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אודות 
קבוצת מבנה

ר להשכרה בישראל"מליון מ-בבעלות הקבוצה כ 

לקוחות

תעשיה ולוגיסטיקה בישראל, מסחר, מבני משרדים-כ

פרויקטים חדשים וחדשניים בשלבי בניה ותכנון בישראל  

ר "מ-בהיקף של כ

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

(כולל חברות כלולות)ח "מליארד ש-ן כ"סך שווי נדל

ח"מליארד ששווי קרקעות וזכויות נוספות בסך 

קבוצת מבנה עוסקת ומתמחה  

הקמה וניהול של  , רכישה, בייזום

מבנים המיועדים לצרכי  

,  תעשיה, טק-היי, משרדים

או להשכרה לוגיסטיקה ומסחר 

כמו כן . ל"למכירה בישראל ובחו

לקבוצה מספר פרויקטים  

. בהקמה בתחום המגורים



מבנה
פעילות בישראל

ר משרדים"אלף מ474ר להשכרה"אלף מ1,830

ר מסחר"מאלף 232ר תעשיה ולוגיסטיקה"מ1,124

לקוחות1-3/2017NOI 3,126ח  "שמליון151

מתחמי קניות14



ח  "מליארדי ש8.5ן מניב בישראל "כ שווי נדל"סה31/03/2017ליום 

ן מניב בישראל בפילוח  "נדל

סגמנטלי  

(ח"במליארדי ש, מאוחד)

כלכלית ירושלים

37% משרדים
ח"מליארד ש3.1

24%
מסחר

ח"מליארד ש2.1

39% תעשיה ולוגיסטיקה
ח"מליארד ש3.3



(כולל חברות כלולות)1-3/2017לתקופה , בישראל

NOI  סגמנטלי  בפילוח

(ח"במליוני ש, מאוחד)

כלכלית ירושלים

מסחר
36

משרדים  
55

תעשיה  
60 151

מליון



1118
1072

756.8

659.9

730

575

440

697.4 692

861.7
815.9

849
901

31/12/14 עדכני

('באג)שער מנית כלכלית 

30/9/1631/3/1631/12/15 30/6/16 31/12/16 31/3/17

31/3/2017

31/12/2014



12,507
12,865

11,605

7,970

7,802

31/12/13
31/03/1731/12/16

31/12/1531/12/14

2,795

2,140

1,765

2,860 2,906

31/03/1731/12/1531/12/1431/12/13 31/12/16

(ח"שבמליוני , מאוחד)כלכלית ירושלים -עצמי מיוחס  סך הון  (ח"שבמליוני , מאוחד)נטו כלכלית ירושלים , חוב פיננסי

31/3/2017

31/12/2013



5,448

5,204

4,850

4,304
4,219

31/12/13 31/03/1731/12/1631/12/1531/12/14

1,976

1,542

1,371

1,817
1,893

31/03/1731/12/1431/12/13 31/12/1631/12/15

(ח"שבמליוני )מבני תעשיה -עצמי מיוחס סך הון  (ח"שבמליוני )מבני תעשיה -נטו , חוב פיננסי

31/3/2017

31/12/2013



הקבוצהביצעה2015-2016השניםבמהלך

החברהגייסהבמסגרתןההוןבשוקפעילויות

עצמיבהון

קרןפרעונותוביצעה,חובבאגרות

שלבסךואשראיםהלוואות

קרןח"שמליארדימתוכם,

כמו.שלממוצעתבריביתחובאגרות

מ"במחהינןשגויסוהחדשותההלוואותכן

שלממוצעתובריביתארוך

חובגיוסי הון ו



511 

328 

230 224 
186 

4-12/2017F 2018F 2019F 2020F 2021F

(ח"שבמליוני )מבני תעשיה , צפי פרעונות(ח"במליוני ש)סויטלנדכולל סולו כלכלית ירושלים , צפי פרעונות

676 

495 

395 
363 

294 

4-12/2017F 2018F 2019F 2020F 2021F



הלוואות מבנקים

מליארד2.4

66% הלוואות מאחרים

מליארד0.9

9%

25%

אגרות חוב

מליארד6.3

31/12/2017ליום 

מבנה חוב
(ח"במליארדי ש, מאוחד)



