
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 וגבלת משותפות  -קידוחים דלק 
 2021 מאי והערת מנפיק  -דוח מיוחד 

 
מבחינת   שיטות הערכה מידרוג מפרסמת מעת לעת דוחות מיוחדים הנוגעים לענפים או מנפיקים מסוגים מסוימים. הדוחות המיוחדים אינם מהווים דוחות דירוג ו/או  

לפרסם את הערכות    (1ל מנת:  המתוארות במסגרת הדוחות המתודולוגיים. ככלל, דוחות מיוחדים נועדו עתכנם או כוונתם ואין בהם כדי לשנות את שיטות ההערכה  
לתאר מגמות מאקרו כלכליות או מגמות בענף ולציין את כיוון השפעתם על הדירוגים    (2מידרוג ביחס לנושאים או להתפתחויות הנוגעות למנפיק/ים מסוימים,  

ירוג מסוימים על מנת לעזור למשקיעים להבין כיצד נקבע להסביר תהליכי ד  (3,  (שינויים רגולטוריים לרבות שינויי חקיקהלמשל: שינוי בביקושים בענף מסוים,  (
 . הדירוג, לרבות כיצד נלקחות בחשבון בדירוג מגמות מסוימות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אנשי קשר:

 מוטי ציטרין
 ראשי מעריך דירוג ראש צוות, 

moty@midroog.co.il  

 ישי טריגר, סמנכ"ל 
 פעילות הדירוג מנהל 

 ראש תחום מימון מובנה, פרויקטים ותשתיות 
yishait@midroog.co.il 
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 שותפות מוגבלת  -דלק קידוחים 
כי התקשרה במזכר    ,באופק יציב   A2.ilהמדורגת    ,("השותפות"שותפות מוגבלת )להלן:    -  , דיווחה דלק קידוחים 2021באפריל    26ביום  

מחייב   לא  ההבנות")להלן:  הבנות  בראשות  (  "מזכר  משקיעים  ו/או    " פטרוליום  "מובאדלה :  )להלן  Mubadala Petroleumעם 

"החברה  -ו  "עסקת המכר"  לחברה בבעלות הרוכשים )להלן: בפרויקט תמר,    22%( בקשר עם מכירת זכויותיה בשיעור של  "הרוכשים"

חברה ,  Mubadala Investment Company PJSCמקבוצת    נההשותפות, מובאדלה פטרוליום הי  ידיעת למיטב  , בהתאמה(.  הרוכשת"

 .1בבעלות ממשלת אבו דאבי 

  כנגד קבלת זכויות   ."(ההסכם המחייב"להלן:  )עסקת המכר  עם  במזכר ההבנות נקבעו העקרונות המסחריים להסכם המחייב בקשר  

מיליארד דולר    1מיליארד דולר, שתכלול תמורה בלתי מותנית בסך של    1.1ישלמו הרוכשים תמורה של עד    במאגר תמר,  השותפות 

דולר   100ותמורה מותנית בסך של עד   ויעדים מסוימים  ,מיליון  בין הצדדים    ,אשר תשולם בכפוף להתקיימות תנאים  כפי שיוסכם 

ביןיהיה כפוף לתנאים מתלים הכוללים, אשר  בהסכם המחייב  הצדדים יפעלו להשגת  .  אישור הממונה על ענייני הנפטהיתר, את    , 

והשותפות התחייבה כי לא תתקשר בהסכם למכירת הממכר עם צד שלישי    , 2021במאי  31ההסכם המחייב בהקדם ולא יאוחר מיום 

  השותפות   זכויותמכירת    .2באתר מאי"ה  2021באפריל    26דיווח דלק קידוחים מיום  . לפירוט נוסף, ראה  כלשהו עד לתאריך האמור 

מהערך הנקוב   50%עד ליתרה בלתי מסולקת של  ,של השותפות  )סדרה א'(חוב אגרות של  לפירעון מיידי  ובילצפויה לה במאגר תמר 

 ( שהונפקו על ידי השותפות.  'של אגרות החוב )סדרה א

התקשרה בהסכם עם צד שלישי למכירה מחוץ לבורסה  , 2021באפריל   27ביום , דיווחה השותפות כי 2021באפריל  28ביום  בד בבד, 

העברת המניות כנגד תשלום  .  במזומן  ₪מיליון    100-, בתמורה לסך כולל של כבע"מ  בתמר פטרוליום  (22.6%)של מלוא החזקותיה  

 .3באתר מאי"ה  2021באפריל  82דיווח דלק קידוחים מיום נוסף, ראה . לפירוט 2021במאי   9התמורה תתבצע עד ליום  

