליים   )ד

  
 באופן 2011ידרשו חברות הביטוח להגדיל את הונן עד סוף שנת , טיוטת התקנותעל פי 
בעקבות דיונים עם המפקח על הביטוח הוציא המפקח טיוטת חוזר שעניינה קביעת . מדורג

 וזאת SOLVENCY II הנחיות בדבר הערכות חברות הביטוח בישראל ליישום הדירקטיבה 
הטיוטה קובעת הנחיות לגבי תהליך ההערכות . 2012 -במקביל להחלה הצפויה באירופה מ

צפוי המפקח על הביטוח להוציא טיוטה חדשה לגבי דרישות , כמו כן. בחברות הביטוח
 .   ההון כאמור לעיל
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כי בהמשך ,  הורה המפקח על הביטוח את מנהלי חברות הביטוח2007 בנובמבר 13ביום   )5

עה לתיקון תקנות ההון העצמי המינימלי הנדרש מחברות ביטוח על חברת הביטוח להצ
 2007 מהרווח הנקי לשנת 50%המאוחדת להימנע מחלוקת דיבידנדים בסכום העולה על 

 בניכוי רכיב הרווח הנובע מהעברה של העתודה לסיכונים מיוחדים -"הרווח"לעניין זה (
כי על חברת ביטוח המבקשת לחלק ,  ציין,כמו כן). בביטוח חיים אל ההון העצמי
ראה גם . לפנות למפקח לקבלת אישורו מראש לחלוקה, דיבידנדים בשיעור גבוה מהאמור

 . להלן4סעיף 
 
דלק ביום שניתן לקבוצת ביטוח פניקס העל פי היתר לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה ב  )6

 אחזקות  של הפניקס מהרווחים השנתיים50% - לא יחולקו יותר מ2006 בנובמבר 16
מגבלה זו תחול רק אם ההון העצמי של .  ממועד מתן ההיתר שנים3כדיבידנד למשך 

 . מההון העצמי הנדרש על פי תקנות ההון העצמי120% - ביטוח יפחת מהפניקס 
 
הנובעים ) נטו(בהתאם להנחיות המפקח חברות הביטוח לא תחלקנה את עודפי ההון   )7

 עד לבחינת השפעת 2007 בדצמבר 31ת המחושבים ליום מהמעבר לתקינה הבינלאומי
לפרטים . המעבר לדיווח לפי תקינה בינלאומית על ידי המפקח וקביעת כללים על ידו

 .37נוספים ראה באור 
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  מידע בדבר סיכוני אשראי בחברות ביטוח בישראל  .י

 
  2007,  בדצמבר31אי ליום מידע בדבר סיכוני האשר  .1

 
  
  

  

  
  

AAומעלה   

   
  

BBB עד AA-  

   
  
BBB -דירוג נמוך מ

   
  

  לא מדורג

כ ללא "סה 
משתתפות 
  ברווחים

   
משתתפות 
  ברווחים

   
  
  כ"סה

  ח מדווחים"מליוני ש  
                             :רמת הדירוג בישראל

  577   193   384   -   -   -   384    מזומניםימזומנים ושוו  
  2,101   871   1,230   70   -   57   1,103   ות בבנקיםפיקדונ  
                       

  4,682   208   4,474   -   -   -   4,474   ח מדינה לא סחירות"אג  
  1,891   775   1,116   -   -   -   1,116   ח מדינה סחירות"אג  
  3,620   2,717   903   187   -   249   467   ח אחרות סחירות"אג  
  4,269   3,097   1,172   -   -   396   776   ח אחרות לא סחירות"אג  
                             

  14,462   6,797   7,665   187   -   645   6,833   כ אגרות חוב"סה  
                             

  160   9   151   151   -   -   -   הלוואות מובטחות במשכנתא  
  279   162   117   117   -   -   -   חיים. הלוואות כנגד פוליסות ב  
  1,238   344   894   315   -   406   173   הלוואות אחרות  
                             

  1,677   515   1,162   583   -   406   173   כ הלוואות"סה  
  33   24   9   9   -   -   -   נגזרים  
  881   101   780   780   -   -   -   נכסים אחרים בישראל  
                             

  19,731   8,501   11,230   1,629   -   1,108   8,493   כ נכסים בישראל"סה  
                             

                       :ל"רמת הדירוג בחו
  1,454   111   1,343   -   100   1,023   220   מבטחי משנה  
                       ל"נכסים אחרים בחו  
  182   112   70   -   -   -   70   מזומנים    
  165   86   79   5   -   14   60   הלוואות    
  422   356   66   -   -   -   66   פקדונות    
  145   68   77   62   5   -   10   אגרות חוב אחרות סחיר    
  -   -   -   -   -   -   -   אגרות חוב מדינה לא סחירות    
  6   6   -   -   -   -   -   אגרות חוב מדינה סחירות    
  -   -   -   -   -   -   -   נגזרים    
  920   628   292   67   5   14   206   ל "כ נכסים אחרים בחו"סה    
                             

  2,374   739   1,635   67   105   1,037   426   ל"כ נכסים בחו"סה  
  22,106   9,240   12,865   1,696   105   2,145   8,919   כ נכסים הנושאים סיכון אשראי"סה  
  11,078   7,238   3,840   3,840   -   -   -   כ נכסים ללא סיכון אשראי"סה  
                             

  33,184   16,478   16,705   5,536   105   2,145   8,919    כ"סה  
  
כמו כן דירגה החברה בדירוג פנימי מכשירים לא . נתוני חברת מידרוג הועברו לסמלי הדירוג לפי מקדמי המרה מקובלים". מידרוג"ו" מעלות"המקורות לרמת הדירוג בישראל הינן חברות הדירוג   .1

  .סחירים אשר אין בגינם דירוג של חברות הדירוג
  .Fitch - וS&P ,AM BESTל הינם חברות הדירוג אשר אושרו על ידי המפקח "ת לרמת המידרוג בחוהמקורו  .2
  .ל"קיים שוני בין רמת הדירוג בארץ לזה של חו  .3
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  2006,  בדצמבר31מידע בדבר סיכוני האשראי ליום   
  

  
  

  :רמת הדירוג בישראל

  
  

AAומעלה   

   
  

BBB עד AA-  

   
  
BBB -דירוג נמוך מ

   
  

  לא מדורג

כ ללא "סה 
משתתפות 
  ברווחים

   
משתתפות 
  ברווחים

   
  
  כ"סה

  ח מדווחים"מליוני ש  
                             
  1,028   196   833   107   -   -   726    מזומניםימזומנים ושוו  
  3,225   1,694   1,532   -   72   41   1,419   פיקדונות בבנקים  
                       
  4,549   195   4,354   -   -      4,353   ח מדינה לא סחירות"אג  
  3,504   2,449   1,055   -   -   -   1,054   ח מדינה סחירות"אג  
  1,802   1,572   230   1   96   63   69   ח אחרות סחירות"אג  
  2,212   1,644   568   -   30   129   409   ח אחרות לא סחירות"אג  
                       
  12,067   5,860   6,207   1   126   192   5,885   כ אגרות חוב"סה  
                       
  207   3   204   204   -   -   -   הלוואות מובטחות במשכנתא  
  277   159   118   118   -   -   -   חיים. הלוואות כנגד פוליסות ב  
  1,345   401   944   446   178   319   -   הלוואות אחרות  
                       
  1,829   563   1,266   768   178   319   -    הלוואותכ"סה  
  63   64   )1(   )1(   -   -   -   נגזרים  
  62   70   )8(   )8(   -   -   -   נגזרים לא סחירים  
  701   96   605   208   397   -   -   נכסים אחרים בישראל  
                       
  18,975   8,543   10,432   1,075   773   552   8,030   כ נכסים בישראל"סה  
                       

                       :ל"רמת הדירוג בחו
  1,490   106   1,384   -   114   1,088   183   מבטחי משנה  
                       ל"נכסים אחרים בחו  
  15   14   1   -   -   -   1   מזומנים    
  255   112   143   142   -   -   -   הלוואות    
  100   40   60   -   59   -   1   אגרות חוב אחרות סחיר    
  265   232   33   -   11   -   22   אגרות חוב אחרות לא סחיר    
  1   1   -   -   -   -   -   נגזרים    
  20   20   -   -   -   -   -   נגזרים לא סחירים    
                       
  656   419   237   142   70   -   24   ל"כ נכסים אחרים בחו"סה  
  2,146   525   1,621   143   184   1,088   207   ל"כ נכסים בחו"סה  
  21,121   9,068   12,053   1,217   957   1,640   8,237   כ נכסים הנושאים סיכון אשראי"סה  
  7,954   5,122   2,832   2,832   -   -   -   כ נכסים ללא סיכון אשראי"סה  
                       
  29,075   14,190   14,885   4,049   957   1,640   8,237    כ"סה  
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  2007,  בדצמבר31מידע בדבר סיכון אשראי ליום   .2

  
  )החופפים לפוליסות משתתפות ברווחים(סיכון אשראי עבור נכסים בארץ   

  
  AAומעלה   BBBעד -AA מנמוך -BBB  כ"סה   לא מדורג  
  ח מדווחים"מליוני ש  

                    רמת הדרוג בישראל
             

  193  -  -  -  193    מזומניםישוומזומנים ו
             

             :נכסים סחירים
  775  -  -  -  775   אגרות חוב ממשלתיות

  2,717  383  -  703  1,631   אגרות חוב אחרות
  3,290  3,273  -  10  7   מניות והשקעות אחרות

   2,413  713  -  3,656  6,782  
             :נכסים בלתי סחירים

  208  -  -  -  208   אגרות חוב ממשלתיות
  3,098  4  4  1,057  2,033   אגרות חוב אחרות

  1,586  162  -  204  1,220   הלוואות ופקדונות בבנקים
  602  602  -  -  -  מניות והשקעות אחרות

   3,461  1,261  4  768  5,294  
נטו בגין ) התחייבות(השקעה 

  24  24  -  -  -   מכשירים נגזרים
             

  12,293  4,448  4  1,974  5,867   סך כל הנכסים
                 

השפעת מכשירים נגזרים במונחי 
  )588(  )588(  -  -  -   נכס בסיס

                 
  11,705  3,860  4  1,974  5,867   סך הכל

             
כולל השקעות המדורגות בדירוג 

  117  -  4  17  96   פנימי

  
  )החופפים לפוליסות משתתפות ברווחים(ל "סיכון אשראי עבור נכסים בחו

  
  Aומעלה   BBBעד  - A מנמוך -BBB  כ"סה   לא מדורג  
  ח מדווחים"מליוני ש  

                    ל"בחורמת הדרוג 
             

  112  -  -  -  112    מזומניםימזומנים ושוו
             

             :נכסים סחירים
  5  -  -  5  -   אגרות חוב ממשלתיות

  68  36  5  3  24   אגרות חוב אחרות
  3,615  3,259  -  24  332   מניות והשקעות אחרות

   356  32  5  3,295  3,688  
             :נכסים בלתי סחירים

  86  -  -  26  60   הלוואות ופקדונות בבנקים
  298  171  -  127  -   מניות והשקעות אחרות

   60  153  -  171  384  
נטו בגין ) התחייבות(השקעה 

  -  -  -  -  -   מכשירים נגזרים
             

  4,184  3,466  5  185  528   סך כל הנכסים
             

השפעת מכשירים נגזרים במונחי 
  )380(  )380(  -  -  -   נכס בסיס

             
  3,804  3,086  5  185  528   סך הכל

             
כולל השקעות המדורגות בדירוג 

  44  -  -  15  29   פנימי
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  2006,  בדצמבר31מידע בדבר סיכון אשראי ליום 

  
  AAומעלה   BBBעד -AA מנמוך -BBB  כ"סה   לא מדורג  
  ח מדווחים"מליוני ש  

                    רמת הדרוג בישראל
             

  196  70  -  -  126   מזומנים ושווה מזומנים
             

             :נכסים סחירים
  2,449  -  -  -  2,449   אגרות חוב ממשלתיות

  1,570  93  411  310  756   אגרות חוב אחרות
  2,662  2,662  -  -  -   מניות והשקעות אחרות

   3,205  310  411  2,755  6,681  
             :נכסים בלתי סחירים

  195  -  -  -  195   אגרות חוב ממשלתיות
  1,644  -  77  486  1,081   אגרות חוב אחרות

  2,257  -  38  329  1,890   הלוואות ופקדונות בבנקים
  156  156  -  -  -   מניות והשקעות אחרות

   3,166  815  115  156  4,252  
 בגין נטו) התחייבות(השקעה 

  134  134  -  -  -   מכשירים נגזרים
             

  11,263  3,115  526  1,125  6,497   סך כל הנכסים
             

השפעת מכשירים נגזרים במונחי 
  )783(  )783(  -  -  -   נכס בסיס

             
  10,480  2,332  526  1,125  6,497   סך הכל

             
רגות בדירוג כולל השקעות המדו

  198  -  -  181  17   פנימי

  
  )החופפים לפוליסות משתתפות ברווחים(ל "סיכון אשראי עבור נכסים בחו

  
  Aומעלה   BBBעד  - A מנמוך -BBB  כ"סה   לא מדורג  
  ח מדווחים"מליוני ש  

                    ל"בחורמת הדרוג 
             

  14  -  -  -  14   מזומנים ושווה מזומנים
             

             :נכסים סחירים
  40  -  17  -  23   אגרות חוב אחרות

  2,297  2,297  -  -  -   מניות והשקעות אחרות
   23  -  17  2,297  2,337  

             :נכסים בלתי סחירים
  232  -  156  -  76   אגרות חוב

  112  53  -  25  34   הלוואות ופקדונות בבנקים
  209  209  -  -  -   והשקעות אחרותמניות 

   110  25  156  262  553  
נטו בגין ) התחייבות(השקעה 

  21  21  -  -  -   מכשירים נגזרים
             

  2,925  2,580  173  25  147   סך כל הנכסים
             

השפעת מכשירים נגזרים במונחי 
  143  143  -  -  -   נכס בסיס

             
  3,067  2,722  173  25  147    הכלסך

             
כולל השקעות המדורגות בדירוג 

  59      25  34   פנימי
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  )המשך( )במאוחד(עסקי ביטוח   -: 38באור 
  

  פירוט חשיפה לענפי משק בישראל  .3
  

  .להלן פירוט חשיפות האשראי לפי ענפי משק שלא במסגרת השקעות כנגד פוליסות משתתפות ברווחים
הנתונים אינם מתייחסים להשקעה . הלוואות, אגרות חוב לא סחירות: לעניין זה חשיפת האשראי כוללת השקעות בלתי סחירות כגון

  .בנכסים בלתי סחירים של ממשלת ישראל ובנקים וכן לא לחשיפת אשראי למבטחי משנה שהפירוט בגינם ניתן בנפרד
  

  2006 בדצמבר 31   2007 בדצמבר 31   
 הפרשה לחובות מסופקים  סיכון אשראי מאזני   הפרשה לחובות מסופקים   אשראי מאזניסיכון   

   אחוז  סכום   ענפי משק
  כ"סהמ

  שינוי   מצטבר
  השנה

 אחוז  סכום 
  כ"סהמ

  שינוי   מצטבר
  השנה

 ח"מליוני ש ח"מליוני ש  % ח"מליוני ש   ח"מליוני ש  ח"מליוני ש  %  ח"מליוני ש   
              

  -  -  39.0  777  - - 27.7 668 ן"בינוי ונדל
  1  19  24.2  483  2 21 20.9 504 אנשים פרטיים

  )2(  -  12.0  238  - - 6.8 163  אחריםשירותים עסקיים
  -  -  4.0  80  - - 9.8 235 תשתית

  -  -  3.7  75  - - 4.2 101 תקשורת ושרותי מחשב
  -  -  2.4  49  - - 1.8 44  פיננסייםשרותים
  -  -  2.2  44  - - 3.8 93 כימיה

  -  -  0.9  17  - - 7.0 170 שירותים
  -  -  0.8  16  - - 12.0 290 מסחר
  -  -  0.8  15  - - 0.6 13 פארמה

  -  -  0.4  8  - - 5.2 126 בתי מלון
  -  -  0.3  6  - - 0.2 4 חשמל ואלקטרוניקה

                   
  2,411  100  21  2   1,808  90.7  19  )1(  

  
  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .יא
  

  .שווי הוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיים אשר בבעלות חברות בנות שאינן חברות ביטוח תואם בקירוב את ערכם הפנקסני  
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  )במאוחד(עסקי ביטוח רווח והפסד מ  -: 39באור 
  

  רווח מעסקי ביטוח  .א

  

לשנה שהסתיימה  
  ביום

   בדצמבר31
   2007  

  
ח "מליוני ש 

  מדווחים
     

  162   )1א(רווח מעסקי ביטוח חיים 
  365   )2א( מעסקי ביטוח כללי )הפסד (רווח

   527  
     דוח עסקי ביטוח חיים   )1א(

  2,693   )1(פרמיות 
  81   בניכוי ביטוח משנה

     
  2,612   פרמיות בשייר

  1,637   נטו, הכנסות מהשקעות
     

  4,249   סך הכל הכנסות לשנה
     

  475   תביעות ששולמו ותלויות
  78    ביטוח משנה-בניכוי 

     
   397  
     

  739   פוליסות שנפדו
  157   פוליסות שמועדן נגמר

  21   גימלאות
   1,314  
     

  2   ם קבוצתיהשתתפות ברווחים בביטוח חיי
     

  1,316   סך הכל תביעות לשנה
     

  2,933   עודף הכנסות על תביעות לשנה
     

  2,413   )בניכוי ביטוח משנה(גידול בעתודות הביטוח 
  190   רווחיםבדמי ניהול בגין פוליסות משתתפות  -בניכוי 

     
  2,223   נטו, גידול בעתודה

  -   גידול בעתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל
   2,223  
     

  253   דמי עמלה ששולמו
  283   )3א(הוצאות הנהלה וכלליות 

   536  
     

  14   קיטון בהוצאות רכישה נדחות
     
   550  

  16   דמי עמלה מביטוח משנה -בניכוי 
     

  534   נטו, הוצאות לשנה
     

  9   הפחתת הוצאות רכישת תיקי ביטוח
     

  167   רי-לפני תוצאות ביטוח משנה מסוג מודיפיידרווח לשנה מעסקי ביטוח חיים 
  )5(   רי-תוצאות ביטוח משנה מסוג מודיפייד

