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 מ"בע סאני אלקטרוניקה
 Baa2  'ג-'ות אסדרדירוג 

 ח"מיליו� ש 240לגייס בס� של עד  ") החברה"או " סאני("מ "סאני אלקטרוניקה בעשבכוונת  לאגרות חוב רוג נית�הדי

ריבית , צמוד מדד, ח ער� נקוב"מיליו� ש 80עד  –' סדרה א: �שלוש סדרות כדלקמבאגרות החוב יונפקו . ער� נקוב

 –' סדרה ב ;2012בינואר ח עומדת לפירעו� בחמישה תשלומי� שנתיי� שווי� החל "קר� האג, ת מדדשקלית קבועה צמוד

החל ח עומדת לפירעו� בחמישה תשלומי� שנתיי� שווי� "קר� האג, קבועה ריבית שקלית, ח ער� נקוב"מיליו� ש 80עד 

ח עומדת לפירעו� בחמישה תשלומי� "קר� האג, ח ער� נקוב בריבית משתנה"מיליו� ש 80עד  –' סדרה ג ;2012בינואר 

   .לפירעו� חלק מהלוואה בנקאיתתמורת הגיוס מיועדת במלואה . 2012ינואר שנתיי� שווי� החל ב

שעבוד קבוע אגרות החוב מחזיקי מ� להנאתעמיד החברה לטובת והריבית לבעלי אגרות החוב  הקר�רעו� יפלהבטחת 

במועד הסליקה הכספית של שווי השוק שערכ� לפי  )"סקיילקס"(מ "קורפורייש� בעמניות סקיילקס ראשו� בדרגה על 

מספר המניות המשועבדות לטובת  .1מהער� הנקוב של אגרות החוב 150%-תמורת הנפקת אגרות החוב יהיה שווה ל

 �לביהבטוחות בי� שווי יחס הבאופ� ש, ח"האגוי השוק של מניות סקיילקס לאור� חיי יותא� לשו אגרות החובמחזיקי 

  .170%ולא יעלה על  130%- יתרת הער� הנקוב של אגרות החוב במחזור לא יפחת מ

או עד שהיק. החוב הכולל  2014ח שלא לחלק דיבידנד לבעלי המניות עד לשנת "החברה מתחייבת בפני מחזיקי האג

של ובלבד שלאחר החלוקה כאמור סכו� החוב נטו ( ח או פחות"מיליו� ש 250ירד לס� של ) סולו( של החברהנטו 

  .ניה�ימוקד� מבכ, )ח"שמיליו�  250לא יעלה על ) סולו(החברה 

לאחר שעבוד מניות סקיילקס לטובת מחזיקי אגרות החוב ולטובת  .מיליו� מניות של סקיילקס 21.7 - החברה מחזיקה בכ

, לפי מחיר המניה הנוכחי של סקיילקס. יוותרו בידי החברה מניות חופשיות של סקיילקס בהיק. משמעותי תאגיד בנקאי

  .מיליו� מניות15- כהיק. זה צפוי לעמוד על 

א� יחולו שינויי� במבנה . 14/1/2010 ח זה מתייחס למבנה ההנפקה בהתבסס על נתוני� שנמסרו למידרוג עד ליו�"דו
רק לאחר שיומצא למידרוג עותק מכל . הזכות לדו� שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שנית�תהיה למידרוג , ההנפקה

ומידרוג תפרס� את הדירוג , ייחשב הדירוג שנית� על ידי מידרוג כתק., המסמכי� הסופיי� הקשורי� באגרות החוב
 .הסופי ואת תמציתו של דוח הדירוג

  פרופיל החברה

היא אחזקתה העיקרית ). 78.77%של משוקלל שיעור אחזקה (מר איל� ב� דב י הנשלטת בידהינה חברת אחזקות סאני 

מ "תקשורת בע של פרטנרמהו� המניות  1.4%-בנוס. מחזיקה החברה כ. סקיילקסמהו� המניות של  78.03%- כ

רות � המושכר לחב"נדלו )59.13%(מ "תפוז אנשי� בעכוללי� אחזקה בבהיק. מהותי פחות נכסי� נוספי� "). פרטנר("

והמפעילי�  האת הפעילות הסלולארית של לקוחות הקצלסקיילקס סאני מכרה  2008בחודש אוגוסט . בקבוצה

