
 

 

 

 

 

24.8.22 

   2022של שנת   למחצית הראשונהתוצאות שיא קבוצת דלק מפרסמת 

במחצית  שקלמיליארד  5רווח נקי של 

 2022של  הראשונה

מיליארד שקל,   2.5-הרווח הנקי ברבעון השני עמד על כ

 ; מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד  302לעומת 

מיליארד שקל, לעומת    6  -לכ   זינקובמחצית הראשונה של השנה  הקבוצה    הכנסות •

 ; מיליארד שקל בתקופה המקבילה 3.6 -הכנסות של כ

  109מיליארד דולר לעומת רווח נקי של    1.5  -במחצית זינק ל הרווח הנקי של איתקה   •

  681- )ברבעון השני הרווח הנקי הסתכם בכ  2021מליון דולר במחצית הראשונה של 

 (; מיליון דולר ברבעון המקביל  66לעומת  ,מיליון דולר

מליון   904  -הסתכם לכ   במחצית הראשונה של השנה  השל איתק   EBITDAX  -ה •

 דולר;

 ; מיליון חביות 545-להיקף של כ איתקה זינקו  העתודות והרזרבות של •

 מיליארד שקל; 8-על כ  עמד 30.6.2022של הקבוצה נכון ליום  ההון העצמי •

 
"אנחנו מציגים תוצאות פיננסיות חזקות לחציון הראשון    וולס, מנכ"ל קבוצת דלק:עידן  

לכ  הנקי  ברווח  חד  זינוק  עם  סיימנו  אותו  השנה,  עדים    5-של  אנו  שקל.  מיליארד 

פועלים, בעקבות המשבר   יוצאי דופן לאנרגיה בשווקים בהם אנו  גלובליים  לביקושים 

הק  שבבעלות  העובדה  העולמי.  האנרגיה  במזרח  בשוק  איכותיים  ונפט  גז  נכסי  בוצה 

ועתודות אנרגיה בהיקפים משמעותיים, תומכת בצמיחת הקבוצה    ,התיכון ובים הצפוני

איתקה,   לקראת הנפקת  מההכנות  וכחלק  השני,  הרבעון  במהלך  הבנות שלה.  וחברות 

השלימה איתקה שלוש עסקאות משמעותיות בים הצפוני, שהכפילו את עתודות הנפט  

והאריכו את פרופיל ההפקה. אנו מתקדמים עם הנפקת איתקה בהתאם ללו״ז  והגז שלה  

המתוכנן ומעוניינים להשלים אותה בטווח הקרוב. במקביל, אנו ממשיכים להגדיל את  

התיכון.   הים  במזרח  משמעותי  אנרגטי  עוגן  להיות  שממשיך  בלווייתן,  הייצור  כושר 

קי האנרגיה הבינלאומיים, במטרה  בכוונתנו להמשיך ולנצל את המומנטום החיובי בשוו

 להוסיף ולהציף ערך בפעילות החברה ובחברות המוחזקות". 



 

 

 

 

 

 2022עיקרי התוצאות ברבעון השני לשנת 

דלק וולס,קבוצת  עידן  ידי  על  המנוהלת  היום  ,  יום  פרסמה  את  24.8.2022,  רביעי,   ,

, מהם עולה כי הרווח הנקי  2022לשנת  שני רבעון החציון הראשון וללהכספיים   דוחותיה

הקבוצה   הסתכם  של  השנה  של  הראשון  חד  לבחציון  זינוק  שקל,  מיליארד  כחמישה 

של השנה    שני ברבעון המליון ש"ח.    581- לעומת הרווח הנקי בחציון המקביל שהסתכם בכ 

ברבעון המקביל    קלמיליון ש  302-כ, לעומת  מיליארד שקל  2.5- כ על  עמד הרווח הנקי  

   קד.אשת

- כועמד על    עלההרווח התפעולי    ברבעון,  שקל מיליארד    2.9  - כ  עמדו על  הקבוצה הכנסות  