     
  162   רווח עובר לדוחות רווח והפסד
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  )המשך ()במאוחד(רווח והפסד מעסקי ביטוח   -: 39באור 

  
  הכנסות מפרמיות ביטוח חיים  )1(  

  

  

לשנה שהסתיימה  
  ביום

   בדצמבר31

  

   2007    

  
ח "יוני שמל 

  מדווחים
  

      ביטוחי פרט
     

   215  מסורתי 
   147  עדיף 
   78  1.1.04 - פוליסות שהונפקו מ 

     
     ביטוחי מנהלים

     
   152  מסורתי
   1,045  עדיף

   495  1.1.04 -פוליסות שהונפקו מ
     

   95  ביטוח חיים קבוצתי
   216  ביטוח אובדן כושר עבודה

   217  עודיביטוח סי
   33  אחר

     
   2,693  כ"סה

  
  שיעור התשואה הנומינלית על נכסים  )2(  

  
התשואה הממוצעת בפניקס בפוליסות משתתפות ברווחי השקעה שהוצאו  ישיעורלהלן   

במסלול ( ואילך 2004ובגין פוליסות שהוצאו משנת ) 'קרן י (2003 ועד לשנת 1992משנת 
  ):השקעה כללי
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   באחוזים לפוליסות משתתפות ברווחים של החברה המאוחדת7200-2003תשואות לשנים   

  

    כ נכסים "סה   
תשואה שנתית ממוצעת

   שנים5נומינלית למשך 

סטיית תקן
 שנים 5

  לפני דמי 
שיעור דמי

  ניהול 
  לשנת  הניהול  אחרי דמי   לפני דמי   טותשואה שנתית נומינלית ברו    31ליום    
  2007   ***)  *)ניהול    *)ניהול    2003   2004   2005   2006   2007 2007בדצמבר    
  %      %  ח"מליוני ש   
                                
                                

 1.37 3.90 8.11 9.78 13.38 8.24 12.35 6.83 8.26 608  'קרן ט
 1.33 4.18 8.02 12.09 18.09 9.97 15.00 9.70 8.00 13,879  'יקרן

            מסלולים
 1.57 11.93 19.67 20.94 - 21.48 24.60 12.4 25.76 10  מנייתי
 1.54 7.20 12.51 14.14 - 12.95 15.54 14.45 13.65 4  )50%(ח "אגמסלול
 1.26 2.49 7.34 8.45 - 7.75 9.37 7.50 9.21 4  )60%(ח "אגמסלול
 1.04 4.11 2.58 3.63 - 1.04 10.44 4.28 )0.90( 1  ח"מט
 1.29 1.83 3.91 5.02 - 4.34 5.64 4.93 5.18 17  ח צמודי מדד"אג

 1.32 4.18 8.50 9.65 - 11.23 11.43 7.55 8.45 1,052  כללי
 0.54 15.13 7.57 8.12 - - - - ) **8.12 -   מניות85%מסלול

 0.67 10.61 13.60 14.27 - - - -)**14.27 -  2מסלול כללי
 0.26 0.46 )0.35( 0.09 - - - -))**0.09( -  ל"כללי חו
 1.44 1.25 3.91 5.11 - - 4.66 5.78 4.88 2   גמלא

             אקסלנט אינווסט
 1.73 2.75 1.55 2.59 - - - 2.41 2.77 60  1ח "אגאקסלנס
 1.71 5.02 4.67 5.70 - - - 6.13 5.28 270  2ח "אגאקסלנס
 1.73 7.25 6.17 7.23 - - - 7.95 6.51 215  3ח "אגאקסלנס
 1.69 9.85 6.88 7.91 - - - 8.44 7.38 52  4ח "אגאקסלנס
 1.73 6.78 )0.16( 0.87 - - - 1.06 0.69 12  ל"ח חו" אגאקסלנס

 1.88 7.26 3.07 4.16 - - - 2.06 6.31 17  אקסלנס תעודות סל
 1.93 17.06 9.25 10.25 - - - 3.12 17.87 48  1כללי אקסלנס

            
          16,251  סך הכל

 
  .ניתנה תשואה ממוצעת מיום השקת המוצר, לגבי מוצרים פחות מחמש שנים  *)

  .2007החלו פעילות בשנת   **)
  .סטיית תקן חושבה על בסיס תשואה חודשית  ***)
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  )המשך ()במאוחד(רווח והפסד מעסקי ביטוח   -: 39באור 
  
  2007,  בדצמבר31סתיימה ביום נתונים לשנה שה  )3(

  

   
  )לרבות נספחים(פוליסות הכוללות מרכיב חסכון 

     פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון   :לפי מועד הנפקת הפוליסה

   2004משנת          
סיכון הנמכר כפוליסה 

     סיעודי   בודדת

   
עד שנת 

1990) 1(   
עד שנת 

2003) 2(   
משתתף 
   ברווחים

מבטיח 
  כ"סה   קבוצתי   פרטי   קבוצתי   יפרט   תשואה

  ח מדווחים" שמליוני   
                     
                     :פרמיות ברוטו  .א

  197  -  -  -  -  -  1  70  126   מעורב/מסורתי
  1,615  -  -  -  -  -  562  997  56   מרכיב החיסכון

  881  139  78  95  196  -  57  285  31   אחר
                             
  2,693  139  78  95  196  -  620  1,352  213   כ"סה
                     
פרמיות בגין חוזי    .ב

השקעה שנזקפו 
ישירות לעתודות 

  678  -  -  -  -  8  670  -  -   ביטוח
                             
מרווח פיננסי כולל    .ג

  269  -  -  -  -  4  20  170  75   )3(דמי ניהול 
                             
מעסקי) הפסד(רווח    .ד

  194  25  )9(  16  35  1  )76(  150  52   ביטוח חיים
                             
 -פרמיה משונתת    .ה

  342  -  4  9  38  8  283  -  -   חדשה
                             

 -פרמיה משונתת     
  102  -  -  -  13  -  15  74  -   בגין הגדלות    

  
  :הערות

  .היו בעיקרם מבטיחי תשואה והם מגובים בעיקרם באגרות חוב מיועדות) לרבות ההגדלות בגינם(המוצרים שהונפקו בתקופה זו   )1(
  .המוצרים שהונפקו בתקופה זו היו בעיקרם במסגרת פוליסות משתתפות ברווחים  )2(
  . ות כשיעור מהפרמיה והוא מחושב לפני ניכוי הוצאות לניהול ההשקעותהמרווח הפיננסי אינו כולל הכנסות נוספות של החברה הנגב  )3(

המרווח הפיננסי בפוליסות עם תשואה מובטחת מבוסס על ההכנסות מהשקעות בפועל לשנת הדוח בניכוי מכפלה של שיעור התשואה המובטחת לשנה כשהוא מוכפל   
  .בעתודה הממוצעת לשנה בקרנות הביטוח השונות

  .המרווח הפיננסי הינו סך דמי הניהול הקבועים והמשתנים המחושבים על בסיס התשואה והיתרה הממוצעת של עתודות הביטוח, פות ברווחיםבפוליסות משתת  
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  2007 בדצמבר 31נתונים ליום   )4(

  

   
  )לרבות נספחים(פוליסות הכוללות מרכיב חסכון 

     פוליסות שאינן כוללות מרכיב חסכון   :מועד הנפקת הפוליסהלפי 

   2004משנת          
סיכון הנמכר כפוליסה 

     סיעודי   בודדת

   
עד שנת 

1990   
עד שנת 

2003   
משתתף 
   ברווחים

מבטיח 
  כ"סה   קבוצתי   פרטי   קבוצתי   פרטי   תשואה

  ח מדווחים" שמליוני   
                     
טוח עתודות בי   .1

                     ):ברוטו(  
                       
לפי חשיפה .א

                     :ביטוחית

  

קצבה נדחית 
עד חודש 

  10,646              8,119  2,527   2001מאי 

  

קצבה נדחית 
מחודש יוני 

  509            243  266      ואילך2001
  266            2  62  202  קצבה בתשלום  
  10,574          48  1,674  5,097  3,755   הוני  
  1,585  260  291  65  262  -  52  432  223   אחר  
                       
     6,707  13,976  1,971  48  262  65  291  260  23,580  
                       
לפי חשיפה  .ב

                     :פיננסית
  6,695        12  48      6,635  מבטיח תשואה  
  16,314  -  128  -  193  -  1,969  13,953  71   משתתף  
  572  260  164  65  57  -  2  23  1   אחר  
                       
     6,707  13,976  1,971  48  262  65  292  260  23,581  
                       

  79  -  -  11  31  -  2  28  7   תביעות תלויות   . 2
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  דמי ניהול בגין פוליסות משתתפות ברווחים  )5(

  
  

, במקרים בהם לא מתקבל חיוב בגין דמי הניהול והם מגולמים בתשואה נטו שהושגה  .1
, נות נאמנותהחישוב מתייחס להשקעות בקר. החישובים המוצגים מבוססים על אומדנים

  .קרנות גידור וקרנות השקעה
  

דמי הניהול מחושבים בהתאם להנחיות המפקח על בסיס התשואה וצבירת החסכון של   .2
  .המבוטחים בתיק המשתתף ברווחים

  
  :דמי ניהול כוללים את המרכיבים כדלקמן  .3

  
  .ם דמי ניהול קבועים ומשתני- 2003 , בדצמבר31בגין פוליסות שנמכרו עד ליום   

  
   דמי ניהול קבועים בלבד- 2004 , בינואר1בגין פוליסות שנמכרות החל מיום   

  

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים עתודה נוספת לכיסוי הפסדים עתידיים בפוליסות בריאות   )6(
 סך של 2006 בדצמבר 31ליום (ח " מיליון ש3.6-קבוצתיות עבור יתרת תקופת הביטוח בסך של כ

  ).ח" ש מיליון5.3 -כ
  

 ההפרשה לעתודה לסיכונים מיוחדים 2007בהתאם להנחיית המפקח על הביטוח בוטלה בשנת   )7(
בביטוח חיים בדוחות הכספיים של חברות הביטוח ונזקפה לדוח והפסד כפריט מיוחד בניכוי 

  .השפעת המס
  

  דוח עסקי ביטוח כללי  )2א(
 

  

לשנה שהסתיימה  
  ביום

   בדצמבר31

 

   2007   

  
ח "י שמליונ 

  מדווחים
 

      
   2,914   פרמיות
   421  דמים

       
   5,335  חוסך הכל דמי ביט

   1,979   ביטוח משנה-בניכוי 
     
  3,356   

   322  )בניכוי בטוח משנה( בעתודה לסיכונים שטרם חלפו )ירידה(עלייה 
     

   3,034  דמי ביטוח שהורווחו
       

   300  נטו, הכנסות מהשקעות
     

   3,334  סך הכל הכנסות לשנה
     

   3,163  תביעות ששולמו ותלויות
   1,117   ביטוח משנה-בניכוי 

     
   2,046  סך הכל תביעות לשנה

     
   1,288  עודף הכנסות מעל תביעות לשנה

     
   933  דמי עמלה ששולמו

   319   דמי עמלה מביטוח משנה-בניכוי 
     
  614   

   499   הנהלה וכלליותהוצאות
     

   )190(   בהוצאות רכישה נדחות)ירידה(עלייה 
       

   923  נטו, הוצאות לשנה
       

   365  עובר לדוחות רווח והפסד )הפסד(רווח 
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  להלן תוצאות עסקי ביטוח כללי לפי ענפי הביטוח העיקריים  )1(

  
  2007 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  כ"סה  אחרים)3(בריאות  )2(חבויות  )1(רכוש   
   מדווחיםח"מליוני ש  
          

  5,336  24 574  1,429 3,309  דמי ביטוח
          

  3,356  21 448  1,183 1,704  דמי ביטוח בשייר
שינוי בעתודה 

, לסיכונים שטרם חלפו
  321  - 32  177 112  ונט

תביעות ששולמו 
  3,164  17 332  918 1,897  ברוטו, ותלויות

  2,047  14 248  824 961  תביעות לשנה
  371  2 96  75 198  רווח

  
  .מקיף דירות ואחרים, רכב רכוש, כולל אובדן רכוש  )1(  
  .בה ואחריםאחריות מקצועית ורכב חו', צד ג, כולל אחריות מעבידים  )2(  
  .מחלות ואישפוז, כולל תאונות אישיות  )3(  

  
  עסקי ביטוח כללי  )2(

  
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים עתודה נוספת לכיסוי הפסדים עתידיים   )א

ח "מליון ש 3.6-בפוליסות בריאות קבוצתיות עבור יתרת תקופת הביטוח בסך של כ
  .)ח" מליון ש5.3- סך של כ2006,  בדצמבר31ליום (

  
 מדמי 5%לחברה אין הכנסות מדמי ביטוח שהתקבלו מגורם אחד העולות על   )ב

  .הביטוח
  

  הוצאות הנהלה וכלליות  )3א(
  

  ההרכב  )א(

  

לשנה שהסתיימה
  ביום

    בדצמבר31
  2007   

  
ח "מליוני ש
   מדווחים

     
      *)409   משכורות ונלוות

    41   ד ואחזקת משרדים"שכ
    53   וחומרהפחת והפחתות תוכנה 
    22   פחת והפחתות אחרות

    96   משלוחים ומשרדיות אחרות, דואר, תקשורת
    38   שרותי מחשב

    27   יעוץ ומשפטיות, ביקורת
    137   ודפי עלותאחרות כולל הפחתת ע

       
   823    
  
  .ח בגין עלויות תשלום מבוסס מניות" מליוני ש21כולל סך של   *)
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  )המשך ()במאוחד( מעסקי ביטוח רווח והפסד  -: 39באור 

  
  ההוצאות לעיל נכללו בדוחות הכספיים המאוחדים כדלקמן  )ב(

  

  

לשנה שהסתיימה  
  ביום

   בדצמבר31

 

   2007   

  
ח "מליוני ש 

  מדווחים
 

      
   283   דוחות עסקי ביטוח חיים
   499  דוחות עסקי ביטוח כללי

    41   דוחות רווח והפסד
     
  823   
     

  
  מסים על ההכנסה  )4א(

  
  :ההרכב  )1(

  

  

לשנה שהסתיימה  
  ביום

   בדצמבר31

 

   2007   

  
ח "מליוני ש 

  מדווחים
 

      
      :מסים שוטפים

   176   בגין שנת החשבון
   6   בגין שנים קודמות

  182   
       

   9  נטו, מסים נדחים
     
  191   
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  )המשך ()מאוחדב(רווח והפסד מעסקי ביטוח   -: 39באור 

  
להלן התאמות המס התיאורטי בהנחה של התוצאה העיסקית היתה מתחייבת בשיעורי   )2(

  :המס החל על החברה לעומת סכומי המס בפועל
  

  

לשנה שהסתיימה  
  ביום

   בדצמבר31
   2007  

  
ח "מליוני ש 

  מדווחים
     

  557   רווח לפני מסים על ההכנסה
    

  37.28%   על חברות ביטוחשיעורי המס הסטטוטורי החל 
    

  208  מס לפי שיעור המס הסטטוטורי
    :בחבות המס בשל) ירידה(עלייה 

  17  סכומים שבגינם לא נרשמו מסים נדחים
ביטול מסים נדחים שנוצרו בשנים קודמות בגין הפסדים בחברה 

  4  מאוחדת
  )53(  נטו, הוצאות לא מוכרות בניכוי הכנסות פטורות והפרשים אחרים

  )1(  הכנסות מועדפות
הפרשים בהגדרת נכסים והתחייבויות לצורכי מס ולצורכי הדוחות 

  1  הכספיים והפרשים אחרים
  4   מס רווח על מס שכר

  6  מסים בגין שנים קודמות
  3  התאמות בשל שיעור מס שונה בחברות שאוחדו

  2  הפחתת הפרש מקורי
    

  191  רווח והפסדהפרשה למסי הכנסה ורווח בדוחות 
    
    

  
  שומות סופיות  )3(

  
  .2003 שומות סופיות עד וכולל שנת המס לפניקס  )1(

  
  .1999 - 2002 שומות סופיות עד וכולל השנים מאוחדות אחרותחברות ל  )2(
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  )IFRS (גילוי בדבר אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים  -: 40באור 

  
כאשר מועד המעבר לדיווח לפי ,  בדוחותיה הכספייםIFRSני  את תק2008 תאמץ החל מינואר הקבוצה

  .2007,  בינואר1 הינו IFRSתקני 
  

 מאזן הקבוצהמציגה ) FAQ 6( והבהרה של רשות ניירות ערך 29על פי הוראות תקן חשבונאות מספר 
ותו  ודוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה בא2007,  בדצמבר31מאזן ליום , 2007,  בינואר1פתיחה ליום 

 בהצגת נתונים כספיים אלה יישמה הקבוצה את כללי .IFRSכאשר הם ערוכים בהתאם לתקני , תאריך
 את ההתאמות הבאות בין דיווח לפי הקבוצהמציגה ,  כמו כן..IFRS-המדידה וההצגה של תקני ה, ההכרה

מעבר לדיווח לפי מועד ה (2007,  בינואר1 ליום IFRSכללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני 
  . ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2007,  בדצמבר31ליום , )IFRSתקני 

  
1 IFRS קובע כי יישום תקני IFRS מאז ומעולם( במאזן הפתיחה למועד המעבר ייעשה למפרע.( 
  

, לגביהם לא חלה חובת יישום למפרע במאזן הפתיחה, להקלת היישום לראשונה נקבעו מספר נושאים
נקבעו מספר חריגים לעניין יישום למפרע , כמו כן. כולן או חלקן, ת לבחינת ניצול ההקלותתוך אפשרו

  .IFRSשל היבטים מסוימים של תקני 
  

 אינה מיישמת למפרע את המעבר הקבוצה ואשר לגביהן IFRS 1  על פיהקבוצה בהן בחרה ההקלותלהלן 
  :IFRSלדיווח על פי תקני 

  
  צירופי עסקים

  
 ולפיכך , צירופי עסקים הדן בנושא,IFRS 3למפרע את תקן דיווח כספי בינלאומי   יישמה לאהקבוצה