הכנסות עתידיות  בצד    ,מאגר לוויתן  -עיקרי  , השותפות תישען על מקור תזרימי  יתקיימו  ת המכר להשלמת עסקככל והתנאים המתלים  

מכירת החזקות  נציין, כי בתרחיש הבסיס של מידרוג, נלקחה בחשבון  .  מפרויקט כריש וכן תשלומים בגין מכר פרויקט כרישתמלוגים  מ

דון ותבחן את  י ההתפתחויות בנמידרוג תמשיך ותעקוב אחר  .  כנדרש על פי מתווה הגז  , 2021עד לסוף שנת    מאגר תמר השותפות ב 

 . השותפותדירוג על   ןהשלכותיה 

בעלי יחידות ההשתתפות של    ה של כנס אסיפל  , בכפוף לאישור בית המשפט, ת כי בכוונתה, דיווחה השותפו2021במאי    4כמו כן, ביום  

שהתאגדה    , שותפותה חדשה  חברה  של  רגילות  במניות  השותפות  של  ההשתתפות  יחידות  החלפת  שעיקרו  הסדר  אישור  לצורך 

אשר עתידה להחזיק במלוא זכויותיהם של השותף הכללי והשותף המוגבל בשותפות, באופן שבו    ,( .New Med Energy Plc)  באנגליה

, ואשר מניותיה תירשמנה למסחר מקביל בבורסת תל אביב ובבורסת  New Med Energy Plcתהפוך השותפות לשותפות בת של .

 . 4ה באתר מאי" 2021אי מב  4דיווח דלק קידוחים מיום לפירוט נוסף, ראה   לונדון. 

  

 
 . Moody's באופק יציב ע"י Aa2 מדורגת 1
 ה.באתר מאי" 1220באפריל  26דיווח דלק קידוחים מיום  2
 .באתר מאי"ה 2021באפריל  28דיווח דלק קידוחים מיום  3
 . באתר מאי"ה  2021 יבמא 4דיווח דלק קידוחים מיום  4

https://maya.tase.co.il/reports/details/1366030
https://maya.tase.co.il/reports/details/1366585/2/0
https://maya.tase.co.il/reports/details/1367737
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 השותפות אודות 

, כשותף כללי  ( בע"מ1993דלק ניהול קידוחים ), מכוח הסכם שנערך בין 1993שותפות מוגבלת התאגדה בחודש יולי    -דלק קידוחים  

(. דלק  "דלק נאמנויות", המשמש כנאמן )להלן:  כשותף מוגבל,  חברת דלק נאמנויות קידוחים בע"מלבין   (,"דלק ניהול קידוחים")להלן:  

ודלק נאמנויות הינן חברות בנות של דלק מערכות אנרגיה בע"מ, חברה הנמצאת בשליטת קבוצת דלק, אשר בעל  נ יהול קידוחים 

)תשובה(. יצחק שרון  ולתוך השותפות,    מוגבלת עם  שותפות  -  נפט  חיפושי   אבנר   התמזגה  ,2017  במאי  17ביום    השליטה בה הינו 

וקונדנסט  ה שלהפקה ומכיר העוסקת ב  וממאגר לוויתן. בנוסף עוסקת השותפות בפעילויות    תמר ממאגר    (Condensate)  גז טבעי 

יחידות ההשתתפות של  וגז.    ת חיפושי נפטיווכן בפעילו  ,פיתוח מאגר אפרודיטהו , תכנון ומאגר לוויתן תמר מאגר    תתכנון הרחב קידום ו

  45.3%-, כ5במאגר תמר באופן ישיר   22%-מחזיקה בשיעור של כות  השותפ .  השותפות רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א

 במאגר אפרודיטה.  30%-במאגר לוויתן וכ

 דוחות קשורים 

 דוחות קשורים  - דלק קידוחים שותפות מוגבלת 

 דוחות קשורים  - מ דלק ואבנר )תמר בונד( בע"

 דוחות קשורים - מ תמר פטרוליום בע"

 2020אוקטובר ז הטבעי, נפט והג סקטור ה  -הערת ענף 

דוח    - חיקה בסביבת המחיריםמשוק מונופוליסטי לשוק תחרותי לצד גידול בכמויות הנמכרות וש  -התמורות בסקטור הגז הטבעי 
 2021מיוחד, אפריל 

 9201ר ספטמב דוח מתודולוגי,   -לא פיננסיים  תאגידיםדירוג  

 2018דוח מתודולוגי, פברואר   -דירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיות 