תמורת המכירה שימשה את החברה לפירעו� חלק מהחוב הבנקאי . ח"מיליו� ש 243 - בתמורה לס� של כ, הסלולאריי�

את העסקה סקיילקס השלימה  2009אוקטובר בחודש . 2008שנטלה ע� רכישת השליטה בסקיילקס בחודש יוני 

ברובה העסקה מומנה עלות  .מהו� המניות של פרטנר 44.89%- וכיו� היא מחזיקה כ בפרטנר גרעי� השליטהלרכישת 

A3על ידי מידרוג בדירוג  ושגייסה סקיילקס ושדורגלרבות אגרות חוב , חוב פיננסיב
2 .  

                                                             
1
עד לרישו� החברה תופקד בחשבו� נאמנות בגי� כל סדרה ולא תועבר לשימוש ) 'ג- ו' ב',סדרות א(תמורת הנפקת אגרות החוב  

היה ועד למועד האמור לא תיצור החברה שעבוד על . 15/3/2010וזאת לא יאוחר מיו� המניות המשועבדות כבטוחה לאגרות החוב 
 .יידייועמדו אגרות החוב לפירעו� מ, המניות לטובת מחזיקי אגרות החוב

2
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לפיו תרכוש החברה מיורוקו� ") יורוקו�("מ "ורת בעהתקשרה סאני בהסכ� ע� יורוקו� תקש 2009בחודש אוקטובר 

מהו�  4.46%- מהו� המניות המונפק של פרטנר בתמורה למניות סקיילקס המהוות כ 0.74%- מניות פרטנר המהוות כ

מההו�  1.4%בעקבות עסקה זו הגדילה החברה את אחזקתה בפרטנר לשיעור של . המניות המונפק של סקיילקס

מכוחה תהיה יורוקו�  PUTבמסגרת אותה עסקה העניקה החברה ליורוקו� אופציית . ר לעילהמונפק של פרטנר כאמו

ח "ש 75.88זכאית לחייב את החברה לרכוש ממנה את מניות סקיילקס שנמכרו במסגרת העסקה האמורה במחיר של 

מכור לה את המניות מכוחה תהיה החברה זכאית לחייב את יורוקו� ל CALLויורוקו� העניקה לחברה אופציית , למניה

הינה  CALL - ת היעלות מימוש אופצי .30/6/2010האופציות יעמדו בתוק. עד ליו� . האמורות של סקיילקס במחיר זהה

החברה צופה כי עלות הרכישה תמומ� מדיבידנדי� שיחולקו , CALL -במקרה של מימוש אופציית ה. ח"מיליו� ש 94- כ

או מכירת /הנפקת זכויות ו, מחזור חובותוספי� למימו� ההשקעה כוללי� מקורות אפשריי� נ. 2010מסקיילקס בשנת 

  .מניות סקיילקס

העומדת מתאגיד בנקאי שהינה הלוואה ח "מיליו� ש 471- עמדה על כ 30/9/2009 ליו�סולו בחברה הפיננסי יתרת החוב 

ח "מיליו� ש 77- בכההלוואה ת הקטינה החברה א 2009במהל� הרבעו� הרביעי של שנת  .2010י נחודש יוסו. לפירעו� ב

 ההינ 31/12/2009ליו� יתרת ההלוואה שכ� , אמצעות דיבידנדי� שקיבלה מאחזקותיה בסקיילקס ובפרטנרעיקר בב

לחברה . כל מניות סקיילקס ופרטנר שמחזיקה החברה משועבדות כיו� לטובת ההלוואה הבנקאית. ח"מיליו� ש 392- כ

  .אי� יתרות מזומני�

. הבנקאית מההלוואה סכו� זהה באופ� מיידי על מנת לפרוע גיוס אגרות החוב השתמש בתמורת בכוונת החברה ל

הקטנת . הבנקאיתהלוואה יתרת הלקביעת תנאי הפריסה מחדש של התאגיד הבנקאי מ מול "החברה מצויה כיו� במו

יתרת . ת ההלוואהמניות סקיילקס המשועבדות כיו� לטובמרבית לשחרור ההלוואה במתווה האמור לעיל תוביל 