פנינו לאן
אסטרטגיה וחזון



מבניםמימושתוךבישראלהמבניםהשבחת●

החברהשלהפעילותבליבתנמצאיםשאינם

גאוגרפייםבאזוריםהקבוצהפעילותמיקוד●

יחסייתרוןקייםלחברהבהם

ותפעולניהולהוצאותבתחוםהתייעלותהמשך●

מבנים

התמקדות בפעילות 

בישראל



עם הפנים קדימה

הקבוצה נמצאת בתהליך 

של  ביצוע ותכנון מתקדם 

פרויקטים חדשים בהיקף של  

ר ובתכנון של  "אלפי מ190

פרויקטים עתידיים בהיקף של  

אשר אמורים  , ר"אלפי מ400

הקבוצה  NOIלהגדיל את

בשנים הקרובות



1,796

1,545

1,240

833
728

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017F 31/12/2018F

סך ההלוואות המיוחסות  
ל "מבני תעשיה בחולנכסי 
הינו  31/12/2016ליום  
ח  "שמליוני 559

ח"שבמליוני , מאוחד-ל כלכלית ירושלים "ן בחו"יתרות נדל

ח"שבמליוני -ל מבני תעשיה "ן בחו"יתרות נדל

6,813

4,850

2,756

1,682
1,369

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017F 31/12/2018F

סך ההלוואות המיוחסות  
ל ליום  "לנכסי החברה בחו

1,304הינו 31/12/2016
ח  "שמליוני 

*
* *

המשך מימוש 
מרבית מנכסי  

ל"הקבוצה בחו

NRח עם הלוואות "מליוני ש531בצרפת בשווי של Safe Guardכולל תיק נכסים שנמצא תחת תהליכי *  
31/12/2016ליום , ח"מליוני ש515בשווי של 



נתונים נבחרים לפי  
מדינות ליום  
31/03/2017

***ל אחר "חו**צרפתקנדה*גרמניהח"במליוני ש, מאוחד

345134423157שטח נכסים מניבים

575286657828ן מניב"שווי נדל

2685--שווי זכויות בניה וקרקעות

286-8790בלתי משועבדיםנכסים

1491820(1-3/2017)הכנסות שכירות לתקופה

NOI1251616(1-3/2017)לתקופה

7(4)(1)2(1-3/2017)בתקופה שערוך נכסים

ח"מליון ש264וטרם הושלמו בשווי של 2017הנתונים כוללים עסקאות מכר שנחתמו בתחילת שנת *    

NRח עם הלוואות "מליוני ש531בצרפת בשווי של Safe Guardתיק נכסים שנמצא תחת תהליכי כולל **   

, ח"מליוני ש515בשווי של 

ב"בעיקר שוויץ וארה***



158 155 154
160

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

ח"שבמליוני -מבני תעשיה  FFOהתפתחות

175-185

FFO-חיזוק ה

ח"שבמליוני , מאוחד-כלכלית ירושלים  FFOהתפתחות

225 221
213

199

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

225-235



FFO-חיזוק ה

ח"במליוני ש, מאוחד-ירושלים רבעוני כלכלית  FFOהתפתחות

ח"שבמליוני -תעשיה רבעוני מבני  FFOהתפתחות

54
60

52

33

53

1-3/2016 4-6/2016 7-9/2016 10-12/2016 1-3/2017

39
43 41

37

45

1-3/2016 4-6/2016 7-9/2016 10-12/2016 1-3/2017



73.39%

77.14%
78.16%

70.55%

69.27%

מבני תעשיה-CAP-התפתחות חוב ל

31/12/1631/12/1531/12/1431/12/13 31/03/17 31/12/17F

68.5% - 69.5%

78.4%

82.5%
84.3%

71.0%

70.1%

כלכלית ירושלים במאוחד-CAP-התפתחות חוב ל

31/12/1631/12/1531/12/1431/12/13 31/03/17 31/12/17F

69% - 70%

הורדת שיעור  
המינוף



פרויקטים בפיתוח  

ותכנון בישראל
מנוע הצמיחה



דונם23-כ: שטח מגרש•

+  ( 50%חלק הקבוצה ', שלב א)מגורים : זכויות קיימות•

('שלב ב)תעסוקה ומסחר 
−GLAר  "אלפי מ21-כ: קיים

(יחידות דיור170)ר "אלפי מ14-כ: 'שלב א−

ר תעסוקה ומסחר  "אלפי מ68: 'שלב ב−

2021: ' צפי השלמת שלב א•

ד בתמורה לסך של  "יח121: ד שנמכרו עד היום"כ יח"סה•

.  ח"שמליוני 270-כ

.ח"שמליוני 98-רווח גולמי צפוי כ•

החברה פועלת להגדיל את זכויות הבנייה  : עדכון תכנון•

ר נוספים של תעסוקה  "אלפי מ180-כ: באופן משמעותי

ד"יח370ותוספת של

המיטב בתל אביב

אביב-ביצרון תל



דונם24-כ: שטח מגרש•

:שטח מבונה וייעוד•

יחידות דיור360: מגורים−

ר"אלפי מ64-כ: משרדים−

ר"מ2,500: מסחר−

2018: צפויבנייהתאריך התחלת •

•NOI  ח  "שמליוני 65-75: בגמרצפוי

מתחם הסוללים

אביב-תל



פארק מדע ועסקים

חיפה

דונם31: שטח מגרש•

•GLA :ר  "אלפי מ82-כ

הושלמה בניית מבנה ראשון מתוך חמישה שמתוכננים•

•(- GLA14מבנה נוסף בתכנון(. ר"אלפי מ.