 2020 מאי דוח מתודולוגי,  -זיים בדירוג תאגידים התאמות לדוחות כספיים והצגת מדדים פיננסיים מרכ 

 טבלת זיקות והחזקות 

 סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג

   www.midroog.co.il  מידרוג מפורסמים באתר הדוחות  

 05.202140. תאריך הערת המנפיק: 

 

 

 

 

 

 

 
 .תמר במאגר  5%7.16-ב  המחזיקה, מ"בע פטרוליום בתמר %22.6-בכ השותפות מחזיקה, בנוסף 5

https://www.midroog.co.il/RatedEntity/Company?lang=he&id=f0413ad2-cace-431b-99a3-3b998c72281e
https://www.midroog.co.il/RatedEntity/Company?lang=he&id=ee47a460-f610-4199-930f-7206e6d78d4e
https://www.midroog.co.il/RatedEntity/Company?lang=he&id=90d81dca-db0d-4c99-8cc6-d58c5e6a8701
https://www.midroog.co.il/PublicInformation/Articles?lang=he
https://www.midroog.co.il/PublicInformation/Articles?lang=he
https://midroogcoil.blob.core.windows.net/midroog-public-website-reports/941c4965-056d-478a-a76f-a0cf85884786_%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%92%D7%96%20%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%20-%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%20%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%20%D7%9C%D7%A6%D7%93%20%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
https://midroogcoil.blob.core.windows.net/midroog-public-website-reports/941c4965-056d-478a-a76f-a0cf85884786_%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%92%D7%96%20%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99%20-%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%20%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%20%D7%9C%D7%A6%D7%93%20%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.midroog.co.il/MethodologiesIndex.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/MethodologiesIndex.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/MethodologiesIndex.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/MethodologiesIndex.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/MethodologiesIndex.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/MethodologiesIndex.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/SitePage.aspx?l=1&id=36
https://www.midroog.co.il/SitePage.aspx?l=1&id=8
http://www.midroog.co.il/
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 ארוך לזמן מקומי דירוג סולם

Aaa.il   המדורגים   הנפקות  או  מנפיקים  Aaa.il  יחסית   ביותר  הגבוה  אשראי   החזר   כושר ,  מידרוג  של   שיפוטה   פי   על ,  מציגים  

 . אחרים מקומיים  למנפיקים 

Aa.il   המדורגים   הנפקות   או  מנפיקים  Aa.il  למנפיקים   יחסית  מאד   גבוה   אשראי   החזר   כושר ,  מידרוג  של   שיפוטה  פי   על ,  מציגים  

 . אחרים  מקומיים

A.il   המדורגים   הנפקות   או  מנפיקים  A.il  מקומיים   למנפיקים   יחסית   גבוה   אשראי  החזר   כושר,  מידרוג  של   שיפוטה  פי  על ,  מציגים  

 . אחרים

Baa.il    המדורגים   הנפקות  או   מנפיקים  Baa.il  למנפיקים   יחסית  בינוני  אשראי   החזר  כושר,  מידרוג  של  שיפוטה   פי   על ,  מציגים  

 . מסוימים ספקולטיביים   מאפיינים בעלי  להיות  עלולים  והם אחרים   מקומיים

Ba.il    המדורגים  הנפקות  או   מנפיקים  Ba.il  למנפיקים   יחסית  חלש  אשראי  החזר  כושר,  מידרוג  של   שיפוטה  פי  על ,  מציגים  

 . ספקולטיביים מאפיינים  בעלי  והם אחרים   מקומיים

B.il   המדורגים   הנפקות   או  מנפיקים  B.il  למנפיקים   יחסית  מאוד   חלש   אשראי   החזר  כושר,  מידרוג  של  שיפוטה   פי   על ,  מציגים  

 .  משמעותיים  ספקולטיביים מאפיינים  בעלי  והם אחרים   מקומיים

Caa.il   המדורגים  הנפקות  או  מנפיקים  Caa.il  למנפיקים   יחסית  ביותר  חלש  אשראי  החזר  כושר,  מידרוג  של  שיפוטה  פי  על,  מציגים  

 . ביותר משמעותיים  ספקולטיביים מאפיינים  בעלי  והם אחרים   מקומיים

Ca.il   המדורגים  הנפקות  או  מנפיקים  Ca.il  קרובים   והם  קיצוני  באופן  חלש  אשראי  החזר  כושר,  מידרוג  של  שיפוטה  פי  על,  מציגים  

