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הצעהמהווהואינה"(החברה)"בשליטתהחברותאו/ומ"בעירושליםכלכליתידיעלהוכנהזומצגת•

מהווהאינובההאמור.כאמורהצעותלקבלתהזמנהאוהחברהשלערךניירותשלמכירהאולרכישה

.מידעלמסירתורקאךנועדהוהיא,המשקיעשלדעתלשיקולתחליףאודעתחוות,המלצה

,ופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתממצהואינובלבדתמציתהינוזובמצגתהכלולהמידע•

שלהשוטפיםובדיווחיה,30/9/2017ליוםהכספיח"בדו,2016לשנתהתקופתיח"בדועיוןמחליףאינו

נכתבכןאםאלא,2017,בספטמבר30ליוםשפורסמונתוניםעלמתבססיםבמצגתהנתונים.החברה

.אחרת

כוללכאמורמידע.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעכוללתזומצגת•

התממשותםאשר,עתידייםואירועיםהתפתחויותלגביהחברהשלנוכחיותוהערכותתחזיות,ציפיות

.החברהבשליטתואינהודאיתאינה

על,היתרבין,המתבססת,החברהשלוהערכתהראותהנקודתעלמבוססעתידפניצופהמידע•

,מטבעו,כפוףעתידפניצופהמידע.זומצגתעריכתבעתהחברהברשותהמצוייםומידענתונים

התממשותו-איאווהתממשותוודאיבלתיהינוכאמורומידע,משמעותייםהתממשות-אילסיכוני

הכלליתבסביבהמההתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,מושפע

עלולותבעתידהחברהשלהפעילותתוצאות,לפיכך.החברהפעילותעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמים

אינההחברה,כןכמו.זובמצגתהמובאעתידפניצופהבמידעשהוצגומאלומהותיתשונותלהיות

שיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכללשנותאו/ולעדכןמתחייבת

כלשהםלהפסדיםאו/ולנזקיםבאחריותתישאלאהחברהכימובהר.זומצגתעריכתמועדלאחר

.זובמצגתהנכללבמידעמשימושכתוצאהלהיגרםהעלולים
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ר להשכרה בישראל"מליון מ-בבעלות החברה כ 

אודות קבוצת מבנה

לקוחות-כ  תעשיה ולוגיסטיקה בישראל, מסחר, מבני משרדים-כ 

ר "מ-פרויקטים חדשים וחדשניים בשלבי בניה ותכנון בישראל בהיקף של כ 

ח"מליארד ש-הון עצמי מיוחס לבעלי מניות כלכלית כ 

ח"מליארד ש-כ שווי קרקעות וזכויות נוספות בסך .ח"מליארד ש-ן כ "סך שווי נדל

,  טק-היי, הקמה וניהול של מבנים המיועדים לצרכי משרדים, רכישה, קבוצת מבנה עוסקת ומתמחה בייזום

. כמו כן לקבוצה מספר פרויקטים בהקמה בתחום המגורים. או למכירהלהשכרה לוגיסטיקה ומסחר , תעשיה
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ר משרדים"אלף מ422ר להשכרה"אלף מ1,778

ר מסחר"מאלף 215ר תעשיה ולוגיסטיקה"מ1,128

לקוחות1-9/2017NOI 2,905ח  "שמליון455

מתחמי קניות14

פעילות בישראל-קבוצת מבנה 

4

הנתונים כוללים נתוני חברות כלולות



ח  "שבמליארד, כלכלית ירושלים מאוחדן מניב בישראל בפילוח סגמנטלי "נדל

משרדים
ח"מליארד ש2.6

מסחר
ח"מליארד ש1.9

תעשיה ולוגיסטיקה
ח"מליארד ש3.5

5

33%

24%

43%



417

מליון

מסחר
101

משרדים  
137

תעשיה  
179

NOI ח"שבמליון, 1-9/2017לתקופה , כלכלית ירושלים מאוחדבישראל בפילוח סגמנטלי
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1,986

1,552
1,371

1,817

2,249

30/9/1731/12/1431/12/13 31/12/15 31/12/16

2,795

2,140

1,765

2,860
2,960

30/9/1731/12/1531/12/1431/12/13 31/12/16

(ח"שבמליון)מבני תעשיה -סך הון עצמי מיוחס (ח"שבמליון, מאוחד)כלכלית ירושלים -סך הון עצמי מיוחס 

31/12/2013

30/9/2017
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(1-12/2017)אירועים מהותיים בתקופה -קבוצת מבנה 

מליון172-כשלפעמיחדהפסדכוללזהרווח.ח"שמליון151-כשלבסךנקירווחהחברהרשמה1-9/2017בתקופה

.בנקאייםותאגידיםפיננסייםממוסדותהלוואותשלמוקדםפדיוןבגיןח"ש

ח"שמליון192-כשלבסךנקירווחתעשיהמבנירשמה1-9/2017במהלך.