•NOI ח  "מליוני ש8-כ: הראשוןצפוי מהמבנה

ח  "שמליוני 80-כ(: מבנה ראשון)עלות השקעה •

General Electric: שוכר עוגן•

50%: בעלות•



דונם59-כ: שטח מגרש•

ר מסחר"אלפי מ14.5-כ: 'שלב א−

8/2017-פתיחה צפויה −

ר תעסוקה ומשרדים"אלפי מ13-כ: 'שלב ב−

2018צפי לקבלת היתר במהלך −

ר משרדים ומסחר"אלפי מ100-כ: 'שלב ג−

•NOI 10-12(: 'שלב א)צפוי במונחים שנתיים

ח  "שמליוני 

רמי לוי: שוכר עוגן•

ח  "שמליוני 70-כ(: 'שלב א)עלות השקעה •

"מבנה"מתחם 
חולון



דונם4-כ: שטח מגרש•

•GLAר משרדים ומסחר"אלפי מ3: קיים

•GLAר מגורים"אלפי מ34-כ: צפוי  ,

מסחר ומשרדים

ע"בשלבי הגשת תב•

"מבנה"מגדל 

הרצליה פיתוח



הפעילותתוצאות 



(ח"שבמליוני , מאוחד)תמצית המאזן  תמצית המאזן ליום
31/03/2017

כלכלית ירושלים

14,82415,633סך המאזן

10,66410,777ן להשקעה"שווי הוגן של נדל

923904המאזניהשקעות בחברות המטופלות בשיטת השווי 

505670נכסים מוחזקים למכירה

65186התחייבויות בגין נכסים המוחזקים למכירה

1,2651,319נטו, התחייבויות מיסים נדחים

Non Recourse9461,074הלוואת 

7,8027,970(נטו)חוב פיננסי 

3,3233,252הון עצמי

31/3/201731/12/2016



(ח"שבמליוני )תמצית המאזן  תמצית המאזן ליום
31/03/2017

מבני תעשיה

7,7467,938סך המאזן

9311,121נכסים שוטפים

6,8156,817נכסים לא שוטפים

6,1776,199ן להשקעה בהקמה"ן להשקעה ונדל"שווי הוגן של נדל

276309נכסים מוחזקים למכירה

1,4491,494נכסים מניבים לא משועבדים

5,8746,141התחייבויותהכלסך 

4,2194,304(נטו)חוב פיננסי 

1,8721,797הון עצמי

31/3/201731/12/2016



(ח"שבמליוני , מאוחד)תמצית רווח והפסד 

תמצית רווח והפסד  

1-3/2017לתקופה 

כלכלית ירושלים

1-3/2017

2502811,083סך ההכנסות מנכסים מניבים

NOI187202789מנכסים מניבים

184177737(NOI SP)רווח גולמי מנכסים מניבים 

ן להשקעה  "ן להשקעה ונדל"הוגן נדלבשווי עלייה 

בפיתוח
454962

3130126הוצאות הנהלה כלליות

221207751רווח תפעולי

(608)(160)(195)נטו, הוצאות מימון

4879222נמשכותמפעילויות רווח 

(652)(58)-הפסד מפעילות שהופסקה

(431)4821השנה( הפסד)רווח 

74110324כוללרווח 

1-3/20161-12/2016



תמצית רווח והפסד 

1-3/2017לתקופה 

מבני תעשיה

1-3/2017(ח"שבמליוני )תמצית רווח והפסד 

157151597ההכנסותסך 

4540151עלות המכר

112111446גולמירווח 

404862להשקעהן "הוגן נדלבשווי עלייה 

121557מכירה ושיווק, כלליות, הנהלההוצאות 

154140165מפעולות רגילותרווח 

9796385מנכסים מניבים-רווח מפעולות רגילות 

9322215נטו, הוצאות מימון

(28)91129(הפסד)רווח נקי 

76140245רווח כולל

1-3/20161-12/2016
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