 .וריבית קרן  להחזר  כלשהם סיכויים עם  פירעון כשל  של למצב  מאוד

C.il    המדורגים   הנפקות   או  מנפיקים  C.il  הם   כלל   ובדרך  ביותר  החלש   אשראי   החזר  כושר,  מידרוג  של  שיפוטה   פי   על ,  מציגים  

 .  וריבית קרן להחזר  קלושים   סיכויים  עם  פירעון כשל  של במצב

  החוב   שאגרת  מציין '  1'  המשתנה  Caa.il  ועד   Aa.il  - מ  הדירוג   מקטגוריות  אחת   בכל   1,2,3  מספריים   במשתנים  משתמשת  מידרוג:  הערה

  קטגורית  באמצע  נמצאת  שהיא  מציין ' 2' המשתנה . באותיות המצוינת, משתייכת היא  שאליה הדירוג  קטגורית  של  העליון  בקצה מצויה 

 . באותיות המצוינת , שלה הדירוג  קטגורית  של  התחתון בחלק נמצאת החוב  שאגרת מציין' 3' המשתנה ואילו   הדירוג
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 "(.מידרוג: "להלן) מ"בע מידרוג' לחב שמורות  הזכויות כל© 

יוצרים של מידרוג ,  להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק  אין.  הרוחני  הקניין  ודיני  יוצרים  זכויות  ידי  על  מוגן  והינו  מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות 
 הסכמה ללא, באופן שלם או חלקי, בכל צורה, אופן או בכל אמצעי, כלשהי או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה להציג, לתרגם להעביר, לשכפל,, להפיץ, לשכתב

 . ובכתב מראש של מידרוג

 שלה  האינטרנט באתר המופיע ולמידע מ"בע מידרוג של לפעילות בנוגע והסתייגויות אזהרות  וכן דירוג על הסתמכות ולסיכוני הדירוג למגבלות הנוגעת אזהרה 

 התחייבויות,  ישויות  של  העתידי  היחסי  האשראי  לסיכון  ביחס  סובייקטיביות של מידרוג  דעת  או שהם כוללים חוות  הנם  פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג או/ו  דירוגים
 גם   לכלול  יכולים  מידרוג  פרסומי.  וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותופרסומם    למועד  חוב, נכון  דמויי  פיננסיים  מכשירים  או/ו  חובות,  אשראי

  במועד   עובדות  של  נכונותן   בדבר  הצהרה  מהווים  אינם  ופרסומיה  מידרוג  דירוגי.  נלוות  דעת  חוות   וכן  אשראי  סיכוני  של  כמותיים  מודלים  על  המבוססות  הערכות
את דעתה של  כמשקף בסימול הבחירה. עצמו בסולם המפורטות להגדרות חוות דעתה בהתאם מתן  לשם דירוג בסולמות שימוש עושה מידרוג. בכלל או הפרסום

הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס .  זה  סיכון  של  יחסית  הערכה  ורק  אך  משקפת  אשראי  מידרוג ביחס לסיכון
לסיכון אשראי יחסי    לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל. דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים

 במדינה מסוימת.

.  פירעון כשל של במקרה המשוער הכספי ההפסד וכן במועד הפיננסיות החוזיות בהתחייבויותיה לעמוד שלא עלולה ישות לפיו כסיכון ראיאש סיכון מגדירה מידרוג
  על   המשפיע  אחר  גורם   לכל   או  מחירים  לתנודתיות ,  ריבית  בשערי  לשינויים,  השוק  לערך ,  לנזילות  המתייחס  סיכון   כגון,  אחר  סיכון  לכל  מתייחסים  אינם  מידרוג  דירוגי

 .ההון שוק

 השקעה  כל  או/ו  אחרים  פיננסיים  מכשירים   או/ו חוב  אגרות  של  מכירה  או/ו  החזקה,  לרכישה  המלצה  מהווים  אינם  פרסומיה  או/ו  מידרוג  ידי על  המונפקים  הדירוגים
 . אלו  מפעולות אחת מכל להימנעות או/ו אחרת

 מסוימת  השקעה  של  להתאמה  התייחסות  משום  בהם  אין  וכן,  פיננסי  ייעוץ  או  השקעות ייעוץ  מהווים  אף אינם  פרסומיה  או/ו  מידרוג  ידי  על  המונפקים  הדירוגים
 ויבצע את ההערכות שלו )בעצמו   ראויה זהירות  ינקוט  ובדירוגים,  בהם  המפורט  במידע  שימוש   העושה  שכל  ההנחה תחת  דירוגים  מנפיקה  מידרוג.  מסוים למשקיע