ההון    שקל ברבעון המקביל.  ארדמילי  1.052- כ, לעומת רווח תפעולי של  שקלמיליארד    3.6

הקבוצה של  ליום    העצמי  לעומת  שקלמיליארד    8-לכהסתכם    30.6.2022נכון   ,4.3  

 .  31.3.2022- לנכון  שקלמיליארד 

,  30.6.2022  יוםל מיליארד שקל נכון    44.4-סך הנכסים של הקבוצה גדל בתקופת הדוח לכ

וזאת    מיליארד שקל  31.4- שהסתכם בכ  31.12.21וזאת בהשוואה לסך הכנסים נכון ליום  

של    לאור בעיקר   אסטרטגיות    3השלמתן  במהלך    שביצעה עסקאות  החציון  איתקה 

. השלמת הרכישות  סאמיטו  מוראבני סיקר פוינט,  לרכישת החברות    הראשון של השנה

לגידול בפרופיל ההפקה של איתקה ולעליה משמעותית בכמות העתודות    האמורות תרמה

נפט    ליון שווה ערך חביותימ   290  -מהיקף מוערך של כ  2C  -ו  2Pשלה ברמות  והרזרבות  

ביוני,    30ליום    נפט   חביותשווה ערך  מליון    545  -כהיקף של  ל,  2021לדצמבר    31ליום  

   ., וזאת לאחר הפקה בתקופת הדו"ח2022

המאזן,   תאריך  יולי  ב לאחר  של  2022חודש  החוב  אגרות  דירוג  את  מידרוג  העלתה   ,

 . עם אופק דירוג יציב Baa1.il-ל  Baa3.il- הקבוצה בשתי דרגות מ 

במסגרת עדכון    35  ת"א  אנרג'י נכנסו למדדהקבוצה וניו מד  מניות  ,  2022בחודש אוגוסט  

 .  המדדים החצי שנתי

 2022שנת  לשמחצית הראשונה  בעיקרי התוצאות 

מיליארד    5.034-כ לשל הקבוצה  במהלך המחצית הראשונה של השנה זינק הרווח הנקי  

   מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 581-כ של נקי שקל, וזאת בהשוואה לרווח 

מיליארד שקל, לעומת הכנסות    5.9-כבמחצית הראשונה של השנה הסתכמו בההכנסות  

  אשתקד.מיליארד שקל בתקופה המקבילה  3.6-כשל 



 

 

 

 

 

מיליארד שקל, בהשוואה    7.013-כ הרווח התפעולי במחצית הראשונה של השנה זינק ל

 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 1.923-לכ

 

  גידול משמעותי בהכנסות וברווחים,    זינוק   –  פעילות האנרגיה בים הצפוני 

 עתודות והארכת פרופיל ההפקה  ב

עם רווח נקי    2022לשנת    השני( הפועלת בים הצפוני, סיימה את הרבעון  Ithacaאיתקה )

מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. סך ההכנסות    66- כמיליון דולר לעומת    681- כשל  

לכ  הסתכמו  לרבעון  איתקה  לעומת    618-של  דולר,  ברבעון    294-כמיליון  דולר  מיליון 

 המקביל אשתקד.  

ברבעון    EBITDAX  -ה איתקה  בכ  השנישל  לעומת    430-הסתכם  דולר,    157-כ מיליון 

המקבילה בתקופה  דולר  השאר    ,מיליון  בין  העלי   יהיהעל לאור  וזאת  לצד  ה  י בתפוקה 

- . התפוקה בתקופת הדוח הסתכמה לכ ביחס לרבעון המקביל אשתקד   במחירי הגז והנפט

כ  5.7 לעומת  חביות  התפוקה    4.3-מיליון  אשתקד.  המקבילה  בתקופה  חביות  מיליון 