 לגבי רכישת חברות 2007,  בינואר1 לפנימוניטין ועודפי עלות שנוצרו בצירופי עסקים שהתרחשו 
 ,IFRS 3 לא טופלו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי ,וחברות בשליטה משותפתכלולות , מאוחדות

  . שטופלו בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראלאלא הוצגו כפי
  

  הפרשי תרגום מפעילויות חוץ
  

 קרן  ולפיכך, לגבי כל פעילויות החוץ, 2007,  בינואר1 לא הכירה בהפרשי תרגום מצטברים ליום הקבוצה
 .הינה אפס 2007,  בינואר1 פעילויות חוץ ליום  כלההון מהתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של

  
   שהוכרו בעברים פיננסייםייעוד מכשיר

  
 תנאים מסוימים בהתאם לתקן מיםהמקיי (ים פיננסייםמכשירהקבוצה  ייעדה 2007,  בינואר1ביום 

לקבוצת נכסים )  הדן בהכרה ומדידה של מכשירים פיננסיים-  IAS 39חשבונאות בינלאומי 
, לקבוצת נכסים פיננסיים זמינים למכירהו הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסדתחייבויות ה/פיננסיים

  .)דהיינו במועד רכישת הנכס הפיננסי (מאחר שלא בוצע ייעוד כזה במועד ההכרה הראשונית
  

  תשלום מבוסס מניות
  

 הדן בעסקאות תשלום מבוסס מניות לא יושם לגבי מכשירים הוניים IFRS 2תקן דיווח כספי בינלאומי 
בחרה , באשר לעסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן. ברשהוענקו והבשילו לפני מועד המע

  . לגבי התחייבויות שנפרעו לפני מועד המעברIFRS 2הקבוצה שלא ליישם את תקן דיווח כספי בינלאומי 
  

  נכסים והתחייבויות של חברות מאוחדות
  

כאשר מועד , 2007 החל מהרבעון השלישי של שנת IFRS-אימצה את תקני ה, ן"דלק נדל,  מאוחדתחברה
ן ישמו "חברות מאוחדות מסוימות של דלק נדל, בנוסף. 2006,  בינואר1 הינו IFRS-המעבר שלה לתקני ה

  . מאז ומעולםIFRS-את תקני ה
החברות המאוחדות האמורות באותם ערכים כפי שנכללו  הקבוצה מדדה את הנכסים וההתחייבויות של
  .כאמור לעיל, IFRS-בדוחות הכספים שלהן הערוכים לפי תקני ה
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  )המשך ()IFRS(גילוי בדבר אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים   -: 40באור 

  
  IFRSתאמות למאזנים בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני להלן הה  .א

  
  2007,  בדצמבר31   2007,  בינואר1      

      
תקינה 
  ישראלית

השפעת 
המעבר לתקני

IFRS  

  מיון סעיפי
  חברות
  )14 (ביטוח

  תקני
IFRS   

תקינה 
  ישראלית

השפעת 
המעבר לתקני

IFRS  

  מיון סעיפי
  חברות
  )14 (ביטוח

  תקני
IFRS  

  ח"מליוני ש   באור   
                      

                     נכסים שוטפים
                     

  3,112  826  )37(  2,323  1,926  1,085  )40(  881  9   מזומנים ושווי מזומנים
  1,021  -  )76(  1,097  815  -  -  815  10   השקעות לזמן קצר

 לזמן הלוואות ופקדונות, השקעות
  1,885  1,885  -  -  1,645  1,645  -  -      פעילות הביטוח-קצר 

  3,335  -  )47(  3,382  2,303  -  )49(  2,352 9   לקוחות
  2,818  2,818  -  -  2,368  2,368  -  -      פעילות הביטוח-ל סכומים לקב

  757  -  )72(  829  533  -  )44(  9,10,15577   חייבים ויתרות חובה
  1,819  -  )18(  1,837  1,345  -  )22(  1,367 9   מלאי

  421  -  184  237  144  -  34  110 5   מלאי בניינים למכירה
 פעילות -דחות הוצאות רכישה נ

  342  342  -  -  240  240  -  -     הביטוח
                     
     6,102  )121(  5,338  11,319  9,705  )66(  5,871  15,510  
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  2007,  בדצמבר31   2007, ינואר ב1      

      
תקינה 
 ישראלית

השפעת 
המעבר 

IFRSלתקני 

 מיון סעיפי
  חברות
  )14 (ביטוח

  תקני
IFRS   

תקינה 
 ישראלית

השפעת 
המעבר 

IFRSלתקני 

 מיון סעיפי
  חברות
  )14 (ביטוח

  תקני
IFRS  

  ח"מליוני ש   באור   
                    נכסים בלתי שוטפים

          
כולל השקעות בנכסים פיננסיים 

  1,276  -  1,276  -  1,492  -  1,492  - 10   נגזרים
  27,774  27,774  -  -  24,327  24,327  -  -     פעילות הביטוח-השקעות 
 ןפקדונות וחייבים לזמ, הלוואות
  1,083  -  )90(  1,173  712  -  )191(  903  9,10   ארוך

 פעילות -קבל לזמן ארוך סכומים ל
  1,372  1,372  -  -  1,455  1,455  -  -     הביטוח

  3,505  -  )26(  3,531  2,672  -  )143(  1,7,9,102,815  השקעות בחברות מוחזקות ואחרות
  18,406  322  2,638  15,446  4,008  50  728  3,230 1,9   ן להשקעה"נדל

  534  83  )12(  463  527  13  37  477  5,9   מקרקעין לבניה
נפקה של ההשקעות בחיפושים ו

  888  -  )110(  998  923  -  )46(  969  7   נפט וגז
          

  9,060  871  )371(  8,560  3,391  411  )97(  3,077  2,7,9   נטו, רכוש קבוע
  2,223  -  163  2,060  508  -  )58(  566  4,9   מוניטין

הוצאות רכישה נדחות ונכסים בלתי
  2,738  2,738  -  -  2,651  2,651  -  -     פעילות ביטוח-מוחשיים 

 נכסים בלתי מוחשיים אחרים
  759  -  302  457  179  -  61  118 2,9   נטו, והוצאות נדחות

  264  -  )4(  268  50  -  )7(  57 15   מסים נדחים
          

    12,212  1,776  28,907  42,895  32,956  3,766  33,160  69,882  
          

                 13   נכסי עסקי ביטוח
          

  -  )826(  -  826  -  )1,084(  )31(  1,115    מזומנים ושווי מזומנים
  -  )30,110(  129  29,981  -  )26,117(  99  26,018    השקעות

  -  )871(  -  871  -  )92(  )238(  330    רכוש קבוע
  -  )4,194(  )45(  4,239  -  )3,822(  )58(  3,880    סכומים לקבל

הוצאות רכישה נדחות ונכסים בלתי
    מוחשיים

  
2,797  333  )3,130(  -  2,898  132  )3,030(  -  

          
  -  )39,031(  216  38,815  -  )34,245(  105  34,140     ביטוחכ נכסי עסקי"סה

          
  85,392  -  3,916  81,476  54,214  -  1,760  52,454    כ נכסים"סה
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  )המשך ()IFRS(גילוי בדבר אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים   -: 40באור 
  

  2007,  בדצמבר31   2007,  בינואר1      

      
תקינה 
 ישראלית

השפעת 
המעבר 

IFRSלתקני 

 מיון סעיפי
  חברות
  )14 (ביטוח

  תקני
IFRS   

תקינה 
 ישראלית

השפעת 
המעבר 

IFRSלתקני 

 מיון סעיפי
  חברות
  )14 (ביטוח

  תקני
IFRS  

  ח"מליוני ש   באור   
                      

                    התחייבויות שוטפות
נקאיים אשראי מתאגידים ב

  4,919  -  )86(  5,005  3,160  -  )25(  3,185 9   מאחריםו
התחייבויות לספקים ולנותני 

  2,969  -  )21(  2,990  1,271  -  )27(  1,298 9   שירותים
  3,197  954  92  2,151  1,755  818  9  5,9,10,15928   זכאים ויתרות זכות

  160  -  -  160  86  -  -  86    דיבידנד שהוכרז 
 - עתודוות ביטוח ותביעות תלויות 

    פעילות הביטוח
  

-  -  4,176  4,176  -  -  4,776  4,776  
                    
    5,497  )43(  4,994  10,448  10,306  )15(  5,730  16,021  
                    

                    התחייבויות לזמן ארוך
 גידים בנקאייםהלוואות מתא
  15,925  -  )301(  16,226  5,049  -  169  4,880 9,10   ומאחרים

 אגרות חוב ניתנות להמרה במניות
    החברה

  
8  -  -  8  1  -  -  1  

אגרות חוב הניתנות להמרה במניות 
 3   חברות מאוחדות

  
301  )4(  -  297  208  -  -  208  

  8,964  -  -  8,964  4,221  -  -  4,221     אחרותאגרות חוב
של  מרכיב ההמרהו כתבי אופציה
  38  -  38  -  47  -  47  - 3   אגרות חוב 

 פעילות - התחייבויות לזמן ארוך
 10   הביטוח

  
-  -  2,558  2,558  -  -  3,487  3,487  

  777  -  777  -  91  -  91  - 10   נגזרים פיננסיים
, ובדיםהתחייבויות בשל הטבות לע

  107  -  )4(  111  12  -  )4(  16 6   נטו
 - עתודות ביטוח ותביעות תלויות 

    פעילות הביטוח
  

-  -  23,651  23,651  -  -  26,113  26,113  
  1,244  -  368  876  343  -  6  337 1,2   אחרותהתחייבויות 
  3,210  464  1,152  1,594  927  228  300  399 15   מסים נדחים

                    
    10,162  605  26,437  37,204  27,980  2,030  30,064  60,074  
                    

  



  מ"קבוצת דלק בע
  באורים לדוחות הכספיים

 

- 174 -  

  
  )המשך ()IFRS(גילוי בדבר אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים   -: 40באור 

  
  2007,  בדצמבר31   2007,  בינואר1      

      
תקינה 
  ישראלית

השפעת 
המעבר לתקני

IFRS  

  מיון סעיפי
  חברות
  )14 (ביטוח

  תקני
IFRS   

תקינה 
  ישראלית

השפעת 
המעבר לתקני

IFRS  

  מיון סעיפי
  חברות
  )14 (ביטוח

  תקני
IFRS  

  ח"מליוני ש   באור   
                      
                    

                 13   התחייבויות עסקי ביטוח
                    

  -  )30,883(  )31(  30,914  -  )27,824(  )17(  27,841    ביטוח ותביעות תלויותעתודות 
  -  )3,725(  371  3,354  -  )2,624(  371  2,253    התחייבויות לזמן ארוך
  -  )1,186(  )4(  1,190  -  )983(  )39(  1,022    התחייבויות אחרות

                    
    31,116  315  )31,431(  -  35,458  336  )35,794(  -  
                    
                    
                    

                    )להלן' ראה ג (הון עצמי
  13  -  -  13  13  -  -  13    ניותהמהון 

  1,570  -  13  1,557  1,543  -    1,543    פרמיה על מניות
  21  -  209  )188(  225  -  211  14    קרנות הון

מניות החברה המוחזקות על ידי 
  -  -  -  -  )87(  -  )87(  -    חברה מאוחדת

  3,052  -  577  2,475  2,372  -  595  1,777    יתרת רווח 
דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך 

  -  -  )64(  647  -  -  )100(  100 11   המאזן
                    
    3,447  619  -  4,066  3,921  735  -  4,656  
                    

  4,641  -  830  3,811  2,496  -  264  2,232 4   זכויות מיעוט
                    
  9,297  -  1,565  7,732  6,562  -  883  5,679    כ הון עצמי"סה
                    
    52,454  1,760  -  54,214  81,476  3,916    85,392  
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  )המשך ()IFRS(גילוי בדבר אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים   -: 40באור 

  
 בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי דוח רווח והפסדהתאמות ללהלן ה  .ב

  :IFRSתקני 

      
  לשנה שהסתיימה ביום

  2007 בדצמבר 31

      
  תקינה
   ישראלית

  השפעת 
המעבר לתקני

IFRS  

מיון סעיפי 
חברות ביטוח

)14(   
  תקני 
IFRS  

  ח מדווחים"מליוני ש   באור   
       עסקים כלליים

         
  42,019  7,882  )361(  34,498  5,9   הכנסות

  35,204  5,771  )407(  29,840  5,7,9   עלות ההכנסות
         

  6,815  2,111  46  4,658     רווח גולמי
         

  755  -  755  -  1   ן להשקעה"עליית ערך נדל
שיווק והפעלת תחנות , הוצאות מכירה

  תדלוק  
 

5,9  1,422  21  568  2,011  
  1,566  940  )26(  652  9   הוצאות הנהלה וכלליות

         
  3,993  603  806  2,584      רגילותרווח מפעולות

         
  136  -  136  -   8   הכנסות מימון
  1,937  185  167  3,5,7,8,9,101,585   הוצאות מימון

         
  2,192  418  775  999      רווח לאחר מימון

         
 רווח ממימוש השקעות בחברות

  נטו, אחרות ומוחזקות  
 

4,10  593  )289(  -  304  
  )59(  -  )128(  69  3,4,10    נטו, אחרותהכנסות 

         
חלק הקבוצה ברווחי חברות ושותפויות 

  נטו, כלולות  
 

1,7,10  -  236  106  342  
         

  2,779  524  594  1,661      רווח לפני מסים על ההכנסה
  629  175  106  348  15   מסים על ההכנסה

         
  2,150  349  488  1,313      רווח לאחר מסים על ההכנסה

         
  ושותפויותחברותברווחי חלק הקבוצה 

  נטו, כלולות  
 

  187  )187(  -  -  
, חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות

  נטו  
 

  )451(  451  -  -  
         

  2,150  349  752  1,049     יים  מעסקים כללרווח נקי
         

           13   עסקי ביטוח
         

  -  )495(  )32(  527      רווח מעסקי ביטוח
הכנסות מהשקעות ואחרות שלא נכללו 

  בעסקי ביטוח
 

  
 

188  )37(  )151(  -  
הוצאות הנהלה וכלליות שלא נכללו 

  בעסקי ביטוח 
 

  
 

41  1  )42(  -  
ת ריבית על התחייבויות לזמן הוצאו
  ארוך

 
  

 
195  )10(  )185(  -  

  -  )106(  28  78      חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות
         

  -  )525(  )32(  557      רווח לפני מסים על ההכנסה
  -  )176(  )15(  191      מסים על ההכנסה 

         
  -  )349(  )17(  366      רווח לאחר מסים על ההכנסה 

, חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות
  נטו

 
  

 
)140(  140  -  -  

         
  -  )349(  123  226      רווח נקי מעסקי ביטוח

         
  2,150  -  875  1,275      רווח נקי 

         
              :מיוחס ל

  1,270           בעלי מניות החברה  
  880           יעוטבעלי מניות המ  

         
           2,150  
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  IFRSבין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני נטו ממס לסעיפים בדוח על השינויים בהון העצמי התאמות להלן ה  .ג
  
  2007,  בינואר1ליום   .1

      מיוחס לבעלי מניות החברה    

    

  
  
  
  הון

   המניות

  
  
  פרמיה
  על
   מניות

  קרנות
 הון

מניות 
החברה 

המוחזקות 
על ידי 
חברה 
 מאוחדת

  יתרת
 רווח

  דיבידנד
  שהוכרז
  לאחר

תאריך 
 כ"סה המאזן

זכויות 
 המיעוט

  כ"סה
  הון
 עצמי

  ח"מליוני ש  באור   
                       

  יתרה כפי שהוצגה בדוחות הכספיים 
   לפי תקני 2007,  בינואר1ליום   
  3,447  -  3,447  100  1,777  -  14  1,543  13     חשבונאות מקובלים בישראל  
                                

  הצגת רכוש קבוע בחברה כלולה לפי 
  )23(  -  )23(  -  )23(  -  -  -  -      (*)  שווי הוגן כעלות נחשבת 

                                
  מיון דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך 

  -  -  -  )100(  100  -  -  -  -  11     המאזן
                                

ביטול קרנות בגין הפרשי תרגום למועד 
  -  -  -  -  9  -  )9(  -  -       המעבר

                                
  כסים יעוד נכסים פיננסיים לקבוצת נ

  197  -  197  -  )21(  -  218  -  - 10,)א(13     פיננסיים זמינים למכירה
                                

  ן להשקעה בהתאם "הצגת נדל
  לרבות חלק הקבוצה (  לשווי ההוגן 

  578  -  578  -  578  -  -  -  -  1   )  בחברות כלולות
                                

  נמדדים שערוך נכסים פיננסיים ה
  130  -  130  -  130  -  -  -  -  10     בשווי ההוגן דרך רווח והפסד

                                
שערוך מכשירים פיננסיים נגזרים 

   ונגזרים משובצים
  ,)ג(13

  )129(  -  )129(  -  )129(  -  -  -  -10, )א(13
                                

  )21(  -  )21(  -  )21(  -  -  -  -  )ב(13  התאמת תביעות תלויות בביטוח כללי 
                                

השפעה בגין שינוי מטבע פעילות על ידי
  )56(  -  )56(  -  )56(  -  -  -  -  7     חברות מאוחדות

                                
  רכישת מניות החברה על ידי חברת 

    ביטוח מאוחדת באמצעות פוליסות 
  )87(  -  )87(  -  -  )87(  -  -  -  12   ווחים  משתתפות בר

                                
  30  -  30  -  28  -  2  -  -     התאמות אחרות

                                
  2,496  2,496  -  -  -  -  -  -  -     זכויות המיעוט

                                
יתרה כפי שמוצגת בדוחות הכספיים 

 לפי תקני 2007,  בינואר1ליום   
  IFRS    13  1,543  225  )87(  2,372  -  4,066  2,496  6,562  

  
  .השפעה זו קיבלה גם ביטוי בדוחות הכספיים המאודחים לפי כללי החשבונאות בישראל  (*)
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  2007,  בדצמבר31ליום   .2
  

      מיוחס לבעלי מניות החברה    

    

  
  
  
  הון

   המניות

  
  