  צריך להסתייע   משקיע  כל.  למכור  או  להחזיק,  לרכוש  שוקל שהוא  פיננסי  נכס  בכל  השקעה  כל  של  בדבר הכדאיות  לכך(  המוסמכים מקצוע  אנשי  באמצעות  או/ו
 .אחר מקצועי  עניין כל עם או/ו ענייניו על החל הדין עם, השקעותיו עם בקשר מקצועי בייעוץ

משתמעת, ביחס לדיוק, להיותו מתאים למועד מסוים, לשלמותו, לסחירותו או להתאמה לכל מטרה שהיא של כל  מידרוג איננה מעניקה שום אחריות, מפורשת או  
 .דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא

לעשות שימוש בדירוגים של מידרוג או    פרטיויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע    פרטייםדירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של משקיעים  
 בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו. בכל מקרה של ספק, מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר. 

המדורגת(   הישות  מידע )לרבות   מקורות  ידי  על  למידרוג  נמסר"(,  המידע: "להלן)  הסתמכה  היא  עליו  ואשר  בפרסומיה  או/ו  מידרוג בדירוגים של  הכלול  המידע  כל
 סבירים,  באמצעים  נוקטת  מידרוג.  מידע  מקורות אותם  ידי  על  נמסר  שהוא  כפי  מובא   של המידע והוא  לנכונותו  אחראית  איננה  מידרוג  לאמינים.  בעיניה  הנחשבים

  וככל אם תלויים, בלתי שלישיים שהתקבל מצדדים מידע לרבות לאמינים בעיניה הנחשבים וממקורות מספקים ובהיקף באיכות יהיה כדי שהמידע למיטב הבנתה,
   .המידע את לתקף או לאמת יכולה איננה היא ולכן  ביקורת המבצע גוף איננה יחד עם זאת, מידרוג מתאים. שהדבר

  לסטות   רשאית  מידרוג.  מידרוג  עובדת פיה  על  ממתודולוגיה  חלק  דולוגיות, אינם מהוויםהאמור בפרסומיה של מידרוג, למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתו
 בכל פרסום כזה, בכל עת.  האמור מן

 אדם   כל כלפי הדין מכוח אחראים יהיו לא, בדירוג מעורב שיהיה  מטעמה מי כל או/ ו עובדיה, שלה המשרה נושאי, שלה הדירקטורים, בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג
  להליך  או  לדירוג  או  למידע  בקשר  או   כלשהו  באופן  נגרם  אשר,  קשור  או תוצאתי,  מיוחד,  עקיף,  ישיר,  אחר  או  כספי,  הפסד  או/ו  אובדן   או/ו  נזק  כל  בגין,  ישות או/ו

, לרבות,  לעיל  כאמור  הפסד  או  אובדן  או  נזק  של להתרחשותו  האפשרות  בדבר  מראש  הודעה  מטעמם  למי  או  להם  נמסרה  אם  גם,  דירוג  מתן  אי  בשל לרבות,  הדירוג
  או /ו מהחזקה  כתוצאה  שנגרם  אובדן ו/או נזק  ו/או  הפסד  כל(  ב; )אחרות  השקעה  הזדמנויות  אובדן  בהווה או בעתיד, לרבות ,רווחים  אובדן  כל(  א: )בגין,  רק  לא  אך

נגרמו בקשר לנכס    אשר,  נזק  או/ו  אובדן  או/ו  הפסד  כל(  ג; )לאו  אם  ובין  מידרוג  ידי  על  שהונפק  דירוג  נשוא  היה  הוא  אם  בין,  פיננסי  מכשיר  של  מכירה  או/ו  רכישה
(, בגינה  מאחריות  לפטור   אחרת שהדין אינו מתיר  כל פעולה   או  בזדון   פעולה,  מרמה  להוציא)  רשלנות  עם  בקשר  או  כתוצאה,  רק  לא  אך  השאר  בין,  פיננסי מסוים

 . במחדל ובין במעשה בין, מידרוג של שפועל מטעמה כל מי או/ו עובדים, משרה נושאי, דירקטורים של מצדם

  .הדירוג ותהליכי הדירוג לעצמאות ביחס ונהלים מדיניות מקיימת מידרוג

  או /ו  עדכונים.  אחרת  סיבה  מכל  או/ו  חדש  מידע  מקבלת  כתוצאה  או/ו  הדירוג  התבסס  שעליו  במידע  משינויים  כתוצאה  להשתנות  עשוי  שהונפק על ידי מידרוג  דירוג

 .http://www.midroog.co.il: שכתובתו מידרוג של האינטרנט באתר מופיעים בדירוגים שינויים
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