ח"שמליון279-כשלבסךהוןגיוסתעשיהמבניהשלימה,2017יוליחודשבמהלך.

התחזיתהועלתההשלישיברבעון-FFOמליון197-ולמליון245-לתעשיהומבניירושליםכלכליתשל2017לשנת

.ההנהלהתכניותליישוםבהמשךזאת,בהתאמהח"ש

מדירוגירושליםכלכליתשלהחובאגרותדירוגהעלאתעלמדרוגהודיעה,2017יוניחודשבמהלךBaa1.ilחיוביבאופק

.'יב-ו'יא',יסדרותהחובאגרותבגיןהריביתשיעוריהופחתו,הדירוגהעלאתבעקבות.יציבבאופקA3.ilלדירוג

מדירוגתעשיהמבנישלדירוגהעלאתעלמעלותהודיעה2017יוליבחודשA-לדירוגAלכלליציבהתחזיתוקביעת

.החובאגרותסדרות

3.2%עד2.6%שלבטווחבריביתח"שמליארד1.9-כשלבהיקףח"אגהנפקותהקבוצההשלימה,2017שנתבמהלך

.שנים8עד7-כשלמ"ובמח

5.7%שלממוצעתבריביתח"שמליארד3.7-כשלסךהקבוצהפרעההתקופהבמהלך.

בישראלח"שמליון195-כושלל"בחוח"שמליון644-כשלכוללתבתמורהנכסיםמומשו2017שנתבמהלך.

ח"שמליון86-לכבתמורהירושליםכלכליתשלמניותתעשיהמבנימכרהנובמברחודשבמהלך

בהגידולNOI SP1.5%-כעלעמד1-9/2017בתקופה
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פנינו לאן 
אסטרטגיה וחזון



התמקדות בפעילות בישראל
הקבוצהשלהפעילותבליבתנמצאיםשאינםמבניםמימושתוךבישראלהמבניםהשבחת•

יחסייתרוןלהקייםבהםגאוגרפייםבאזוריםהקבוצהפעילותמיקוד•

מבניםותפעולניהולהוצאותבתחוםהתייעלותהמשך•

עם הפנים קדימה
אלף190שלבהיקףחדשיםפרויקטיםשלמתקדםותכנוןביצועבתהליךנמצאתהקבוצה

להגדילאמוריםאשר,ר"מאלף400שלבהיקףעתידייםפרויקטיםשלובתכנוןר"מ
הקרובותבשניםהקבוצהNOIאת

ל"המשך מימוש מרבית מנכסי הקבוצה בחו

הורדת שיעור המינוף

(בפעילות בישראל)NOI-ו FFO-המשך גידול ב 
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225 221
213

199

245

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017F *

FFO-חיזוק ה 

ח"שבמליון, מאוחד-כלכלית ירושלים  FFOהתפתחות

158 155 154
160

197

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017F *

ח"שבמליון-מבני תעשיה  FFOהתפתחות

9/2017-התחזית עודכנה כלפיי מעלה ב * 
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פרויקטים בתכנון 

ופיתוח בישראל
מנוע הצמיחה



פרויקטים עיקריים בפיתוח

פארק מדעי  

חיפה, החיים

,  מגדל מבנה

הרצליה פיתוח

,  פרויקט מגורים

מרום השרון

,  המיטב בתל אביב

ביצרון

,מתחם הסוללים

תל אביב

,מתחם מבנה

חולון

,  בנין מבנה

אור יהודה

,  מבנה רמת סיב

פתח תקוה
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פרויקטים בתכנון ופיתוח

עלות בניה משוערתמועד סיום משוער(ר"מ)שטח בנוישימושמיקוםשם הפרויקט
(ח"שבמליון, כולל קרקע)

בינוני-קצר פרויקטים בתכנון ובניה בטווח

65,000משרדים ומסחראביבתלמתחם הסוללים תל אביב
20221,600-1,550

ד"יח360/ 32,000מגוריםאביבתלמתחם הסוללים תל אביב

13,000202185-95'שלב א-משרדים חולוןחולון" מבנה"מתחם 

14,0002021333מגוריםתל אביב*אביב המיטב בתל 

6,000201820תעשיה ולוגיסטיקהרמלה*רמלה ג"מרלו

7,500201960-65משרדיםאור יהודהאור יהודה" מבנה"