  פרמיה
  על
   מניות

  קרנות
 הון

  יתרת
 רווח

  דיבידנד
  שהוכרז
  לאחר

תאריך 
 כ"סה המאזן

זכויות 
 המיעוט

  כ"סה
  הון
 עצמי

  ח"מליוני ש  באור   
                     

יתרה כפי שהוצגה בדוחות הכספיים 
 תקני  לפי2007,  בדצמבר31ליום 

  3,921  -  3,921  64  2,475  )188(  1,557  13    חשבונאות מקובלים בישראל
                    

מיון דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך 
  -  -  -  )64(  64  -  -  -  11  המאזן

                            
ביטול קרנות בגין הפרשי תרגום למועד 

  -  -  -  -  9  )9(  -  -    המעבר
                            

יעוד נכסים פיננסיים לקבוצת נכסים 
  285  -  285  -  )28(  313  -  - 10,)א(13  זמינים למכירה

                            
ן להשקעה בהתאם לשווי "הצגת נדל
לרבות חלק הקבוצה בחברות (ההוגן 
  881  -  881  -  881  -  -  -  1  )כלולות

                            
שערוך מכשירים פיננסיים נגזרים 

  )169(  -  )169(  -  )169(  -  -  - 10,)ג(13  ונגזרים משובצים
                            

בביטוח תלויות תביעות התאמה בגין 
  )21(  -  )21(  -  )21(  -  -  -  )ב(13  כללי

                             
מכירת מניות החברה שהוחזקו על ידי 

מאוחדת באמצעות חברת ביטוח 
  -  -  -  -  )13(  -  13  -  12  פוליסות משתתפות

                             
התאמת רווח מירידה בשיעור ההחזקה 

  )121(  -  )121(  -  )121(  -  -  -  4  בחברות מוחזקות
                            

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
  )103(  -  )103(  -  -  )103(  -  -  7  כספיים של חברות מוחזקות

                            
  )17(   -   )17(   -   )25(   8   -  -      התאמות אחרות

                            
  4,641  4,641  -  -  -  -  -  -    זכויות המיעוט

                             
יתרה כפי שמוצגת בדוחות הכספיים 

 לפי תקני 2007,  בדצמבר31ליום 
IFRS    13  1,570  21  3,052  -  4,656  4,641  9,297  
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 ולדוח רווח והפסד לשנה 2007,  בדצמבר31- בינואר ו1להתאמות למאזנים לימים באורים   .ד
וח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי  בין הדיו2007,  בדצמבר31שהסתיימה ביום 

  .IFRSתקני 
  

  ן להשקעה"נדל  .1
  

את להציג חברות הקבוצה בחרו ) 16תקן (לכללי החשבונאות המקובלים בישראל בהתאם 
בהתאם להוראות תקן חשבונאות (במועד המעבר .  על בסיס עלותןן להשקעה שלה"הנדל

 כאשר ן להשקעה על פי השווי ההוגן"ציג את הנדל להקבוצההחליטה ה) IAS  40בינלאומי
לרבות ( קבוצהזקפה ה, ביום המעבר ,לפיכך. שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד

 ).לאחר השפעת המס(הרווח ח ליתרת " ש מליוני578 סך של) בגין חלקה בחברות כלולות
 מליוני 881לסך של  הסתכמה 2007 בדצמבר 31 ליום הרווח על יתרת ההשפעה כאמור

  .ח"ש
  

 לדוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביום פוח נזק" שמליוני 755סך של ך בוהכנסות משער
  .2007,  בדצמבר31

  
  זכויות חכירה בקרקע ממינהל מקרקעי ישראל  .2
  

ות  זכויות חכירה בקרקעקבוצהל,  חכירה עם מינהל מקרקעי ישראלמיבהתאם להסכ
בחלק (ם נוספות י שנ49- עם אופציה להארכה ל שנים 49 של קופהלתבדרך כלל מסויימות 
  ).מהמקרים

  
הוצגו הסכומים ששולמו כאמור בגין זכויות , בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל

  .חכירה אלה במסגרת הרכוש הקבוע כקרקע שלא הופחתה
  

 -  IAS 17חכירה זו מסווגת לפי הוראות תקן חשבונאות בינלאומי , IFRSלפי תקני 
  .ועל כן הסכומים ששולמו מהווים דמי חכירה מראש, כחכירה תפעולית" חכירות"
  

 סווגו הסכומים מסעיף רכוש קבוע 2007,  בינואר1ליום , IFRSעם המעבר לדיווח לפי תקני 
 והופחתו על פני מראש בגין חכירה תפעוליתכהוצאות ההוצאות הנדחות והוצגו במסגרת 

ציה להארכת תקופת החכירה במידה ובמועד ההתקשרות אופהלרבות (החכירה תקופת 
 בגין רכוש אחר והוצאות נדחותיתרת לפיכך ).  באופן סביר שהאופציה תמומשודאיהיה 
יתרת הרכוש הקבוע וח " שמליוני 67- של כבסכוםלמועד המעבר גדלה תפעולית החכירה ה

 קטנה יתרת הרכוש 2007 בדצמבר 31ליום  .ח" שי מליונ71- לאותו מועד קטנה בסך של כ
 315- גדלה בכ והוצאות נדחותח ויתרת הרכוש האחר" מליוני ש325- הקבוע בסך של כ

  .הרווחנזקפה ליתרת ) לאחר השפעת המס(השפעת הקיטון נטו . ח"מליוני ש
  

  וייחוס התמורה בהנפקות חבילהאגרות חוב להמרה , כתבי אופציה  . 3
  

  אגרות חוב הניתנות להמרה במניות  )א
  

 אשר מחיר ההמרה שלהן אגרות חוב הניתנות להמרה במניות חברות הקבוצהל  
בהתאם . או צמוד למדד המחירים לצרכן/שלהן צמוד לשער החליפין של הדולר ו

של המוסד ) 22 תקן - להלן  (22להוראות המעבר של תקן חשבונאות ישראלי מספר 
אגרות החוב , "צגהגילוי וה: מכשירים פיננסיים "-הישראלי לתקינה בחשבונאות 

מנקודת  (האמורות מהוות מכשיר פיננסי מורכב הכולל רכיב התחייבותי ורכיב הוני
פוצלה התמורה , בהתאם. )ראות בקבוצה רכיב הוני זה הוצג במסגרת ההתחייבויות

  .22שהתקבלה בהנפקת אגרות החוב לרכיבים אלו על פי הוראות תקן 
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  )המשך ()IFRS(יווח כספי בינלאומיים גילוי בדבר אימוץ תקני ד  -: 40באור 

  
מאחר , "הצגה: מכשירים פיננסיים "- IAS 32בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי   

, או צמוד למדד המחירים לצרכן/שמרכיב ההמרה צמוד לשער החליפין של הדולר ו
הוא מהווה התחייבות פיננסית ולא , )מטבע הפעילות(וע במונחים שקליים ואינו קב
 - IAS 39מרכיב ההמרה נמדד בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי . נירכיב הו

כאשר שינויים בשווי , על בסיס שוויו ההוגן" הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים"
   .ההוגן של מרכיב זה נזקפים לדוח רווח והפסד מידי תקופה

  
ן  נוצרה התחייבות בגי2007,  בינואר1ליום , IFRSעם המעבר לדיווח לפי תקני   

 ההשפעה כאמור .הרווחח כנגד קיטון ביתרת " שמליוני 20מרכיב ההמרה בסך של 
  .ח" מליוני ש5- הסתכמה לסך של כ2007 בדצמבר 31ליום 

  
  כתבי אופציה  )ב
  

 של המוסד 22על פי הוראות תקן , בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  
 תמורה אשר וצההקבמוצגת במסגרת ההון של , הישראלי לתקינה בחשבונאות

  .שר תוספת המימוש שלהם צמודה למדדיוחסה לכתבי אופציה א
  

כתבי , "הצגה: מכשירים פיננסיים "- IAS 32בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי   
, שכן תוספת המימוש בגינם אינה קבועה, אופציה אלו מהווים התחייבות פיננסית
הינה בהתאם לתקן מדידת ההתחייבות . ולכן הוצגו במסגרת ההתחייבויות

לפיכך כתבי ; "הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים "-  IAS 39חשבונאות בינלאומי 
כאשר השינויים בשווי ההוגן , האופציה מוצגים בשווי ההוגן בכל תאריך מאזן

   .נזקפים לדוח רווח והפסד
  

מן התחייבות לזנוצרה  2007,  בינואר1נכון ליום , IFRSעם המעבר לדיווח לפי תקני   
המייצגת את השווי ההוגן של כתבי האופציה למועד , ח" שמליוני 27-ארוך בסך של כ

 מליוני 33-  מסתכמת יתרת ההתחייבות האמורה בכ2007 בדצמבר 31ליום . המעבר
  . קטנה בסכום זהההרווחיתרת . ח"ש

  
  הנפקת חבילה  )ג
  

 של 22 המבוססים על הוראות תקן, על פי תקני החשבונאות המקובלים בישראל  
 בעת הנפקת חבילה הכוללת הקבוצהפיצלה , המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

את התמורה בגין ההנפקה על פי יחסי השווי של , כתבי אופציה ואגרות חוב, מניות
המרכיבים בחבילה על פי ממוצע שלושת ימי המסחר הראשונים שלאחר מועד 

  .ההנפקה
  

 - IAS 32ל פי תקן חשבונאות בינלאומי ע, IFRSעם המעבר לדיווח על פי תקני   
בעת הנפקת חבילה כאמור מיוחסת תמורת ההנפקה , "הצגה: מכשירים פיננסיים"

לאחר מכן , תחילה להתחייבויות פיננסיות הנמדדות מידי תקופה בשווי ההוגן
וערך , להתחייבויות פיננסיות הנמדדות במועד ההכרה הראשונית בלבד בשווי הוגן

ייחוס .  למרכיב המניות נחשב כמכשיר הוני המחושב כערך שאריתיהשווי המיוחס
השווי מבוצע לפי יום המסחר הראשון ולא לפי שלושת ימי המסחר הראשונים כפי 

  .שהיה מקובל עד כה בישראל
  

  . כתוצאה מהאמור לא היתה מהותיתIFRSהשפעת המעבר לדיווח על פי תקני   
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  צירופי עסקים  . 4

  
בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל הופחתה יתרת המוניטין הנובעת   )א

 1ביום . 2005,  בדצמבר31מרכישת חברה בצירוף עסקים מיום הרכישה ועד ליום 
פר בהתאם להוראות תקן חשבונאות מס,  הופסקה הפחתת המוניטין2006, בינואר

של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות הדן בטיפול החשבונאי ) מתוקן (20
  .במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישת חברה מוחזקת

  
 בהקלה לפיה לא תוקנו צירופי עסקים הקבוצהבחרה , IFRS 1על פי הוראות   

ערכו , בהתאם להקלה האמורה. IFRSשהתרחשו עד מועד המעבר לדיווח לפי תקני 
ל המוניטין למועד המעבר נקבע על פי ערכו לפי כללי חשבונאות מקובלים ש

  .בישראל
  
זכויות המיעוט ברכישת חברה בת , על פי תקני חשבונאות מקובלים בישראל  )ב

מחושבות על פי שווים הפנקסני של הנכסים וההתחייבויות של החברה הבת 
  .ומוצגות לאחר ההתחייבויות ולפני ההון העצמי

  
תכיר , "צירופי עסקים "- IFRS 3 להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי בהתאם  

בגובה חלקו של המיעוט במלוא שווים , הקבוצה בזכויות מיעוט למועד הרכישה
וזאת כנגד הצגת , ההוגן של הנכסים וההתחייבויות של חברה בת למועד הרכישה

המוניטין .  ההוגןהנכסים וההתחייבויות האמורים במאזן לאותו מועד במלוא שווים
למועד הרכישה ימשיך להיות מחושב על בסיס ההפרש בין עלות הרכישה לבין 
, חלקה של החברה בשווים ההוגן של הנכסים וההתחייבויות נטו של החברה הבת

  .כפי שחושב לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל
  
 במאזני זכויות המיעוטמוצגות , בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  )ג

ובדוחות רווח והפסד ,  לאחר סעיפי ההתחייבויות ולפני סעיפי ההוןהקבוצה
בהתאם . המאוחדים כהוצאה לצורך קביעת הרווח הנקי המאוחד של הקבוצה

 את הקבוצהמציגה , "הצגה של דוחות כספיים "IAS 1להוראות תקן בינלאומי 
רווח הנקי של הקבוצה ומה, זכויות המיעוט במאזנים המאוחדים במסגרת ההון שלה

  .לא ינוכה חלקו של המיעוט
  
  נכסים והתחייבויות של חברות מאוחדות  )ד
  

 החל מהרבעון השלישי של שנת IFRS-ן אימצה את תקני ה"דלק נדל, חברה מאוחדת
חברות , בנוסף. 2006,  בינואר1 הינו IFRS-כאשר מועד המעבר שלה לתקני ה, 2007

  . מאז ומעולםIFRS-ן יישמו את תקני ה"מאוחדות מסויימות של דלק נדל
הקבוצה מדדה את הנכסים וההתחייבויות של החברות המאודות האמורות באותם 

  . כאמור לעילIFRS- שלהן הערוכים לפי תקני הם כפי שנכללו בדוחות הכספייםערכי
  
  עסקאות עם בעלי מניות המיעוט  )ה
  

, שת מניות מהמיעוטבעת רכי, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  )1(
יחסה הקבוצה את עודף העלות שנוצר , לאחר שכבר קיימת שליטה לקבוצה

  . שנרכשו ואת היתרה הבלתי מיוחסת למוניטיןזוהיםלנכסים והתחייבויות המ
 לפיה מלוא עודף חלופההקבוצה בחרה ליישם את ה, IFRS-בהתאם לכללי ה  

  .העלות נזקף למוניטין
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בעת מכירת והקצאת מניות , בהתאם לכללי חשבונאות  מקובלים בישראל  )2(

הכירה הקבוצה ברווח מהירידה בשיעור , תוך שמירת שליטה, למיעוט
  .ההחזקה

, ולאור מדיניות הקבוצה בקשר לעסקאות עם המיעוט, IFRS-בהתאם לכללי ה  
אולם סכומי הרווח שהוכרו בגין , נוי בטיפול החשבונאי האמורלא חל שי

כתוצאה . עסקאות כאמור הושפעו בשל ההבדל בסכום השווי המאזני שמומש
  .ח" מליוני ש121 בסך של 2007 בדצמבר 31 ליום הרווחמהאמור קטנה יתרת 

  
העניקו חברות הקבוצה לבעלי מניות המיעוט אופציות , במקרים מסויימים  )3(

PUTהשווי /בהתאם לסכום שנקבע,  למכירת מניות המיעוט לחברות הקבוצה
על פי כללי חשבונאות מקובלים . ההוגן של ההחזקות במועד המימוש

  .בישראל אופציות אלו קיבלו ביטוי חוץ מאזני בלבד
התחייבות פיננסית נחשבות אופציות מסוג זה , על פי התקינה הבינלאומית  

ושינויים בסכום , חי של מחיר המימושאשר נמדדת לפי הערך הנוכ
הקבוצה אינה כוללת זכויות , בנוסף. ההתחייבות מטופלים כתמורה תלויה

ת ויתר. מיעוט בגין מניות אלה וכוללת את מלוא התוצאות בגין חלק המיעוט
  .לא הושפעו מהותית כתוצאה מההבדל האמורהרווח 

  
  ינים למכירה והיוון עלויות ומלאי בניהקמת בניינים למכירה  .5

  
 בהכנסות מפרוייקט הקבוצה מכירה, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל

 ותמורת המכירות שנצברו 25%המיועד למכירה כאשר שיעור ההשלמה הגיע או עלה על 
  .  מסך הכנסות הפרוייקט50%שווה או עלתה על 

  
 -  IAS 18 ומי לתקן חשבונאות בינלאבהתאם, IFRSעם המעבר לדיווח על פי תקני 

 מוכרות ,כולל מפרויקט של קבלן הבונה דירות למכירה, ן"הכנסות ממכירת נדל, "הכנסות"
  .מועד מסירת הדירותב

  
המבוססים על תקן חשבונאות , בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל, בנוסף

 היוונה ,"היוון עלויות אשראי "- של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 3מספר 
 עלויות אשראי רק בגין נכסים שתקופת הקמתם עולה על שלוש שנים או הקבוצה

, IFRSעם המעבר לדיווח לפי תקני . חריגיםשתקופות ההקמה או היקף ההשקעה בהם 
יקטים לגביהם נדרש פרק זמן ניכר יעלויות אשראי ישירות לכל הפרוהקבוצה מהוונת 

,  כללי החשבונאות המקובלים בישראלבנוסף על פי. להביאם למצב של שימוש או מכירה
ניתן להוון הוצאות פרסום וקידום מכירות המזוהות באופן ברור עם הפרוייקט לעלות 

  .  לא ניתן להוון עלויות כאמורIFRSואלו בהתאם לתקני , הפרוייקט
  

 מיתרת מרוכשיםבהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל קיזזה הקבוצה מקדמות 
  . הציגה הקבוצה את הסכומים בברוטוIFRSעל פי תקני . ירהמלאי בניינים למכ

  
  .לא הושפעה מהותית מההבדל האמורהרווח יתרת 

  
  הטבות לעובדים  . 6

  
- נמדדת ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל

 על בסיס מכפלת מספר שנות העבודה במשכורת החודשית ,בחלק מהמקרים, מעביד
והיעודות " SHUT DOWN METHOD- ה"האחרונה של העובד לכל תאריך מאזן על פי שיטת 

  .לפיצויים נמדדות בהתאם לערכי הפדיון שלהן לכל תאריך מאזן
  

ת הפיצויים של ותוכני, "הטבות עובד "-  IAS 19בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
התחייבות בשל סיום לכן נדרש להציג את ה, ת כתוכנית הטבה מוגדרתו נחשבהקבוצה

החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר . מעביד על בסיס אקטוארי- יחסי עובד
  .עתידיות ושיעור עזיבת עובדים וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום
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לפי שיעורי הריבית , זרימי המזומנים העתידיים הצפוייםהסכומים מוצגים על בסיס היוון ת
אשר מועד פרעונן קרוב לתקופת ההתחייבויות , של אגרות חוב ממשלתיות לטווח ארוך