(,  KBOE/dאלף שווה ערך חביות נפט ליום )  64- כהיומית הממוצעת ברבעון עמדה על  

אלף    56 -( בתקופה המקבילה וכKBOE/dאלף שווה ערך חביות נפט ליום )   48-כלעומת  

 .  2021חביות ליום בממוצע בשנת 

איתקה מספר עסקאות הזדמנותיות    השלימה  2022של שנת    המחצית הראשונהבמהלך  

וזאת   בים הצפוני  האנרגיה  ישיר בשוק  פרופיל    שלהאסטרטגיה  ל  כהמשך  להגדיל את 

ההנפקה    קראתל   שמקדמת החברה, ולהאריך אותו, כחלק מהפעולות  החברה  ההפקה של 

 . 2022של איתקה בבורסה של לונדון במהלך שנת 

 

)  רכישתאת    השלימה איתקה,  2022ביוני    30ביום     חברת   של  (100%מלוא הון המניות 

Siccar Point Energy Limited  זכו בעלת  שונים  יות  שהיא  וגז  בשיעורים  נפט  בנכסי 

ו הצפוניב מפיקים  הים  באזור  מסחריות  פוינט  .  תגליות  סיקאר  של  והגז  הנפט  נכסי 

מיליון שווה ערך    256- בהיקף כולל של כ  2C- ו 2P מסוג עתודות נפט וגז מוערכות  כוללים

,  2P( מסוג MMBOEמיליון חביות שווה ערך נפט ) 43-מתוכן כ (,  MMBOE) חביות נפט

   .2C( מסוג MMBOEמיליון חביות שווה ערך לנפט ) 213-וכ

הים   באזור  מוכחות  מסחריות  ותגליות  מפיקים  וגז  נפט  בנכסי  מחזיקה  פוינט  סיקר 

שבהם   מפיקים  מאגרים  בשלושה  זכויות  היתר,  בין  כוללים,  והגז  הנפט  נכסי  הצפוני. 

מהמאגרים   שניים  כאשר  בעולם,  המובילות  האנרגיה  מחברות  חלק    – שותפות 



 

 

 

 

 

MARINER  ו-SCHIEHALION  -  ים בבריטניה; בנוסף  הם מעשרת המאגרים הגדול

  - ו  Rosebank  –  (20%-ו   Cambo  -מחזיקה סיקר פוינט בזכויות בשתי תגליות מסחריות  

הנחשבות לתגליות הנפט והגז המוכחות מהגדולות באזור הים הצפוני,  בהתאמה(,    70%

 מיליארד דולר.   3 -. בנוסף לסיקר פוינט הפסדי מס צבורים בהיקף של כשטרם פותחו

 

סיקר פוינט, לאחר ההתאמות    (100%רכישת )עבור  ה במועד הרכישה  התמורה ששולמ

הסתכמה לסך של   שנקבעו בהסכם הרכישה )נטו ממזומנים שנצברו בקופת סיקר פוינט(

ארה"ב  מליוני  926-כ הרכישה  דולר  מתמורת  וכחלק  המאזן,  תאריך  לאחר  כאשר   ,

מתוך קרן אגרות החוב    דולר   מיליון 166- שנקבעה בהסכם פרעה איתקה בנוסף סך של כ

 שהונפקו בעבר על ידי סיקר פוינט.  

 

  תנאים   בהתקיימות תמורה מותנית אשר יכולה להגיע    העסקה  במסגרת  ה בנוסף נקבע

הקיימת    RBLתמורת הרכישה מומנה מתוך מסגרת    דולר.  מליוני  360  -ל   עד  מסוימים

העצמיים ומהמקורות  איתקה  ה ה איתקה  ,  של  הלוואות  להחזיר את  תוכל  כי  -עריכה 

RBL    נתוני על  בהתבסס  וזאת  הקרובה  השנה  במהלך  כבר  העסקה  למימון  שנמשכה 

 ההפקה ותחזית המחירים הידועים היום.  

