
 לש הזמ תוחפ תוגרד עברא ,BB-ל לוקש חותיפIDB לש בוחה
תולעממ
לש גוריד תקפסמ םיידסומה םיפוגל ינועבר גוריד תקפסמ רשא רובת גורידה תרבח

 ןועברה ףוסב תודוקנ 5.26 תמועל תאז ,חותיפ יבידיא לש בוחל תודוקנ 4.89
ןושארה
05/09/2012|דלפנרוק רמות

(ו'צ'צוב :םוליצ) רנקנד יחונ

תרבחב םיבר םירגתא םע םינורחאה םימיב דדומתמ רנקנד יחונ םיקסעה שיא
 ,תאז םע .לקש ןוילימ 35 לש םולשת דגנכ שגוהש העינמ וצו {תוקזחא יבידיא}
 ךכל תודע .רדרדיהל ךישממ חותיפ יבידיא תרבח לש יסנניפה הבצמ םגש הארנ
 .םיידסומל ץועיי תקפסמה םיסנניפו הלכלכ רובת תרבח לש גורידהמ לבקל ןתינ

 לש הלאקסב םיידסומה םיפוגה רובע תוירוביצה תורבחה תא םיגרדמ רובת תרבחב
 רשאכ קר גורידה לש ןוכדע תועצבמ רשא גורידה תורבחל דוגינב .רשע דע דחא
 לע תורבחה תא םיגרדמ רובתב ,הלילשל וא בויחל הרבחב גירח עוריא שחרתמ
 .ינועבר סיסב

 רובת ינלכלכש ךכל םרג חותיפ יבידיא תרבח הגיצהש תושלחה תויפסכה תואצותה
 תודוקנ 5.26 תמועל תאז ,תודוקנ 4.89 לש המרל הרבחה לש גורידה תא ודירוה
 ךומנ רשא ,תולעמ לש BB המרב גורידל ליבקמ הז גוריד .ןושארה ןועברה ףוסב
 .(BBB+) תולעמ לש יחכונה גורידהמ תוגרד עבראב

 הרבחה 2014 ינויל 2012 ילוי ןיב" יכ התריקסב תנייצמ ןמצרווש הטבס תינלכלכה
1.24 םכותמ ,םילקש דראילימ 2.8 לש ללוכ ףקיהב יסנניפ בוח עורפל שרדית

Page 1 of 2לש בוחה IDB ל לוקש חותיפ -BB, ןוהה קוש- תולעממ לש הזמ תוחפ תוגרד עברא | Bizportal

09/08/2020https://www.bizportal.co.il/article/printpage/334458



 ןיא ,2012 טסוגואל ןוכנ .2013 רבמטפס שדוחמ לחה וערפיש םילקש דראילימ
 ."וגשוי דציכ תיפיצפס תינכות הרבחל

 דומעל חילצת אל הרבחה ונתכרעהל ,ךומנ ראשיי רוחמתהו הדימב" ,הירבדל
 תומלוה 'י-ו 'ז תורדס לש תפדועה האושתה ,ונתכרעהל .תויסנניפה היתויובייחתהב
 סחיב הכומנ 'ט הרדס לשו ההובג 'ח תורדס לש תפדועה האושתה ,ןוכיסה תא
 ."ןהב םולגה ןוכיסל

 .100%-ה ףר תא הרבע 2012 ינויב הרבחה לש ףונימה תמכ יכ ןמצרווש הנייצ דוע
 לש עוערה בצמה תא תפקשמה גירח ןפואב ההובגה ףונימ תמרב רבודמ הירבדל
 דומעל ידכ תופסונ תורבחב תוינמ שממל חותיפ יבידיא תורשפאב .הרבחה
 ."םיירוטסיהה ולאל סחיב דואמ םיכומנ םיריחמב ךא היתויובייחתהב
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