 .ההלוואה שתיוותר לאחר הפירעו� החלקי תעמוד לפירעו� לתקופה של כשנתיי�

ובעי� מדיבידנדי� הנ, הפיננסי של סאני מתבסס בעיקר על דיבידנדי� הצפויי� להתקבל מסקיילקסהחוב שירות 

   . בסקיילקס בשירות התחייבויותיה הפיננסיות של סקיילקס לבנקי� ולבעלי אגרות חובניכוי מפרטנר 

) א( :בכלל זה, חלות על סקיילקס שורה של מגבלות, ובעלי אגרות חובבנקי� מכוח הסכמי המימו� של סקיילקס ע� 

על סקיילקס חלות הגבלות ) ב(; סקיילקס מוגבלת בהיק. החוב הפיננסי שהיא יכולה ליטול בתנאי� מסוימי�

סקיילקס ) ג(; ח בסקיילקס"ובת הבנקי� ובעלי האגת לטמהמערכת הבנקאית במימוש מניות פרטנר שאינ� משועבדו

ועד לפירעו� מלא של ההלוואות  2010ח החל בשנת "מיליו� ש 50-מנועה מחלוקת דיבידנדי� בסכו� של מעל ל

דיבידנדי� בהיק. העולה על הרווח  מנועה סקיילקס מלחלק, )2013דצמבר עד (לאור� חיי אגרות החוב ) ד(. הבנקאיות

 .40%-סקיילקס מנועה מלהפחית את שיעור החזקתה בפרטנר מתחת ל) ה( –ו ; ת הרבעוני� האחרוני�הנקי בארבע

בעיקר , התחייבויותיה למערכת הבנקאית מרביתתפרע סקיילקס את  2010החברה מעריכה כי עד לאמצע שנת 

  . בנקי�באופ� שתפוג מגבלת הדיבידנדי� מול ה, באמצעות דיבידנד מיוחד שהיא צופה שתחלק פרטנר

. ח"מקור נוס. פוטנציאלי לשירות החוב בסאני הינו מניות סקיילקס שאינ� משועבדות לטובת הבנקי� או בעלי האג

על בסיס שווי השוק הנוכחי (מיליו� מניות  15-היק. מניות סקיילקס שבידי סאני החופשיות משעבוד צפוי לעמוד על כ

  .ח"מיליארד ש 1.1-הינו כ י שלה�שווי השוק הנוכחאשר , )של מניית סקיילקס
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ח שווי מניות "מיליארד ש 1.58-מכ� כ, ח"מיליארד ש 1.8 -מסתכ� בכ 2009ס� שווי נכסיה של החברה לסו. שנת 

. לפי שווי השוק לאותו מועד בעיקר שווי האחזקה הישירה בפרטנר - והיתר) 13/1/2009לפי שווי השוק ליו� (סקיילקס 

- לשווי הנכסי לפי שווי שוק כאמור לעיל הינו כ) 31/12/2009ח ליו� "מיליו� ש 392-כ(יחס החוב הפיננסי של החברה 

  .29%-יחס המינו. גדל לכ, האמורעל שווי הנכסי�  25%של בשיעור בניכוי מקד� רגישות . 21%

מבטא את כושר החברה לכסות את הוצאות המימו� באמצעות התזרימי� השוטפי� מהאחזקות ה, יחס כיסוי התפעולי

נאמד מפרטנר ו י� מסקיילקסהיק. הדיבידנד. שני� 2.5-ל 1.0נאמד בטווח שבי� , בניכוי הוצאות התפעול השוטפות

הטווח הנמו� מתייחס למצב הנוכחי לפיו מוגבלת חלוקת הדיבידנד של סקיילקס (ח לשנה "מיליו� ש 55-100בטווח שבי� 

מיליו�  30-ההוצאות השוטפות לשנה נאמדות בכ. )יותח לשנה עד לסילוק מלא של ההלוואות הבנקא"מיליו� ש 50-ל

יחס הכיסוי טווח . ח לשנה"מיליו� ש 26- היק. הוצאות המימו� ביחס לחוב הנוכחי הינו כ. ח וכוללות בעיקר דמי ניהול"ש

  .הינו סביר לרמת הדירוג

  שיקולי� עיקריי� לדירוג

לדירוג חוב בעל נחיתות  Moody'sודולוגיה של ח התבססה על המת"המתודולוגיה ששימשה את מידרוג בדירוג האג