 

מעסקת   הזדמנותי  ברווח  הדוח  בתקופת  הכירה  פוינטאיתקה  כ  סיקר  של    666-בסך 

של    לאורוזאת    דולר  מיליון מס  לצורכי  הצבורים  פוינטההפסדים  בהיקפים    סיקר 

 .שלה והיתרון היחסי של איתקה בפיתוח התגליות המסחריות משמעותיים 

 

הושלמה  2022ביוני    30ביום  בנוסף,   )רכישת  ל  העסקה,  המניות  הון  של  100%מלוא   )

  2.1875%-מחזיקה בכמיט  א. סמיליון דולר  100( תמורת  מיטאס )  Summit E&Pחברת  

ובכך    טרם העסקה,  , שבו כבר שותפה איתקהElgin-Franklinמהזכויות במאגר המפיק  

 . 6%-אחזקותיה במאגר לכ  גדלו

 
ליון  ימ  100דיבידנד של  מלוויתן;  שיא  מכירות    -  פעילות האנרגיה בישראל

   2022דולר במחצית הראשונה של 

(, נמשכה  54.7%- )המוחזקת בשיעור של כ  NewMed Energyהמגמה החיובית בתוצאות  

מיליון    225-בכ, כאשר חלק הקבוצה ברווח הנקי הסתכם 2022שנת  של    השניגם ברבעון  

רווח  חלק הקבוצה בבתקופה המקבילה.    שקל מיליון    174- , לעומת רווח נקי של כשקל



 

 

 

 

 

- כמיליון שקל, וזאת בהשוואה ל  366-הסתכם בכ  2022הנקי במחצית הראשונה של שנת  

   מליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 340

 

בכ  זה  ברבעון  לוויתן הסתכמה  בייצוא  , תוך  BCM  2.8-ההפקה ממאגר  גידול  שנרשם 

מכלל המכירות ממאגר לוויתן.    70%-לכ  2022של    השניברבעון    םלמצרים ולירדן שהסתכ 

  189- מיליון דולר לעומת כ  249- בכ  והסתכמו  32%- ההכנסות נטו ברבעון השני זינקו ב

 . מיליון דולר אשתקד

 

אוגוסט  לאחר תאריך המאזן,   עם  אנרג'י    מד-ניו ,  2022בחודש  על מזכר הבנות  חתמה 

מתחדשת'חברת   אנרגיה  בפרויקטים    ' אנלייט  השקעות  לביצוע  בלעדי  פעולה  לשיתוף 

  NewMed Energy. על פי מזכר ההבנות  בשוק האזורי  בתחום האנרגיות המתחדשות

ואנלייט יקימו מיזם משותף לייזום, פיתוח והקמת פרויקטים של אנרגיות מתחדשות  

בהן:   מדינות  וערב  מצרבמספר  עומאן  בחריין,  האמירויות,  איחוד  מרוקו,  ירדן,  ים, 

 .  הסעודית

המאזן,   תאריך  דיבידנד  2022  באוגוסט   17ביום  לאחר  חלוקת  על  השותפות  דיווחה   ,

זו  ,  מיליון דולר  27-מיליון דולר, חלקה של הקבוצה מסתכם בכ   50בהיקף של   חלוקה 

     .2022השותפות בחודש מאי   חילקהבסכום זהה ש יבידנד לד מצטרפת

 

מיליון    50חלוקת דיבידנד של  עלייה ברווח הנקי ו  –  פעילות הדלקים בישראל

 שקל 

בתקופת הדוח הסתכמה תרומת החברות דלק ישראל ודלק ישראל נכסים לרווח הנקי  

 .  2022, לחציון הראשון של שנת שקל מיליון  12-המיוחס לבעלי מניות החברה בכ

, כאשר  שקלמיליון    50-תקופת הדוח, הכריזה דלק ישראל על חלוקת דיבידנד בסך של כב

 .  שקלמיליון  12.5-כהמיוחס לקבוצה עמד על חלק ה

 

 

   – TOGETHERקבוצת דלק, חברת   רנוספים, ניתן לפנות לדוב לפרטים

  
 ארגוב רוי

 054-680-5000 נייד: 

 Roy.a@together-ltd.co.il דוא"ל: 

 