הנכסים בגין הטבות לעובדים נמדדים לפי שוויים , כמו כן. המתייחסות לפיצויי הפרישה
  .ההוגן

  
ח "בוססת על ריבית של אגהריבית ששימשה לחישוב ההתחייבויות האקטואריות מ

הנושא של .  אין שוק עמוק לאגרות חוב קונצרניות בישראלקבוצהשכן לדעת ה, ממשלתי
ריבית ההיוון מצוי בבחינה ויתכן כי תתקבל לבסוף החלטה כי בישראל ריבית ההיוון 

  .ח קונצרני"הנאותה הנה זו המתבססת על אג
  

  . לא הושפעה מהותית מההבדל האמורהרווחיתרת 
  

  מטבע פעילות  .7
  

של בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל המטבע בו נמדדים הדוחות הכספיים 
ל "חברות מוחזקות בחו.  בישראל הינו השקל החדשהמוחזקותשל החברות החברה ו

  .ן הכספיים נמדדים על בסיס מטבע הפעילות שלהןודוחותיה, תו אוטונומיותיחידמהוות 
  

השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבע  "- IAS 21נלאומי בהתאם לתקן  חשבונאות בי
, ושל כל אחת מחברות הקבוצה, נדרשת החברה לקבוע את מטבע הפעילות שלה" חוץ

בהתאם למטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת כל אחת מהן וזאת בהתאם 
אל הגיעו חברות מוחזקות מסויימות הפועלות בישר. IAS 21-לקריטריונים שנקבעו ב

 בשל העובדה כי מרבית וזאת, ב"למסקנה כי מטבע הפעילות שלהן הינו דולר ארה
אין שינוי במטבע הפעילות של . ההכנסות וההוצאות של חברות אלו נקובות במטבע זה

  .ל"ות המוחזקות בחוהחבר
  

 את IAS 21 מחדש בהתאם להוראות הקבוצהמדדה , IFRSעם המעבר לדיווח לפי תקני 
 וזאת חלף מדידתם בשקל חדש, בדולר, חברות הבנות האמורותוההתחייבויות של הנכסים 

   .)ח"ש(למטבע ההצגה ) דולר(פעילות ממטבע הוכן בצעה תרגום שלהם 
  

להציג בסכום אפס את הפרשי התרגום , IFRS 1 בחרה בהתאם להקלה בהוראות הקבוצה
  .2007,  בינואר1המצטברים ליום 

  
טון יבעיקר כנגד ק, ח" מליוני ש56-קטנה בשל האמור בסך של כליום המעבר הרווח יתרת 

 ההשפעה של 2007,  בדצמבר31 ליום .עות בחיפושי גז ונפטקבסעיפי הרכוש הקבוע וההש
  . הסתכמה בסכומים שאינם מהותייםהרווחיתרת האמור על 

ות קטנו קרנ, IFRS- כתוצאה מהמעבר לדיווח לפי תקני ה2007,  בדצמבר31ליום , בנוסף
בין היתר כתוצאה , ח" מליוני ש103ל  שהון בגין הפרשי תרגום בחברות מוחזקות בסך

  .כאמור לעיל, משינוי במטבע הפעילות בחברות מוחזקות
  

  הכנסות והוצאות מימון  .8
  

נטו בדוח , הוצגו הוצאות והכנסות מימון, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל
ש להציג בנפרד הוצאות מימון והכנסות מימון בדוח רווח  יIFRSלפי תקני . רווח והפסד

  .והפסד
  
  השקעות בחברות בשליטה משותפת  .9

  
 הסכם שליטה לקבוצהחברות אשר , בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל

עם צד אחר נכללו בדוחות הכספיים לפי שיטת ) 50%(או החזקה שווה /ובהן משותפת 
  .יחסיהאיחוד ה

  
ל בהתאם "נהבחרה הקבוצה לכלול את השקעותיה בחברות מוחזקות  IFRS על פי תקני

  .לשיטת השווי המאזני
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  םימכשירים פיננסי  .10
  

" השקעת קבע: "על פי כללי החשבונאות בישראל ניירות ערך סווגו לשתי קטגוריות
ושינויים בשווי ההוגן , המוצגת לפי שווי הוגן" השקעה שוטפת"או , על פי העלותהמוצגת 

  . נזקפים לדוח רווח והפסד
  

הטיפול , "הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים "-  IAS 39בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
  : פיננסיים מבוסס על סיווגם לאחת מארבע הקבוצות שלהלןבמכשיריםהחשבונאי 

  
 .י או התחייבות פיננסית הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסדנכס פיננס •
 .השקעות המוחזקות לפדיון •
 .הלוואות ויתרות חובה •
 .נכסים פיננסיים זמינים למכירה •
  
  השקעות בניירות ערך סחירים  )א

  
 בניירות ערך השקעות הקבוצהסיווגה , בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל

הוצגו השקעות אלה לפי שווין , בהתאם".  שוטפתהשקעת" כ מסויימיםסחירים
  .ושינויים בשווי ההוגן נזקפו לרווח והפסד, ההוגן

  
 IASבהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי , IFRSעם המעבר לדיווח לפי תקני 

 את השקעותיה בניירות הקבוצהסיווגה " הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים "-  39
לפיכך ניירות ". יים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים פיננס"כל "הנהערך 

כאשר שינויים בשווי ההוגן האמור , הערך הוצגו לפי שווים ההוגן לכל תאריך מאזן
  .נזקפו לרווח והפסד

  
   בחברות אחרותותהשקע  )ב

  
 ן אשר בה,על פי כללי החשבונאות המקובלים בישראל השקעות בחברות אחרות

 מוצגות במאזן על בסיס עלות בניכוי ,השפעה מהותיתלחברה אין שליטה או 
  . הפרשה לירידת ערך שאינה נושאת אופי זמני

  
 IAS 39ועל פי הוראות תקן חשבונאות בינלאומי , IFRSעם המעבר לדיווח לפי תקני 

השקעות אלו מסווגות כניירות ערך חלק מ ,"הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים "-
  נזקפים לקרן הוןבשווי הוגן שינויים .על פי שווין ההוגןזמינים למכירה ונמדדות 

לאור  .וחלקן האחר סווג כנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
בסך של והרווח יתרות קרנות ההון )  השפעת המסלאחר(ליום המעבר גדלו , האמור

 גדלה יתרת 2007 , בדצמבר31ליום  .בהתאמה, ח" מליוני ש125- ח וכ" מליוני ש218-כ
  .ח" מליוני ש313קרנות ההון בסך של 

  
  )Embedded Derivatives(נגזרים משובצים   )ג

  
 )בעיקר של תחנות תדלוק( שכירות תפעולית מי בהסכחברות הקבוצה קשורות
שאינו מטבע הפעילות של אף אחד מהצדדים להסכמי , שחלקם צמודים לדולר

  .השכירות
  

ם בישראל הסכם השכירות מטופל כמקשה אחת ואינו לפי כללי חשבונאות מקובלי
נזקפים ) לרבות הפרשי השער בגינם(סכומי השכירות השוטפים . מופרד למרכיביו

  .בעת התהוותם לדוח רווח והפסד
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 -  IAS 39ן חשבונאות בינלאומי בהתאם לתק, IFRSעם המעבר לדיווח לפי תקני 
נחשבים הסכמי השכירות כהסכמים הכוללים " הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים"

הנגזרים ). הסכם השכירות(נגזרים משובצים שיש להפרידם מהחוזה המארח 
לפי שווים , בכל תאריך מאזן, המשובצים הופרדו מהסכמי השכירות ונמדדו בנפרד

מדי , נזקפו, הוגן של הנגזרים המשובצים שהופרדו כאמורהשינויים בשווי ה. ההוגן
נכללה התחייבות בגין ביצוע דמי השכירות , בנוסף. לדוח רווח והפסד, תקופה

  .בשקליים לאורך תקופת השכירות
נטו  (2007,  בדצמבר31 למועד המעבר וליום הרווחכתוצאה מהאמור גדלה יתרת 

  .בהתאמה, ח"מליוני ש 60-ח ו" מליוני ש43בסך של ) מהשפעת המס
  

   נגזריםםימכשירים פיננסי  )ד
  

בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל תוצאות עסקת ההגנה על מחיר הגז 
במסגרת הסכם חברת החשמל ועסקאות החלפת ריבית מסויימות נזקפו לדוח רווח 

מאחר , IFRS-בהתאם לתקני ה. והפסד במקביל להסעיפים בגינם בוצעה ההגנה
או אינן עונות /ו, ות אלו לא יועדו במועד המעבר כעסקאות הגנהועסקא

יש למדוד עסקאות אלו לפי , IFRSלקריטריונים של עסקאות הגנה בהתאם לתקני 
  .כאשר השינויים בשווי ההוגן נזקפים לסעיף המימון בדוח רווח והפסד, שוויין ההוגן

 למועד הרווחרת קטנה ית, כתוצאה מרישום העסקאות כאמור לפי השווי ההוגן
 92-ח ו" מליוני ש47בסך של ) נטו מהשפעת המס (2007,  בדצמבר31המעבר וליום 

  .בהתאמה, ח"מליוני ש
  
  דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן  .11
  

דיבידנד שהוכרז לאחר תאירך המאזן עד לתאריך , בהתאם לכללי חשבונאות בישראל
וכהגדלת הרווח מי כהקטנת יתרת אישור הדוחות הכספיים הוצג במסגרת ההון העצ

הקבוצה תיתן , IFRSעם המעבר לדיווח לפי תקני  .דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן
  . גילוי בלבד בדבר הדיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן

  
  מניות אוצר  .12

  
מניות הקבוצה שהוחזקו על ידי הפניקס בתיקי השקעה של , בהתאם לפרקטיקה בישראל  

 מניות הקבוצה IFRS-בהתאם לתקני ה. שתתפות לא טופלו כמניות אוצרפוליסות מ
המוחזקות על ידי פניקס באמצעות תיקי השקעה של פוליסות משתתפות יטופלו כמניות 

  .ח" מליון ש87- של כליום המעברקטן ההון העצמי של הקבוצה , כתוצאה מכך. אוצר
לאור . ח" מליוני ש112- של כ נמכרו המניות האמורות בתמורה לסך 2007במהלך שנת   

ח כנגד גידול "מליוני ש 13-בסך של כהרווח  קטנה יתרת 2007 בדצמבר 31ליום , האמור
  .בפרמיה על מניות

  
  עסקי ביטוח  .13
  

  מכשירים פיננסיים  )א(
  

   נכסים הכלולים בתיקי השקעה של פוליסות משתתפות ברווחי השקעות  )1(
  

הכוללים מכשירים , כסים אלונעל הביטוח בהתאם להנחיות המפקח   
במאזנים הערוכים לפי כללי נכללים , פיננסיים סחירים ולא סחירים

  .וגןה הםעל בסיס שוויחשבונאות מקובלים בישראל 
  

יועדו מכשירים פיננסיים אלו לקבוצת שווי הוגן , על פי התקינה הבינלאומית  
  .לעיל) א(10ראה גם סעיף  . דרך רווח והפסד
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  נגזרים משובצים  )2(

  
 מכשירים אלה  -משובצים  נגזרים הכוללים פיננסים סחירים ומכשירים נגזרים  

. המעבר ממועד החל והפסד רווח דרך לקבוצת שווי הוגןבכללותם  יועדו
ר שינויים בשווי ההוגן כאש, נכסים אלה ימדדו לפי השווי ההוגן, בהתאם

  . יועבר לדוח רווח והפסד
  

לגבי  - משובצים  נגזרים הכוללים פיננסים לא סחירים ומכשירים נגזרים  
כאשר , הנגזר המשובץ ובין החוזה המארחבין מכשירים אלו בוצעה הפרדה 

 . והנגזר המשובץ לפי השווי ההוגןלפי עלות מופחתת נמדדהחוזה המארח 
  
ם שאינם נכללים בתיקי השקעות כנגד פוליסות משתתפות נכסים סחירי  )3(

    שאינם כוללים נגזרים משובצים או המהווים נגזרים) נוסטרו(ברווחים 
  

במאזנים הערוכים לפי כללי הנחיות המפקח נכסים אלו מוצגים לבהתאם   
בשווי ההוגן כאשר השינויים , לפי שווי שוק, חשבונאות מקובלים בישראל

  .ווח והפסדנזקפים לדוח ר
  

יסווגו נכסים אלו כנכסים פיננסים זמינים , על פי התקינה הבינלאומית  
כאשר שינויים בשוויין ההוגן , השקעות אלה תימדדנה לפי שווי הוגן. למכירה

, ירידות בשווי ההוגן. עד למימוש ההשקעה בניכוי המס החליזקפו לקרן הון 
  .לדוח רווח והפסדנזקפות , הנושאים אופי של ירידות ערך קבועות

  .לעיל) ב(10ראה גם סעיף   
  
נכסים שאינם סחירים שאינם נכללים בתיקי השקעות כנגד פוליסות   )4(

  )  נוסטרו(משתתפות ברווחים 
  

 על פי כללי חשבונאות הוצגו מניות שאינן סחירות כאמור IFRSעל פי תקני   
  .מניעל בסיס עלות בניכוי הפרשה לירידת ערך שאינה נושאת אופי ז

  . מניות אלה סווגו כנכסים פיננסיים זמינים למכירהIFRSעל פי תקני   
  .לעיל) ב(10ראה גם סעיף   

  
   הפרשה להוצאות עקיפות-תביעות תלויות בביטוח כללי   )ב(

  
  הפרשות לתביעות תלויות בביטוח כללילא נכללובהתאם להנחיות המפקח 

עד שנת ת לפוליסות שהופקו הפרשות להוצאות עקיפות ליישוב תביעות המתייחסו
  .2006 חיתום

  
נרשמה ההפרשה , עם המעבר לתקינה הבינלאומית בהתאם להנחיות המפקח
, כתוצאה מכך. 2006המלאה להוצאות עקיפות גם בגין שנות החיתום שקדמו לשנת 

  .ח"ש מליוני 21 בסך של קטנה יתרת הרווח 2007 בדצמבר 31-  ו2007 בינואר 1לימים 
  
  בחברות כלולות) PUT(ואופציות מכר ) CALL( רכש ופציותא  )ג(

  
על השקעה כללי החשבונאות המקובלים בישראל השקעות באופציות רכש פי על   

 אינו בא לידי ביטוי בחברות כלולותואופציות מכר על השקעה בחברות כלולות 
  .התחייבות פיננסית נפרדתאו ככנכס פיננסי נפרד 
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וכתיבת אופציות רכש על חברות כלולות בידי הקבוצה , הבינלאומיתלפי התקינה   
.  לכל תאריך מאזןוגןה הןבמאזן לפי שווי נרשמות,  מכר על חברות כלולותאופציות

  . דוח רווח והפסדשל אופציות כאמור נזקפים לשינויים בשווי ההוגן 
  

יתרת קיטון בב ההתבטא, 2007 בדצמבר 31 וליום 2007 בינואר 1פעה ליום ההש  
   .בהתאמה, ח" מליוני ש115-ח ו" מליוני ש113 בסך של הרווח

  
 1-10לעניין השפעות נוספות במעבר לתקינה בינלאומית בעסקי ביטוח ראה סעיפים   )ד(

  .לעיל
  

  הצגת פעילות עסקי הביטוח  .14
  

 בישראל הציגה הקבוצה את פעולות עסקי הביטוח כמכלול בהתאם לפרקטיקה המקובלת  
בהתאם לתקינה הבינלאומית מוצגת ). עסקים כלליים(נפרד מיתר העסקים של הקבוצה 

    .פעילות הביטוח ביחד עם יתר העסקים של הקבוצה
  
  מסים נדחים  .15
  

יבים בסעיף חימסים נדחים הוצגו בזמן קצר , בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל
על פי תקן , IFRSעם המעבר לדיווח לפי תקני  .זכאים ויתרות זכותויתרות חובה ובסעיף 
יתרות מסים נדחים מוצגות בהשקעות " מסים על ההכנסה "- IAS 12חשבונאות בינלאומי 

  .בהתאמה, ובהתחייבויות לזמן ארוך
  

  .ות לעיליתרות המסים הנדחים הושפעו מהשפעת המס בגין ההתאמות המפורט, בנוסף
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  רשימת חברות ושותפויות מוחזקות עיקריות
  

    

 
שיעורי 
 הבעלות
שלוהשליטה 
 החברה
  המחזיקה

שיעור 
הבעלות 

של 
הקבוצה 
בשירשור 
    סופי

  שם החברה  החברה המחזיקה

  ליום 
  בדצמבר31

2007) 1(  

  ליום
 בדצמבר31

 דרך הצגה  2007
     %  %    
           

  מאוחדת  100  100   מ"טרוליום בעדלק פ  -מ "קבוצת דלק בע
  מאוחדת  63.7  63.7   מ"ן בע"דלק נדל  
  מאוחדת  100  100   מ"דלק השקעות ונכסים בע  
           

  מאוחדת  88.9  88.9   מ"חברת הדלק הישראלית בע" דלק" -מ "דלק פטרוליום בע
  Delek Hungary Holding Ltd.   96.7  100  מאוחדת  
  מאוחדת  98  80   מ"ינגס בעדלק אירופה הולד  
  Delek Motorways Services (Jersey)) 2(   25  72.9  מאוחדת  
           

  
חברת הדלק הישראלית " דלק"מוחזקות על ידי 

  מ"בע
 

      
  מאוחדת  100  100   מ"  דלקול בע  
  מאוחדת  100  100   מ"שוהם חברה לדלק בע-גל    
  מאוחדת  60  60   מ"  ביטום תעשיות פטרוכימיות בע  
  מאוחדת  51  51   מ"  דלק חימום בע  
  מאוחדת  100  100   מ"דל שרות להובלת דלקים בע-  של  
  מאוחדת  100  100    פתוח וניהול שותפות רשומה-  שערי דלק   
  מאוחדת  100  100   שותפות לשיווק דלקים ושמנים,  בלסקי-   דלק   
  מאוחדת  100  100   מ"  דלק מנטה קמעונאות דרכים בע  
  מאוחדת  75  75   מ"  החברה המאוחדת ליצוא נפט בע  
  מאוחדת  75  75   מ"  שרותי טנקרים בע  
  מאוחדת  50  50   )3(מ "  דלק מתחמים קמעונאיים בע  
  מאוחדת  98  20   )4(מ "דלק אירופה הולדינגס בע  
           