6,000201935תעשיה ולוגיסטיקהקרית גתקרית גתג"מרלו

ארוךפרויקטים בתכנון ובניה בטווח

טרם נקבעטרם נקבע220,000תעסוקה ומסחר, מגוריםתל אביב**אביב המיטב בתל 

400-350טרם נקבע56,000משרדיםחיפה*החיים חיפה פארק מדעי 

טרם נקבעטרם נקבע13,000משרדיםפתח תקוההסיבים פתח תקוה

טרם נקבעטרם נקבע34,000משרדים ומסחר, מגוריםהרצליה פיתוח***פיתוח הרצליה " מבנה"

50%חלק החברה *     

משרדים( עילי)ר "מ56,500-בשלב זה התכנית הקיימת מקנה זכויות ל. ר משרדים"מאלף 180-יחידות דיור ו370-פועלת להגדלת זכויות להחברה ** 

.  משרדים ומסחר( עילי)ר בנוי "מ8,000-בשלב זה התכנית הקיימת מקנה זכויות לכ. להגדלת הזכויותע"תבפועלת להגשת החברה *** 
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- NOIתרומה צפויה ל : פרויקטים בתכנון ופיתוח

ח "מליון ש

NOI598(בישראל)2016בפועל לשנת

112(בהנחת אכלוס מלא, בינוני-בטווח הקצר )מפרויקטים יזמייםNOIתוספת 

10(בהיבט שנתי, בנטרול נכסים שנמכרו)קיימים נכסיםNOIתוספת 

NOI 720(בישראל)צפוי לאחר אכלוס פרויקטים בבנייה

598

720
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פרויקט המיטב בתל אביב
תל אביב, שכונת ביצרון

דונם23-כ:מגרששטח•

('בשלב)ומסחרתעסוקה+('אשלב)מגורים:קיימתע"תבי"עפייעוד•

:ע"תבי"עפכוללמבונהשטח•

(דיוריחידות170)עיקריר"מאלף14-כ:'אשלב-

2021-'אשלבהשלמת.בביצוע•

ד"יח123:היוםעדשנמכרוד"יחכ"סה•

ח"ש26,981:(היוםעדמכירותלפי)ממוצער"ממכירהמחיר•

ח"שמליון209-כ:'אשלבצפויותעלויותכ"סה•

:('בשלב)תכנוןעדכון•

שטחזהמתוך)משרדיםמגדלי2-ודיוריחידות350-כהכולליםר"מאלף115

המתחםליתרתולקבללדרושיהיהניתןכימסתמן.(ר"מאלף21-כ:ובניומנוצל

לתאוםובהתאםלכךאי.לאחרונהשאושרה5000א"תמתארתכניתפיכלזכויות

אותהומתאימיםהמוצעתע"התבאתמעדכניםאנוא"תעירייתשלהתכנוןאגףעם

.משמעותיבאופןהבנייהזכויותאתיגדילאשרדבר,5000א"תתכניתלהוראות
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מתחם הסוללים
תל אביב

דונם24-כ : שטח מגרש•

:שטח מבונה וייעוד•

יחידות דיור360, ר"אלף מ32-כ: מגורים−

ר"מאלף 64-כ : משרדים−

ר"מ2,500: מסחר−

2018: צפויבנייהתאריך התחלת •

ח"מליון ש1,550-1,600: עלות השקעה צפויה•

המליצה לאשר את  , 22.11.2017בישיבתה ביום , ועדת המשנה לתכנון ובנייה

.  להפקדה3900/מק/תאע"תב
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פארק מדע ועסקים
חיפה

דונם31: שטח מגרש•

•GLA : ר  "מאלף 82-כ

הושלמה בניית מבנה ראשון מתוך חמישה שמתוכננים•

(- GLA56 מבנים נוספים בתכנון4, (ר"מאלף

ח  "שמליון 400-כ : עלות השקעה•

50%: בעלות•
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"מבנה"מתחם 
חולון

דונם  59-כ : שטח מגרש•

:שטח מבונה וייעוד•

ר מסחר"מאלף 14.5-כ –' שלב א

ר תעסוקה ומשרדים"מאלף 13-כ –' שלב ב

ר משרדים ומסחר"מאלף 100-כ –( פוטנציאלי)' שלב ג

93%-שיעור התפוסה כ. הסתיים ואוכלס בהצלחה–' שלב א•

•NOIח  "שמליון 10-כ : 'צפוי משלב א
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"מבנה"מגדל 
הרצליה פיתוח

דונם4-כ : שטח מגרש•

•GLAר משרדים ומסחר"מאלף 3: קיים

•GLAומשרדיםמסחר , ר מגורים"מאלף 34-כ : צפוי

ע"בשלבי הגשת תב•
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תוצאות הפעילות
30/9/2017