  אוחדתמ  88.9  100   פי גלילות שותפות מגובלת-  דלק  
    Delek Hungary Holding Ltd.   3.3  100  מאוחדת  
           
         Delek Hungary Holding Ltd.מוחזקות על ידי   
          
  Delek US Holdings, Inc.  73.4  73.4  מאוחדת  
          
        Inc, Delek US Holdingמוחזקות על ידי   
          
  MAPCO Express, Inc.  100  73.4  מאוחדת  
  MAPCO Family Centers   100  73.4  מאוחדת  
  MAPCO Fleet Inc.  100  73.4  מאוחדת  
  Delek Refining Inc.   100  73.4  מאוחדת  
  Delek Marketing and Supply Inc.   100  73.4  מאוחדות  
           
         מ"מוחזקות על ידי דלק אירופה ישראל בע  
           
  Delek Benelux B.V.   100  98  מאוחדת  
           

  .שיעור הבעלות והשליטה במישרין ובעקיפין  )1(
  .מ" על ידי דלק פטרוליום בע25%- ומ"ן בע" על ידי דלק נדל75%מוחזקת   )2(
  .מ"ן בע" על ידי דלק נדל50%- מ ו" על ידי דלק חברת הדלק הישראלית בע50%מוחזקת   )3(
  .מ"ידי דלק פטרוליום בע על 80%מוחזקת   )4(
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שיעורי 
 הבעלות
שלוהשליטה 
 החברה
  המחזיקה

שיעור 
הבעלות 

של 
הקבוצה 
בשירשור 
    סופי

  שם החברה  החברה המחזיקה

  ליום 
  בדצמבר31

2007) 1(  

  ליום
 בדצמבר31

 דרך הצגה  2007
     %  %    
           

 מאוחדת  63.9  100   דלק פולג  -מ " בען"דלק נדל
 מאוחדת  51.1  79.9   מ" בע נכסים מניבים-ן "דלק נדל  
 מאוחדת  63.9  100   מ"דנקנר השקעות בע  
 מאוחדת  63.9  100   מ"דלק בלרון בינלאומי בע  
  כלולה  11.1  17.3   מ" בע89חוף כרמל נופש ותיירות   
  כלולה  11.1  17.3   מ" בע88חוף הכרמל   
 מאוחדת  32.0  50   )3(מ "דלק מתחמים קמעונאיים בע  
  כלולה  9.6  15   מ"מבני תעשיה בע  
איחוד יחסי  32  50   מ"ויתניה בע  
  Delek Motorways Services (Jersey)) 4(   75  72.9  מאוחדת 
 מאוחדת  51.1  79.9   מ"סהר פיתוח והשקעות בע  
  Delek Global Real Estate) 5(  3.5  54.3  מאוחדת 
           
         מ"דלק בלרון בינלאומי בעת על ידי מוחזקו  
           
  Delek Global Real Estate) 5(   81.5  54.3  מאוחדות 
          
         Delek Global Real Estateמוחזקות על ידי   
          
  Delek Belron Luxembourg S.A.   99.9  54.3  מאוחדות 
  Right Angle Limited   100  54.3  דותמאוח 
  West Meath Limited   100  54.3  מאוחדות 
  Property Investment Holdings Limited   100  54.3  מאוחדות 
  Frenchay Holdings Limited   75  40.7  מאוחדות 
  Botley Properties Limited   70  38.0  מאוחדות 
  Dalriada Holding S.A.   90  48.9  מאוחדות 
  Anchor Falls Limited   80  43.5  מאוחדות 
  Daleham Hngs Limitedoldi   100  54.3  מאוחדות 
  Kristwood Holdings Limited   49  26.6  כלולה  
  Rosmore Limited.   70  38.0  מאוחדת 
  Linchfield Limited   59  32.1  מאוחדת 
  Quarry Town Limited   57.5  31.2  מאוחדת 
  Padwick Properties Sarl   45  24.4  כלולה  
  Stevemary Holding Ltd.   62.5  34  מאוחדת 
           
  
  .שיעור הבעלות והשליטה במישרין ובעקיפין  )1(
  .שיעור הבעלות בחברה  )2(
  .מ"ן בע" על ידי דלק נדל50%- מ ו" על ידי דלק חברת הדלק הישראלית בע50%מוחזקת   )3(
  .מ"יום בע על ידי דלק פטרול25%מוחזקת   )4(
  .מ"ן בע" על ידי דלק נדל3.5%- מ ו" על ידי דלק בלרון בינלאומי בע81.5%מוחזקת   )5(
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שיעורי 
 הבעלות
שלוהשליטה 
 החברה
  המחזיקה

שיעור 
הבעלות 

של 
הקבוצה 
בשירשור 
    סופי

  שם החברה  החברה המחזיקה

  ליום 
  בדצמבר31

2007) 1(  

  ליום
 בדצמבר31

 דרך הצגה  2007
     %  %    

דלק השקעות ונכסים 
  מ"דלק קפיטל בע  -מ "בע

 
 מאוחדת  94  94

 מאוחדת  100  100   מ"דלק תשתיות בע  
 מאוחדת  100  100    שותפות מוגבלת - דלק אקולוגיה   
 מאוחדת  55.4  55.4   מ"דלק מערכות רכב בע  
 מאוחדת  64.1  64.1   מ"גדות תעשיות ביוכימיה בע  
 מאוחדת  88.9  88.9   )א"דמ -להלן (מ "גיה בעדלק מערכות אנר  
 מאוחדת  61.9  6.5   דלק קידוחים שותפות מוגבלת   
איחוד יחסי  30.9  4.4   עסקה משותפת ים תטיס  
איחוד יחסי  SPC(   9.1  39.2(מ "תטיס בע-דלק ואבנר ים  
  כלולה  46.7  12.6    שותפות מוגבלת-אבנר חיפושי נפט   
  כלולה  15.9  15.9   מ "ת תקשורת בכבלים בע מערכו- הוט   
 מאוחדת  52.9  28.4   ) 2(מ "הפניקס אחזקות בע  
             
         מ"מוחזקות על ידי הפניקס אחזקות בע  
 מאוחדת  52.9  100   מ"הפניקס חברה לביטוח בע  
 מאוחדת  52.9  100   מ"הפניקס השקעות ופיננסים בע  
             
         מ"י הפניקס חברה לביטוח בעמוחזקות על יד  
 מאוחדת  52.9  100   מ"סלעית חברה להשקעות ואחזקות בע  
 מאוחדת  52.9  100   מ"הדר ירוק נכסים והשקעות בע  
             
         מ"קות על ידי הפניקס השקעות ופיננסים בעזמוח  
  מאוחדת   36.1  33.3   )3( מ"ך בע"החזקות עד  
 מאוחדת  52.9  100   מ"רס בע'צעטרה טכנולוגי וינ  
 מאוחדת  52.9  100   מ"עטרה ניהול שותפויות בע  
  כלולה  21.2  40   מ"אקסלנס השקעות בע  
  כלולה  21.9  41.42   מ"מהדרין בע  
 מאוחדת  52.9  100   מ"בע) 1994(אמפל דיור מוגן   
 מאוחדת  52.9  100   מ"בע) 1998(אמפל דיור מוגן   
 מאוחדת  52.9  100   מ"בע) 1966(וגן אמפל דיור מ  
 מאוחדת  52.9  100   מ"אמחל בע  
             
         מ"מוחזקות על ידי דלק קפיטל בע  
 מאוחדת  52.9  24.5   )2(מ "הפניקס אחזקות בע  
  Delek Finance US Inc.   100  94  מאוחדת 
  כלולה  46  49   מ"ברק קפיטל בע  
            
        Delek Finance US Inc.י מוחזקות על יד   
  Republic Companies Group Inc.   100  94  מאוחדת 
            
        מ"בע מוחזקות על ידי דלק תשתיות  
איחוד יחסי  49.8  49.8   מ"טכנולוגיות בע. אי.די.איי  
             
         שותפות מוגבלת-אקולוגיה מוחזקות על ידי דלק   
 מאוחדת  100  100   מ"אשקלון בעפי דלק .פי.אי  
             
         מ"מוחזקות על ידי דלק מערכות רכב בע  
 מאוחדת  55.4  100   מ"דלק מוטורס בע  
 מאוחדת  55.4  100   מ"בע) 1987(דלק מוטורס חלפים   
 מאוחדת  55.4  100    מ"בע) 1985(ר "נכסי דמ  
 מאוחדת  41.6  75  שומה שותפות ר-  1994  דלק סוכנויות רכב-. ר.ס.ד  
 מאוחדת  36.1  33.3   )3 (מ" בעך"החזקות עד  
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שיעורי 
 הבעלות
שלוהשליטה 
 החברה
  המחזיקה

שיעור 
הבעלות 

של 
הקבוצה 
בשירשור 
    סופי

  שם החברה  החברה המחזיקה

  ליום 
  בדצמבר31

2007) 1(  

  ליום
 בדצמבר31

 דרך הצגה  2007
     %  %    
           
         א"מוחזקות על ידי דמ  
 מאוחדת  88.9  100   מ"בע) 1993(דלק ניהול קידוחים   
 מאוחדת  88.9  100   מ"דלק נאמנויות קידוחים בע  
  Delek Energy (Vietnam) LLC.   100   88.9  מאוחדת 
 מאוחדת  88.9  100  מ"דלק אנרגיה אגרות חוב בע  
 מאוחדת  55.4  62.3   דלק קידוחים שותפות מוגבלת  
איחוד יחסי  44.5  50   מ"אבנר נפט וגז בע  
  כלולה  46.69  39.02   )1 ( שותפות מוגבלת-אבנר חיפושי נפט   
  כלולה  44.5  50   מ"אבנר נאמנויות בע  
 מאוחדת  88.9  100   מ"דלק אנרגיה בינלאומית בע  
  Delek Energy System us Inc.   100  88.9  מאוחדת 
          
        מוחזקת על ידי דלק קידוחים שותפות מוגבלת  
איחוד יחסי  30.9  25.5   עסקה משותפת ים תטיס  
איחוד יחסי  SPC(   48.7  39.2(מ "דלק ואבנר ים תטיס בע  
איחוד יחסי  16.4  15.1   עסקה משותפת מיכל מתן  
           

  

שותפות  -  מוחזקת על ידי אבנר חיפושי נפט 
  מוגבלת

  עסקה משותפת ים תטיס 

 

איחוד יחסי  30.9  23
איחוד יחסי  SPC(   43.7  39.2(מ "דלק ואבנר ים תטיס בע  
איחוד יחסי  16.4  15.1   עסקה משותפת מיכל מתן  
           
         מ"אי טכנולוגיות בע.די.מוחזקות על ידי איי  
  VID Desalination Company Ltd.   50  25  כלולה  
  OTID Desalination Partnership  50  25  איחוד יחסי
  
  
  
  
  .שיעור הבעלות והשליטה במישרין בעקיפין  )1(
  .50.6%- שיעור השליטה הכולל בפניקס הינו כ.מ"ודלק קפיטל בעמ "ונכסים בעמוחזקת על ידי דלק השקעות   )2(
  .33.3%מ בשיעור "פניקס אחזקות בעה  ועל ידי33.3%מ בשיעור "מוחזקת על ידי דלק מערכות רכב בע  )3(
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  פרטים נוספים על התאגיד  ' פרק ד
  

  
  

  2-004432-52: ברשםחברה מספר                                      מ"קבוצת דלק בע : החברהשם 
  
 

                2007  בדצמבר31  :תאריך המאזן
  )9תקנה (

  
  

  2008במרץ  30  :תאריך הדוח
  )7 -ו 1תקנה  (
    

   
  דוחות כספיים    :9תקנה 

בצירוף חוות דעת רואה חשבון מצורפים  2007 בדצמבר 31פיים מבוקרים ליום דוחות כס    
  .בזה

  
  

  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד  :10תקנה 
  .מצורף בזה 2007 בדצמבר 31וח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום ד    

  
  

  תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים  :א10תקנה 
  .תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים) יוןבדוח הדירקטור(ב "מצ     

  
  

  שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף  :ג10תקנה 
החברה אגרות חוב  גייסה 31.05.2007 יוםבעל פי תשקיף מדף שפרסמה החברה   

 אלפי 500,000 - בהיקף של כ 22.10.07 - ו26.6.07בתאריכים ג " כ-ב ו"סדרה כ
 ותבדוח מוכפי שפורס ותההנפקתמורת   . בהתאמה,ח"ש אלפי 1,000,000 -ו ח"ש

ת לשימוש בידי החברה כפי ומיועד 22.10.2007 - ו26.06.2007הצעת המדף מיום 
ת  תמור פורסם כיבין היתר. עת לעתמשיוחלט על ידי דירקטוריון החברה 

שת פי גלילות רכי, לשמש למימון רכישת שברוןעשויה  26.06.2007ההנפקה מיום 
העולה על  22.10.2007מיום הנפקה ה תמורת ;או למחזור חוב קיים של החברה

או חברות בנות שלה / חובות לבנקים של החברה וןלפירעו תשמש ח"ש מיליון 500
 מסחריים שהונפקו על ידי ירות ערך ניןלפירעואו / ורות חוב אגןלפירעואו /ו

 500 בתמורת ההנפקה העולה על עד לשימוש. או חברות בנות שלה/והחברה 
יופקדו ויושקעו כספים אלו על ידי ,  חובות כאמור לעילן לפירעוח"שמיליון 

החברה כפי שתמצא למתאים ובלבד שכל השקעה כאמור תהיה באפיקים 
    . סולידיים

  : השימוש בתמורה בידי החברה כפי שבוצע בפועל
 -רה הלוואות בסך של כבמסגרת רכישת פעילות הדלקים באירופה העמידה החב

  . נפרעו אשראים לזמן קצר לבנקים, כמו כן.  לחברה בתח"ש י מיליונ190
 2007 בדצמבר 31 אשר נותרו בידי החברה ליום תיתרת המזומנים והפיקדונו

  .ח"ש י מיליונ800 -הסתכמה בכ
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  לתאריך המאזןמהותיות בת ובחברות קשורות -רשימת השקעות בחברות  :11תקנה  
  

   רות המוחזקות באופן ישיר על ידי החברהחב
  

מספר נייר  שם החברה
 ע"סוג ני ערך בבורסה

ערך 
נקוב 
 ע"לני

ה "יח/נ"כמות ע
י "המוחזקות ע
 הקבוצה

 החזקה %
 בהון

 החזקה %
 בהצבעה

סך ההשקעה 
לתאריך המאזן 

 )ח"ש מיליון(

ע "שער של ני
בבורסה 

בתאריך המאזן

יתרת הלוואות 
בסעיף 

השקעות 
 )ח"ש מיליון(

מניות  - מ"דלק השקעות ונכסים בע
 רגילות

0.01 
 2,789 -  1,408 100.00% 100.00% 5,586,407 ח"ש

מניות  - מ"דלק פטרוליום בע
 רגילות

0.01 
 708 - 2,021 100.00% 100.00% 1,100,000 ח"ש

מניות  1093293 מ"ן בע"דלק נדל
 רגילות

0.01 
 - 1,979 906  63.68%  63.68% 81,000,000 ח"ש

  
  

  
  מ "י דלק השקעות ונכסים בע"חברות בנות וקשורות מהותיות המוחזקות ע

  

מספר נייר  שם החברה
ערך נקוב  ע"סוג ני ערך בבורסה

 ע"לני

ה "יח/נ"כמות ע
י "המוחזקות ע
 הקבוצה

 החזקה %
 בהון

 החזקה %
 בהצבעה

סך 
ההשקעה 
לתאריך 
המאזן 

)ח"ש מיליון(

שער של 
ע "ני

בבורסה 
בתאריך 
 המאזן

תרת י
הלוואות 
בסעיף 

השקעות 
)ח"ש מיליון(

מניות  829010 מ"דלק מערכות רכב בע
        ח"ש 1 רגילות

50,166,456  55.37% 55.37% 301 5,555  - 

מניות  565010 מ"דלק מערכות אנרגיה בע
          ח"ש 1 רגילות

4,098,452  88.87% 88.87%            36 35,650 595 

תפות  שו-דלק קידוחים 
' יח 475020 מוגבלת

 - 253 46 6.53% 6.53%   35,730,446  -  השתתפות

 -אבנר חיפושי נפט וגז 
' יח 268011 שותפות מוגבלת 

       -  השתתפות
420,011,874  12.59% 12.59% 86 32.5   - 
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  )המשך  (מ"י דלק השקעות ונכסים בע"חברות בנות וקשורות מהותיות המוחזקות ע

  

 רהשם החב
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 
לתאריך 

 מיליון(המאזן 
 )ח"ש

שער של 
ע "ני

בבורסה 
בתאריך 
 המאזן

יתרת 
הלוואות 
בסעיף 

השקעות 
 מיליון(
 )ח"ש

 ח"ש 0.01ת רגילותמניו 1093004 מ"גדות תעשיות ביוכימיה בע
         

7,200,000  64.11% 64.11% 164 1,487 - 

 ח"ש 1מניות רגילות 767012
       

 מ "הפניקס אחזקות בע - 1,680  50,690,712

 ח"ש 5מניות רגילות 767038
         

2,355,663 

28.39% 26.48% 936 

7,959 - 

  ח" ש1מניות רגילות - מ"פי דלק אשקלון בע.פי.אי
         

1,001,000   100.00% 100.00% )60(   -  117 

 ח" ש1מניות רגילות - מ"אי טכנולוגיות בע.די.איי
            

635,256  49.8% 50.00% 135   -  61 

 ח" ש0.01 מניות רגילות - מ"דלק קפיטל בע
                  

940  94.00% 94.00% 35   -   1,387 

ת  מערכות תקשור-הוט 
 - 5,599 283 15.97% 15.97% 12,140,319 ח" ש1מניות רגילות 510016 מ"בכבלים בע

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  4   -ד

  מ"י דלק מערכות אנרגיה בע"חברות בנות וקשורות מהותיות המוחזקות ע
  

 שם החברה
מספר נייר 

ערך 
 בבורסה

 ע"סוג ני
ערך 
נקוב 
 ע"לני

ה "יח/נ"כמות ע
י "המוחזקות ע
 הקבוצה

 החזקה %
 בהון

 החזקה %
 בהצבעה

סך ההשקעה 
לתאריך המאזן 

 )ח"ש מיליון(

ע "שער של ני
בבורסה 
בתאריך 
 המאזן

יתרת 
הלוואות 
בסעיף 

השקעות 
 )ח"ש מיליון(

 שותפות -דלק קידוחים 
 475020 (*) מוגבלת 

' יח
 -  השתתפות

            
340,855,709  62.32% 62.32%               239 253  - 

 -ז ג ואבנר חיפושי נפט
 268011 שותפות מוגבלת 

' יח
 -  32.5 217               38.12%  38.12% 1,271,098,536 -  השתתפות

  
  .כולל החזקה באמצעות חברה בבעלות מלאה  (*)

  
  

  מ "י דלק קפיטל בע"חברות בנות וקשורות מהותיות המוחזקות ע
  

 שם החברה
מספר נייר 

ערך 
 בבורסה

ערך נקוב  ע"סוג ני
 ע"לני

ה "יח/נ" עכמות
י "המוחזקות ע
 הקבוצה

 החזקה %
 בהון

 החזקה %
 בהצבעה

סך ההשקעה 
לתאריך המאזן 

 )ח"ש מיליון(

ע "שער של ני
בבורסה 

בתאריך המאזן

יתרת הלוואות 
בסעיף 

השקעות 
 )ח"ש מיליון(

   1,680 46,939,494 ח"ש 1 מניות רגילות 767012
 מ "הפניקס אחזקות בע -

                  ₪ 5 מניות רגילות 767038
1,405,419   

24.53% 24.14% 921 

7,959 
-  
 

Delek Finance US Inc.(*)  
מניות   -  

 -  -  432 100.0% 100.0% 100 0.01$  רגילות

  40 - 27 49.9% 49.9% 4.990  ח" ש1 מניות רגילות - מ"ברק קפיטל בע
  . ממניות חברת רפבליק100%מחזיקה   )*(             

  
  
  
  
  



  5   -ד

  מ "י דלק פטרוליום בע"חברות בנות וקשורות מהותיות 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 
לתאריך 

 מיליון(המאזן 
 )ח"ש

ע "שער של ני
בבורסה 
בתאריך 
 המאזן

 יתרת הלוואות
בסעיף 

השקעות 
 )ח"ש מיליון(

Delek US Holding Ltd )(*  בבורסה
 - 20.18 1,353  73.4%  73.4%  39,389,869  0.01$ מניות רגילות ב"בארה

חברת הדלק " דלק"
 201 16,390 802  88.89%  88.89%  9,731,774 ח" ש1 מניות רגילות 6360044 מ"הישראלית בע

Delek BeneluxB.V) *(*  - 85 - 760  100%  100% 1,800,000   אירו0.01 ותמניות רגיל 
  

  .דלק הונגריה, באמצעות חברת בת בבעלות מלאה, מוחזקת בעקיפין  (*)
  . בהתאמה,20% - ו80%מ המוחזקת על ידי דלק פטרוליום ודלק חברת הדלק הישראלית בשיעור של "מוחזקת באמצעות חברת דלק אירופה הולדינגס בע(**) 

  
  

  
   ן"י דלק נדל"רות מהותיות המוחזקות עחברות בנות וקשו

  

 שם החברה
מספר נייר 

ערך 
 בבורסה

ערך נקוב  ע"סוג ני
 ע"לני

כמות 
ה "יח/נ"ע

י "המוחזקות ע
 הקבוצה

 החזקה %
 בהון

 החזקה %
 בהצבעה

סך ההשקעה 
לתאריך 

 מיליון(המאזן 
 (*)) ח"ש

שער של 
ע "ני

בבורסה 
בתאריך 
 המאזן

יתרת 
הלוואות 
בסעיף 

השקעות 
 )ח"ש וןמילי(

  
  מ"דלק בלרון בינלאומי בע

 
 1,700 - 1,265 100.00% 100.00% 495,385 ח"ש 1 מניות רגילות -

  
  מ"דנקנר השקעות בע

 
 62 - 184 100.00% 100.00% 21,396,384 ח"ש 1 מניות רגילות -

  
  מ"ן נכסים מניבים בע"דלק נדל

  
 546 - 149 80.01% 80.01% 1,132,963 ח"ש 1 מניות רגילות  

  



  6   -ד

  
  בתקופת הדוחמהותיות בת ובחברות קשורות -שינויים בהשקעות בחברות  :12תקנה 
  
  

  מ "שינויים מהותיים בדלק השקעות ונכסים בע    
  

  עלות
  סוג המניה  כ ערך נקוב"סה  )ח"ש מיליון(

' מס
המניה 
  בבורסה

מהות   שם החברה
  השינוי

תאריך 
  השינוי

  5.6.2007  רכישה  ל עלא 1087824  ח" ש1מניות רגילות   14,575,254  20

 20.2.2007  רכישה  מ"בתי זיקוק לנפט בע 2590248  ח" ש1מניות רגילות   70,000,000  235

 22.1.2007  מכירה  מ"מנורה אחזקות בע  566018  ח" ש1מניות רגילות   4,833,642  250

 25.2.2007  מכירה  מ"מנורה אחזקות בע  566018  ח" ש1מניות רגילות   2,700,000  140
  
  

        
  :שינויים מהותיים נוספים

  
  . מיליון אירו400-בתמורה לכבנלוקס ה רכשה את פעילות הדלקים של שברון במדינות 2008 אשר בחודש אוגוסט Delek Benelux B.V הוקמה חברת 2007בחודש מאי  .1
 .ח"ש מיליוני 124 -הסתכם בכ) ני מסלפ (רווחה. ב" מיליון דולר ארה67.5 - נמכרה חברת אמישראגז בתמורה לסך של כ2007בחודש אוגוסט  .2
 . לדוחות הכספיים)ז ('י9ביאור  ראה Roadchefן ודלק ישראל את רכישת מניות החברה האנגלית " השלימו דלק נדל2007בחודש מרס  .3
דלק . ")השותפות: "להלן" (י גלילותדלק פ" בסמוך לרכישת פעילות אחסון וניפוק הדלקים של פי גלילות הקימה דלק ישראל שותפות מוגבלת 2007בחודש אוגוסט  .4

 .2007 ביולי 31 -השותפות תנהל ותפעיל את מתקני האחסון והניפוק שנרכשו ב. ח"ש אלפי 30 –ישראל השקיעה בהקמת השותפות סך של כ 
  .לדוחות הכספיים) י(9באשר לשינויים נוספים ראה ביאור  .5

  
  
  
  
  
  



  7   -ד

  .והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזןמהותיות הכנסות של חברות בנות וקשורות   :13תקנה 
  
  

   המוחזקות באופן ישיר על ידי החברהחברות 
  

 
2007  2006  

דיבידנדים ורווחים 
  לחלוקה שהתקבלו

 )ח" שמיליון(

  ריבית שהתקבלה
 )ח" שמיליון(

  דמי ניהול שהתקבלו
 )ח" שמיליון(

 שם החברה

רווח 
) הפסד(

  לפני מס
 מיליון(
 )ח"ש

רווח 
נקי ) הפסד(
 ןמיליו(
 )ח"ש

רווח 
) הפסד(

  לפני מס
 מיליון(
 )ח"ש

רווח 
נקי ) הפסד(
 מיליון(
 )ח"ש

2007 2006 2007 2006 2007 2006 

 1 1 80 128 - 137  335 562  477 1136 מ"דלק השקעות ונכסים בע
 - - - - - 47 778 1,082 732 1087 מ"דלק פטרוליום בע

 1 1 13 9 47 120 330 401 44 )111( (*)מ "ן בע"דלק נדל
  

  .בהתאם לתקינה הישראליתן " לפני מס נלקחו מדוחות דלק נדל)הפסד (הנתונים לגבי רווח(*) 
  

  



  8   -ד

  מ "י דלק השקעות ונכסים בע"חברות בנות וקשורות מהותיות המוחזקות ע
  

 
2007 2006 

דיבידנדים ורווחים לחלוקה 
  שהתקבלו

 )ח" שמיליון(

  ריבית שהתקבלה
 )ח" שמיליון(

  בלודמי ניהול שהתק
 )ח" שמיליון(

 שם החברה

רווח 
) הפסד(

  לפני מס
)ח" שמיליון(

רווח 
נקי ) הפסד(
)ח" שמיליון(

רווח 
) הפסד(

  לפני מס
)ח" שמיליון(

רווח 
נקי ) הפסד(
)ח" שמיליון(

2007 2006 2007 2006 2007 2006 

 1 1 - - 150 211 274 399 427 605 מ"דלק מערכות רכב בע
 - - 30 33 - - 73 96 )7( 21 מ"דלק מערכות אנרגיה בע

 שותפות -דלק קידוחים 
 - - - - 7 8 133 133 153 153 מוגבלת 

 שותפות -אבנר חיפושי נפט 
 - - - - 9 15 113 113 135 135 מוגבלת 

 - - - - - - 32 46 1 6 מ"גדות תעשיות ביוכימיה בע
 - - - - - 107 382 567 478 410 מ "הפניקס אחזקות בע

 1 1 3 4  -  - 16- 16- 32- 32- מ"פי דלק אשקלון בע.פי.אי
 1 2 2 2 - - 40 60 87 104 מ"אי טכנולוגיות בע.די.איי

 - - 8 79 - - 13 13 43 13 (**)מ "דלק קפיטל בע
 מערכות תקשורת -הוט 

 - - - - - - 58- 57- 66 60 מ "בכבלים בע

  .2006הוקמה במהלך שנת (**) 



  9   -ד

  מ "י דלק מערכות אנרגיה בע"ותיות המוחזקות עחברות בנות וקשורות מה
 

 
2007 2006 

דיבידנדים ורווחים לחלוקה 
  שהתקבלו

 )ח"ש מיליון(

  ריבית שהתקבלה
 )ח"ש מיליון(

  דמי ניהול שהתקבלו
 )ח"ש מיליון(

 שם החברה

רווח 
) הפסד(

  לפני מס
 מיליון(
 )ח"ש

רווח 
נקי ) הפסד(

 מיליון(
 )ח"ש

רווח 
) הפסד(

  לפני מס
 וןמילי(
 )ח"ש

רווח 
נקי ) הפסד(

 מיליון(
 )ח"ש

2007 2006 2007 2006 2007 2006 

 - - - - 55 60 133 133 153 153 שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 
 שותפות -אבנר חיפושי נפט 

 - - - - 27 46 113 113 135 135 מוגבלת 
  
  

   מ"י דלק קפיטל בע"חברות בנות וקשורות מהותיות המוחזקות ע
 

 
2007 2006 

דיבידנדים ורווחים לחלוקה 
  שהתקבלו

 )ח"ש מיליון(

  ריבית שהתקבלה
 )ח"ש מיליון(

  דמי ניהול שהתקבלו
 )ח"ש מיליון(

 שם החברה
) הפסד(רווח 

  לפני מס
 )ח"ש מיליון(

) הפסד(רווח 
 מיליון( נקי
 )ח"ש

) הפסד(רווח 
  לפני מס

 )ח"ש מיליון(

) הפסד(רווח 
 מיליון( נקי
 )ח"ש

2007 2006 2007 2006 2007 2006 

הפניקס אחזקות 
 - - - - - 93 382 567 478 410 מ "בע

Delek Finance  
 US Inc.122 86 15 9 - - 2 - 2 - 



  10  -ד

   מ"י דלק פטרוליום בע"חברות בנות וקשורות מהותיות המוחזקות ע
  

 
2007 2006 

דיבידנדים ורווחים לחלוקה 
  שהתקבלו

 )ח"ש מיליון(

  ריבית שהתקבלה
 )ח"ש וןמילי(

  דמי ניהול שהתקבלו
 )ח"ש מיליון(

 שם החברה
) הפסד(רווח 

  לפני מס
)ח" שמיליון(

) הפסד(רווח 
 מיליון(נקי 
 )ח"ש

) הפסד(רווח 
  נקי

)ח" שמיליון(

) הפסד(רווח 
לאחר מס 

)ח" שמיליון(
2007 2006 2007 2006 2007  2006  

Delek US Holding Ltd746 451 1059 780 115 5 - - 3 2 
חברת הדלק " דלק"

 0  - 48 - - - 25 42 260 302 מ"הישראלית בע
Delek Benelux  17  31    - -  - -  - - 

  
   ן"י דלק נדל"חברות בנות וקשורות מהותיות המוחזקות ע

  

 
2007(*) 2006(*) 

דיבידנדים ורווחים לחלוקה 
  שהתקבלו

 )ח"ש מיליון(

  ריבית שהתקבלה
 )ח"ש מיליון(

  דמי ניהול שהתקבלו
 )ח"ש מיליון(

 שם החברה
) הפסד(רווח 

  לפני מס
 )ח" שמיליון(

) הפסד(רווח 
 מיליון(נקי 
 )ח"ש

) הפסד(רווח 
לפני מס 

 )ח" שמיליון(

) הפסד(רווח 
 מיליון(נקי 
 )ח"ש

2007 2006 2007 2006 2007 2006 

 5 5 15 100 - - 455 527 194 83 מ"דלק בלרון בינלאומי בע
 - - 3 5 - -  )(26  )(27 )25( )23( מ"דנקנר השקעות בע

ן נכסים מניבים "דלק נדל
  -  - -  25  -  - - -  )18(  )17(  מ"בע

.בהתאם לתקינה ישראלית(*) 



  11  -ד

אם מתן הלוואות , רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן   :14-תקנה 
  .היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד

  .אין   
    :20תקנה 

   לעדכן מועדי וסיבות הפסקת מסחר-יירות ערך שנרשמו למסחר נ -מסחר בבורסה 
ח ערך נקוב " ש1 מניות רגילות בנות  13,560נרשמו למסחר  2007במהלך שנת 

  .כל אחת שהוקצו עקב מימוש כתבי אופציה לרכישת מניות החברה
ח " ש1 מניות רגילות בנות 13,560נרשמו  2008במהלך הרבעון הראשון של שנת   

  .ב נוספות עקב מימוש כתבי אופציה לרכישת מניות של החברהערך נקו
ח ערך נקוב " ש1מניות רגילות בנות  23,311נרשמו למסחר  2007במהלך שנת   

  .שהוקצו עקב המרת אגרות חוב של החברה,כל אחת 
    

אלא בימי פרסום דוחות כספיים  ובימי , למיטב ידיעת החברה לא היו הפסקות מסחר
   .)USדלק (י בדבר פרסום דוחות כספיים של חברת הבת הזרה ח מייד"פרסום דו

  
 ):ח" שבאלפי (תשלומים לנושאי משרה בכירה  :21תקנה 

  

  שכר   (*)הטבות אחרות
 ל"מנכ.    1                     2,850  2,850

  ר הדירקטוריון"יו.    2  2,711  2,254

 1,979  
  (**)ל"משנה למנכ.   3 

  ל"סמנכ.   4  1,182 989
 מבקר פנים.   5 619 

.   
 לפי ההוצאה שנכללה בדוחות הכספיים של החברה, ההטבות האחרות הינן בגין אופציות בחברות מוחזקות(*)  •

 .לדוחות הכספיים )'ח(36אור  הענקת אופציות לבעלי עניין ראה בלפרטים נוספים בדבר .             המוחזקת
 .1.1.08שרה בחברה ביום חדל לכהן כנושא מ**) ( •
ח "ר פעיל בה מאחר ונכלל בדו"י חברה בת ציבורית בגין היותו יו"לא נכלל דירקטור אשר שכרו משולם ע •

 .התקופתי של חברת הבת
  

אשר יתרתן ליום ל "סמנכל החברה ול"מנכ,  הדירקטוריוןר"הועמדו הלוואות ליו ,בנוסף
. בהתאמה, ח"ש אלפי 1,068- ובכח"ש אלפי 12,128-כב, ח"שאלפי  8,170-מסתכמת בכ 31.12.2007

 4%כל ההלוואות הינן צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 
לדוחות ) ז(-ו) ו(36 ראה גם ביאור –ומשמשות לרכישת מניות של חברות בשליטת קבוצת דלק 

  .הכספיים
    

   שכר וטובות הנאה  :22תקנה 
למעט תשלומים לדירקטורים שהינם (השתתפות בישיבות גמול דירקטורים כולל 

   .ח"אלפי ש 306 -כ בשנת הדוח ) נושאי משרה
  . לעיל21 החברה ראה בתקנה ל"מנכר ו"  לגבי שכר יו-  

  
 ליוםמניות וניירות ערך המירים המוחזקים על ידי בעלי עניין בתאגיד   :24תקנה 

28.03.2007  
  

שיעור החזקה 
  בדילול מלא

  שיעור
  קה בהוןהחז

 (*)ובהצבעה 

  ערך נקוב
  מוחזק בתאריך
30.03.2008  

  הנייר' מס
  בבורסה

  שם
  הנייר

  חברה' מס
  ברשם
  ז.ת/החברות

  שם
  

  בעל    העניין
  )*תשובה(יצחק שרון   043480003  מ"קבוצת דלק בע  1084128  6,871,561  58.83  58.42

  גבריאל לסט  4787933  מ"קבוצת דלק בע  1084128  6,760  0.06  0.06

  אסי ברטפלד  65474108  מ"קבוצת דלק בע  1084128  4,876  0.04  0.04

 מ"אקסלנס השקעות בע  520041989  מ"קבוצת דלק בע  1084128  51,316  0.44  0.44
  ) .תשובה(של מר יצחק שרון ) 100%(המניות מוחזקות באמצעות חברות בשליטתו המלאה   * 
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  מונפק וניירות ערך המירים, הון רשום  :א24תקנה 
    
   30.03.2008 להלן נתונים ליום

  
 :הון   

  הון רשום הון מונפק ונפרע
  ערך נקוב ערך נקוב

11,686,363  
 

. נ.ח ע" ש1מניות רגילות בנות  15,000,000
 א"כ

  
6,310  

    
  מניות רדומות

      
  :ניירות ערך המירים   ערך נקוב  
      
  ' סדרה ה-ח להמרה "אג  2,644,497  
  4 סדרה -ציה כתבי אופ  33,560  
  33,560  

  
  5 סדרה -כתבי אופציה 

  