CAP-חוב פיננסי נטו וחוב ל 

22

78.42%
82.51%

84.34%

71.02%
69.33%

66.10%
12,507 12,865 

11,605 

7,970 
7,610 

7,210 

CAP-התפתחות חוב ל -כלכלית ירושלים 
(ח"שבמליון, מאוחד)וחוב פיננסי נטו 

73.39%

77.14% 78.16%

70.55%
67.59%

62.56%

5,449 5,204 
4,850 

4,304 
4,070 

3,758 

CAP-התפתחות חוב ל -מבני תעשיה 
(ח"שבמליון)וחוב פיננסי נטו 



הלוואות בישראל

מליארד2

ל"הלוואות בחו

מליארד1.2

אגרות חוב

מליארד5.5

23%

13%64%

(לאחר ביצוע שיטוח לוחות הסילוקין)צפי פרעונות ומבנה חוב 

(ח"שבמליון)סולו כלכלית ירושלים , צפי פרעונות בישראל

(ח"שבמליון)מבני תעשיה , צפי פרעונות בישראל

(ח"שבמליארד, מאוחד)30/9/2017מבנה חוב ליום 

ו"ד וט"ח סדרות י"כולל פדיונות מוקדמים של אג* 

1,038 

329 
195 243 

491 

10-12/2017F 2018F 2019F 2020F 2021F

*

23

268 

208 

135 129 129 

10-12/2017F 2018F 2019F 2020F 2021F



30/9/2017תמצית המאזן ליום 
מאוחד, כלכלית ירושלים

(ח"שבמליון, מאוחד)תמצית המאזן 

14,23215,633סך המאזן

10,38310,828ן להשקעה בהקמה"להשקעה ונדלן "שווי הוגן של נדל

876904המאזניהשקעות בחברות המטופלות בשיטת השווי 

556670נכסים מוחזקים למכירה

295186התחייבויות בגין נכסים המוחזקים למכירה

1,2461,319נטו, התחייבויות מיסים נדחים

7,2107,970נטו, פיננסיחוב 

3,6983,252הון עצמי

2,9602,860הון עצמי מיוחס לבעלי מניות החברה

30/9/201731/12/2016
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30/9/2017תמצית המאזן ליום 
(ח"שבמליון)תמצית המאזן מבני תעשיה

7,4337,938סך המאזן

8481,121נכסים שוטפים

6,5856,817נכסים לא שוטפים

6,1246,199ן להשקעה בהקמה"ן להשקעה ונדל"שווי הוגן של נדל

178309נכסים מוחזקים למכירה

1,5531,494נכסים מניבים לא משועבדים

5,1846,141התחייבויותהכלסך 

3,7584,304נטו, פיננסיחוב 

2,2491,797עצמיהון 

30/9/201731/12/2016
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תמצית רווח והפסד לתקופה  

1-9/2017
מאוחד, כלכלית ירושלים

1-9/2017(ח"שבמליון, מאוחד)תמצית רווח והפסד 

7438301,083סך ההכנסות מנכסים מניבים

NOI545596789מנכסים מניבים

-531523(NOI SP)רווח גולמי מנכסים מניבים 

ן להשקעה  "ן להשקעה ונדל"הוגן נדלבשווי עלייה 

בפיתוח
9412462

(126)(91)(81)הוצאות הנהלה כלליות

588632751רווח תפעולי

(608)(466)(494)נטו, הוצאות מימון

--(172)הפסד מפדיון מוקדם

151161222נמשכותמפעילויות רווח 

(652)(213)-הפסד מפעילות שהופסקה

(431)(52)151(הפסד)רווח נקי 

(431)(52)301בנטרול הפסד מפדיון מוקדם, (הפסד)רווח נקי 

17944324כוללרווח 

1-9/20161-12/2016
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תמצית רווח והפסד לתקופה  

1-9/2017
מבני תעשיה

1-9/2017(ח"שבמליון)תמצית רווח והפסד 

479476629ההכנסותסך 

149140183עלות המכר

330337446גולמירווח 

479762להשקעהן "הוגן נדלבשווי עלייה 

(57)(41)(38)מכירה ושיווק, כלליות, הנהלההוצאות 

350373165מפעולות רגילותרווח 

286292385מנכסים מניבים-רווח מפעולות רגילות 

(215)(154)(135)נטו, הוצאות מימון

--(93)הפסד מפדיון מוקדם

(28)192194(הפסד)רווח נקי 

(28)263194בנטרול הפסד מפדיון מוקדם, (הפסד)רווח נקי 

181199245רווח כולל

1-9/20161-12/2016
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מבנה תודה מקבוצת
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