    31.12.2007להלן נתונים ליום 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  מען רשום  א25תקנה 
    נתניה, 7גיבורי ישראל     :    כתובת
    8638444-09          :טלפון

 8854955-09: פקסימיליה
  prlevin_l@delek.co.il: כתובת דואר אלקטרוני  
  com.group-delek.www: כתובת האתר  

  
  הדירקטורים של התאגיד  :26תקנה 

 . של החברההדירקטוריםב פרטים אודות "מצ    
  

  של התאגידנוספים נושאי משרה בכירה   :'א26תקנה 
  . בכירה בחברהב פרטים אודות נושאי משרה"מצ  

  
  אה החשבון של התאגידרו  :27תקנה 

  .אביב-תל, 3 רחוב עמינדב –קוסט פורר גבאי את קסירר   
   

   .שינוי בתזכיר או בתקנות  :28תקנה 
  .בשנת הדוח לא חל כל שינוי בתזכיר או בתקנות החברה    

  
  
  
  
  

 :הון  
  הון רשום הון מונפק ונפרע

  ערך נקוב ערך נקוב
 א"כ. נ.ח ע" ש1מניות רגילות בנות  15,000,000 11,672,803

      
      
  :ניירות ערך המירים   ערך נקוב  
      
  'ה ה סדר–ח להמרה "אג  2,644,497  
  3 סדרה –כתבי אופציה   13,560  
  4 סדרה –כתבי אופציה   33,560  
  5 סדרה –כתבי אופציה   33,560  
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  :המלצות והחלטות הדירקטורים   29תקנה 
  

   החלטות הדירקטוריון בדבר תשלום דיבידנד –) 1)(א(29תקנה 
  

  :  קיבל דירקטוריון החברה החלטה כדלקמן29.5.07ביום 
.) נ.ח ע" ש1 ברוטו לכל מניה בת 1,113%(ח " ש129,901,135לשלם דיבידנד בסך 

 הדיבידנד ישולם 25.6.07לכל בעלי המניות שיהיו רשומים בספרי החברה ביום 
  .10.7.07ביום 

 
  :  קיבל דירקטוריון החברה החלטה כדלקמן29.8.07ביום 

.) נ.ח ע" ש1 ברוטו לכל מניה בת 1,713%(ח " ש199,928,701שלם דיבידנד בסך ל
 הדיבידנד ישולם 23.9.07לכל בעלי המניות שיהיו רשומים בספרי החברה ביום 

  .8.10.07ביום 
 

  
  :  קיבל דירקטוריון החברה החלטה כדלקמן28.11.07ביום 

.) נ.ח ע" ש1כל מניה בת  ברוטו ל1,370%(ח " ש159,917,401לשלם דיבידנד בסך     
הדיבידנד ישולם . 19.12.07לכל בעלי המניות שיהיו רשומים בספרי החברה ביום 

  .3.1.08ביום 
      
  : קיבל דירקטוריון החברה החלטה כדלקמן30.3.2008ביום     
.) נ.ח ע" ש1 ברוטו לכל מניה בת 5.479%( ח"ש 63,995,010לשלם דיבידנד בסך     

הדיבידנד . 15.4.2008 רשומים בספרי החברה ביום לכל בעלי המניות שיהיו
  .29.4.2008ישולם ביום 

  
  

   החלטות אסיפה כללית מיוחדת –)ג(29תקנה 
 

  
 של החברה החלטות המיוחדת קבלה האסיפה הכללית 29.08.2007ביום 
   :כדלקמן

  
ר " ליוח"ש 1,200,000 בסך של 2006לאשר תשלום מענק בגין שנת  .1

 .סטהדירקטוריון מר גבי ל
 לדירקטור משה ח"ש 300,000 בסך של 2006לאשר תשלום מענק בגין שנת  .2

חברת הדלק " דלק" נכדה –ר דירקטוריון חברה "עמית בתפקידו כיו
 .חברה נכדהי "התשלום יבוצע ע(מ "הישראלית בע

 בסך של 8.4.04ביום , ר הדירקטוריון"אשר ניתנה ליו, לאשר הארכת הלוואה .3
 5.08העומדת ביום ההחלטה על סך של , ענקתה במועד הח"ש מיליון 4.4

,  שנים נוספות3של לתקופה , 4.8.07אשר מועד פרעונה הינו , ח"שמיליון 
למטרת רכישת ,  ריבית שנתית4%+ סכום ההלוואה צמוד : באותם תנאים

  .Recourseההלוואה הינה מסוג , ניירות ערך של חברות בקבוצה
 

כלולים בדוחות המיידים מטעם החברה ל "פרטים בדבר האסיפה המיוחדת הנ
  .29.8.07 - ו24.7.07מהימים 

  
  

  : ח"פטור ביטוח ושיפוי לנושא משרה שבתוקף בתאריך הדו  :)4 (א 29תקנה 
  

החליטה החברה , )2007שהתקבלו לפני שנת ( החברהבהתאם להחלטות קודמות של  .1
, פי החברה לנושאי המשרה בחברה מאחריותם בשל חובת הזהירות כלפטורלהעניק 

 שיפויבהתאם לקבוע בפרק השלישי לחלק השישי של חוק החברות וכן להעניק להם 
כתב ). 2007בהתאם ובכפוף לתיקון שאושר באסיפה מיוחדת של החברה לפני שנת (

.  ואת תקנון החברה1999 –ט " לחוק החברות התשנ3השיפוי תואם את תיקון מספר 
לתת  להנקבעה הוראה מתאימה המאפשרת  רההחב ןתקנוהואיל וב, על פי כתב השיפוי

ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים , התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה
בעת מתן ההתחייבות ,  בפועלהחברה לאור פעילות שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם
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והכל ,  בנסיבותרים סביםשהדירקטוריון קבע כי האו לאמת מידה ולסכום , לשיפוי
או על פי כל / כל חבות או הוצאה שתהא מותרת באותה עת על פי הוראות החוק ובשל

מתחייבת החברה לשפות את נושא , דין כפי שיהיו במועד קבלת ההחלטה כאמור
וציא יש, לרבות שכר טרחת עורך דין, הוצאות התדיינויות סבירותהמשרה גם בשל 

ואשר , לנהל חקירה או הליךעקב חקירה או הליך שיתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת 
הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה על נושא המשרה חבות כספית 

או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה אך , כחלופה להליך פלילי
בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה 

 .פלילית
 

) 2007שהתקבלו לפני שנת (, ת קודמות של מוסדות החברהכמו כן בהתאם להחלטו .2
במסגרת ביטוח קבוצתי , נושאי משרה מבטחת החברה את נושאי המשרה שלה בביטוח

 .קבוצהבנות ב לחברות ה גםשנערך על יד
  

 
 קבלה ועדת הביקורת של החברה החלטה להגדיל את גבול האחריות 27.11.2007 ביום  .3

במסגרת ביטוח קבוצתי לחברות , החברהנערך על ידי השנתי בביטוח נושאי משרה ה
ולשלם את ) 1.12.2007בתוקף מיום ( מיליון דולר 50 – מיליון דולר ל 40 –הקבוצה מ 

כפי שתהיה מעת לעת על פי קביעת יועץ , חלקה היחסי של החברה בפרמיה השנתית
  בכל 28.11.2007החלטה זו אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום . ביטוח חיצוני

  .  החלטה זו כפופה לאישור האסיפה הכללית של החברה, הנוגע לדירקטורים
  

  
  

  מ"קבוצת דלק בע             
  
  

   2008 במרץ 30: תאריך
  
  
  

  :שמות החותמים ותפקידם
  

  הדירקטוריוןר "יו         - גבריאל לסט
  

  ל"מנכ        -אסי ברטפלד 
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  שם הדירקטור  השנים 5 -בעיסוקים עיקריים 

  )דימוס(גבריאל לסט ניצב   
  :מענו  40295חופית , 72כוכב הים 

  :שנת לידה  1946
  :תעודת זהות' מס  4787933

  :תאריך המינוי  2003
  :נתינות  ישראלית

  :צ"דח  לא 

  . מ "ר דירקטוריון קבוצת דלק בע"יו
דלק , דלק פטרוליום: ר בחברות"מכהן כיו
, דלק תשתיות, דלק מערכות רכב, מוטורס

 ך"עד,  דלק אנרגיה,דלק השקעות ונכסים
 .הבת של הקבוצהובדירקטוריונים בחברות 

ין השנים ל קבוצת דלק ב"כיהן כמנכ, לפני כן
2001-2003.   B.L.L) א"אוניברסיטת ת(  

 A.M,) אוניברסיטת חיפה( 
AMP) ווארדרה(  

  :השכלתו

  ר דירקטוריון קבוצת דלק"סגן יו
  מ"רקטור בהפניקס אחזקות בעמכהן כדי

, )ב"ארה (The Elad Group-שירותי ניהול ל
שתיהן (, מ"ותשלוז השקעות והחזקות בע
  ). חברות בת בבעלות בעל השליטה

  )תשובה(אלעד שרון 
  ג" ר3מנחם בגין   :מענו

  1980  :שנת לידה
  37336997  :תעודת זהות' מס

  13.8.2006  :תאריך המינוי
  ישראלית  : נתינות

  לא  :צ"דח
   )LL.B(בוגר משפטים   : השכלתו

  
  הדירקטור הינו בנו של בעל השליטה בחברה

  
הקריה , נשיאת המועצה האקדמית ורקטור

  .האקדמית אונו
האוניברסיטה העברית , )אמריטוס(סור פרופ

  .בירושלים
אוניברסיטאות שונות , מרצה אורחת

  .אירופה וקנדה, ב"בארה
פט בית המש, עורכת ראשית של פסקי דין

  .העליון
כור ,  חברת החשמל–חברות בדירקטוריונים 

טבע תעשיות , אסם השקעות, תעשיות
  .פרמצבטיות

  גבריאלה שלו' פרופ
   אבן יהודה9ההרדופים   : מענה

  1941  : שנת לידה
  07129158   : תעודת זהות' מס

  29.5.06  :תאריך המינוי
  ישראלית  :נתינות

  כן   : צ"דח
למשפטים ' פרופ  : השכלתה

ניברסיטה העברית האו(
  )בירושלים

  
  חברת ועדת הביקורת 

  
ראש , אילן-אוניברסיטת בר, לכלכלה' פרופ

המכללה , התכנית בבנקאות ושוק ההון
  .האקדמית נתניה

, )צ"דח(בנק דיסקונט , חבר מועצת המנהלים
  )צ"דח(פריגו , )צ"דח(' ברימאג דיגיטל אייג

, פרטנר, חבר מועצת המנהלים: בעבר
  .פאנדטק

   ציון זילברפרבבן
  קרית אונו, 10התזמורת   : מענו

  1949  :שנת לידה
  30134605  : תעודת זהות' מס

  29.5.06  :תאריך המינוי
  ישראלית  : נתינות

  כן   : צ"דח
דוקטור לכלכלה   : השכלתו

, אוניברסיטת פנסילבניה(
  )ב"ארה, פילדלפיה

  
  חבר ועדת הביקורת

  חבר ועדת מאזן
  סיתבעל מומחיות חשבונאית ופיננ
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מנהל החטיבה הפיננסית , ל"משנה למנכ

  . בנק הפועלים–ומערך המידע וחבר הנהלה 
בנק , )שוויץ(מכהן כדירקטור בבנק הפועלים 

פועלים שוקי הון קרן , )לוקסמבורג(הפועלים 
, מ"קבוצת מיקאל בע, רייט של אקסלנס
  . מ"אבוני אנטרפרייז בע

  אבי הראל
   בני ברק4אסתר המלכה   : מענו
  1948  :  לידהשנת
  030108195  : תעודת זהות' מס

  29.5.06  : תאריך המינוי
  ישראלית  : נתינות

  לא   :צ"דח
מוסמך בכלכלה   : השכלתו

  )אוניברסיטת תל אביב(
  

  חבר ועדת מאזן
  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

  מזל ברונשטיין
  :המענ  זכרון יעקב, 8החרוב 

  :שנת לידה  1952
  :תעודת זהות' מס  51245330
  :תאריך המינוי  1.4.2003
  :נתינות  ישראלית

  :צ"דח  לא

  
שיווק ייזום ובניה של פרוייקטים בתחום 

  .ן"הנדל
) 40%(מ ושותפה "דירקטורית בבית שחם בע

  .בבית אבות
  
  
  
  
  
   

B.A מאוניברסיטת חיפה 
   .במדעי המדינה ומזרחנות

  

  :ההשכלת
  

 חברת ועדת הביקורת

  משה עמית
  :ומענ  תייםגבע, 17המעורר 

  :שנת לידה  1935
  :תעודת זהות' מס  1127885
  :תאריך המינוי  1.4.2004
  :נתינות  ישראלית

  :צ"דח  לא

  
מ "מ, תף בנק הפועליםל משו"כיהן כמנכ

  .ל בנק הפועלים"מנכ
לאורנס ' סנט, בישראכרט: חבר דירקטוריון

בנק להשקעות -פועלים שוקי הון, בנק ברבדוס
מ והריבוע "טמפו תעשיות בירה בע, מ"בע

גלובל .מ"הכחול נכסים והשקעות בע  
בע  AFI Development, מ"פקטורינג 

P.L.C, CYPRVS   
, בוגר מדעי החברה

  אילן-אוניברסיטת בר
  :והשכלת

  
  

  חבר ועדת מאזן
מומחיות  בעל

  חשבונאית ופיננסית
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  נושאי משרה בכירה אחרים
  אסי ברטפלד

  :מענו  גן-רמת, 106רוקח 
  :לידהשנת   1952

  תעודת זהות 'מס  65474108
  :תאריך המינוי  4.9.2003
  :נתינות  ישראלית

  
ל "כמנכ, מ''ק בעקבוצת דל) CEO(ל ''מנככמכהן 

וחבר בדירקטוריונים מ "דלק השקעות ונכסים בע
  . בקבוצת דלקבנותבחברות 

 ר" לרבות יו)CFO( ל כספים"לפני כן כיהן כסמנכ
מ ובחברות הקבוצה ובשנים "בקבוצת דלק בע

ל בקבוצת דלק " כיהן כמשנה למנכ2001-2003
  .מ"בע

B.Aאוניברסיטת ,  בכלכלה
  .תל אביב

  :השכלתו

  
ל וכמנהל הכספים הראשי "כיהן כמשנה למנכ

. מ"מ ובדלק השקעות ונכסים בע"בקבוצת דלק בע
והיה חבר במספר דירקטוריונים בחברות שונות 

  .בקבוצה
מ " בפרטנר תקשורת בע - CFOשמש כלפני כן 

  ).  שנים5מעל (
  1.1.08חדל לכהן כנושא משרה בחברה ביום 

  

  אלן גלמן
  רעננה '  א34אחד העם   :מענו

   1955  :שנת לידה
  15704307  תעודת זהות' מס

  1.9.06  :תאריך המינוי
  ישראלית  : נתינות
 Hofstraמוסמך במנהל עסקים   :השכלתו

University)(  

  ברק משרקי
  :מענו   רמת גן7מתתיהו מנדל 

  :שנת לידה  1973
  ת זהותתעוד 'מס  029714086

  :תאריך המינוי  1.1.08
  :נתינות  ישראלית

  
בקבוצת דלק ) CFO(ל הכספים "נכסממכהן כ

   .מ"מ ובדלק השקעות ונכסים בע"בע
  מ "לפני כן כיהן כחשב בקבוצת דלק בע

 כיהן כמנהל ביקורת בכיר 2000-2006ובשנים 
   לובושיץ קסירר/ בקוסט פורר גבאי את קסירר 

, בוגר חשבונאות וכלכלה   
  אוניברסיטת בר אילן

  :השכלתו

  מיכאל גרינברג
  מענו 46683הרצליה ,17קלאוזנר 

  תאריך לידה  1955
  תעודת זהות' מס  069108231
  נתינות  ישראלית

  תאריך המינוי  2002
  התפקיד   מבקר החברה

  
מ ושל "מכהן כמבקר הפנימי של קבוצת דלק בע

  .מ"חברות בנות בקבוצת דלק בע
  .מכהן כמבקר הפנימי של המכון הישראלי לנפט

 שנים כמבקר פנימי של דלק 6-כיהן כ, לפני כן
  .מ ושל החברות הבנות שלה"ות ונכסים בעהשקע

, בוגר חשבונאות וכלכלה
  א"אוניברסיטת ת

  השכלתו

  לייזה חיימוביץ 
  :המענ  הרצליה , 10תמרות 

  :שנת לידה  1965
  תעודת זהות 'מס  059754382
  :תאריך המינוי  15.4.2007
  :נתינות  ישראלית

  
מ "ל קבוצת דלק בעל אסטרטגי ש"מכהנת כסמנכ

  וכדירקטורית בחברות הבת של הקבוצה 
ר רשות "יועצת בכירה ליוכ שנים 4כיהנה , לפני כן

  ניירות ערך וכמנהלת המחלקה הבינלאומית

 –בוגרת משפטים 
  א "אוניברסיטת ת

 –ומוסמכת מנהל עסקים 
  א"אוניברסיטת ת

  :ההשכלת

  ליאורה פרט לוין 
  :המענ   רמת גן1ב "פתר

  :שנת לידה  1962
  תעודת זהות 'מס  57906919
  :תאריך המינוי  1.4.2007
  :נתינות  ישראלית

  
ל ויועצת משפטית ראשית ומזכירת "מכהנת כסמנכ
  . מ"קבוצת דלק בע

  .דירקטורית בחברות בת של הקבוצה
לפני כן כיהנה כיועצת משפטית בקבוצת דלק 

  .מ ובחברות בנות"בע

, בוגרת מדעי המדינה
  א"תאוניברסיטת 

  אנגליה, בוגרת משפטים

  :ההשכלת
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אינם בני משפחה של נושאי משרה  בכירה אחרת ) דירקטוריםהלרבות (נושאי המשרה הבכירה 
שהינו בנו של , ר הדירקטוריון"סגן יו, )תשובה(למעט מר אלעד שרון ,  או של בעל עניין,בחברה

  . בעל השליטה בחברה
  
  
  
  