כמו כ� הדירוג ). A3(ח של סקיילקס "ח של סאני הינה דירוג האג"נקודת המוצא לדירוג האג. חזקותאמבנית בחברת 

מימוש האופציה למעט , מניח כי סאני אינה עתידה לבצע השקעות מהותיות חדשות בטווח הזמ� הקרוב והבינוני

של סאני מבטא אגרות החוב ח של סקיילקס לבי� דירוג "הפער בי� דירוג האג. לעילכמתואר לקס סקיימניות לרכישת 

   .נוספי�מסיכוני� פיננסיי� ו בסקיילקס ביחס לשירות החובבסאני את תוספת סיכו� האשראי הנובעת מנידחות החוב 

  : סאניהסיכוני� הפיננסיי� העיקריי� בפעילות 

א� בדר� של דיבידנדי� הנובעי� מה� וא� בדר� של  -תלות במניות סקיילקס כמקור יחיד ובלעדי לשירות החוב  •

 ;  מימוש מניות

 ;  חשיפה לסיכו� תנודתיות מחיר השוק של מניית סקיילקס - סיכו� שוק  •

  ;בסקיילקסמגבלות על חלוקת דיבידנדי�  •

  ;מ�לחברה אי� כיו� יתרות מזו -רמת נזילות נמוכה  •

 ;לשלילה על יחס הכיסוי התפעולימשפיעות  –הוצאות ניהול גבוהות רמת  •

  :הדירוג נתמ� בחוזקות הבאות של סאני

והיותה של פרטנר בעלת מיצוב עסקי ופיננסי גבוהי� ויכולת , ובשרשור ג� בפרטנר, אחזקת שליטה בסקיילקס •

 ; ייצור מזומני� חזקה ויציבה

 ; 25%-20%בטווח של  ,לשווי נכסי� בהיק. החוב תבטאיחסית כפי שמתרמת מינו. נמוכה  •

  ;חופשיות משעבודמניות סקיילקס של  ,חוב הפיננסילביחס , היק. משמעותיהנשענת על  טובהגמישות פיננסית  •
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  אופק הדירוג

   :גורמי� אשר עשויי� להעלות את הדירוג

, ח הנקי בארבעת הרבעוני� האחרוני�פרט למבח� הרוו, הסרת מגבלות באשר לחלוקת דיבידנד מסקיילקס לסאני •

 וברמת הנזילותהמייצג שיפור מהותי ביחס הכיסוי התפעולי לבאופ� שיתרו� 

  :גורמי� אשר עלולי� לפגוע בדירוג

 הורדת דירוג החוב של סקיילקס •

  דיבידנדי� לחברהלחלק היחלשות יכולתה של סקיילקס  •

 25%שיעור של מעל  ,אחזקותפיננסי נטו לשווי חוב שנמדדת ביחס  כפי ,עלייה ברמת המינו.חוב הפיננסי ובעלייה  •

 תבטא ביחס בי� מניות סקיילקס החופשיות לבי� החוב הפיננסיתפגיעה בגמישות הפיננסית כפי ש •
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  :רשימת מונחי� פיננסיי� עיקריי�

  הוצאות ריבית

Interest 
  .רווח והפסדהוצאות מימו� מדוח 

  הוצאות ריבית תזרימיות

Cash Interest 
התאמות להוצאות מימו� שאינ� לאחר הוצאות מימו� מדוח רווח והפסד 

  .תזרימיות מתו� דוח תזרי� מזומני�

  רווח תפעולי

EBIT  

  .רווחי� חד פעמיי�/הוצאות+ מימו� + רווח לפני מס 

  רווח תפעולי לפני הפחתות

EBITA 

 .של נכסי� לא מוחשיי� הפחתות+  רווח תפעולי

  תי לפני פחת והפחתורווח תפעול

 EBITDA 

  .של נכסי� לא מוחשיי� הפחתות+ פחת+ רווח תפעולי

הפחתות ודמי , רווח תפעולי לפני פחת
  חכירה/שכירות

EBITDAR  

+ דמי שכירות + הפחתות של נכסי� לא מוחשיי� + פחת + רווח תפעולי 
  .דמי חכירה תפעוליי�

  נכסי�

Assets 
  .ס� נכסי החברה במאז�

  יחוב פיננס

Debt  

+ חוב לזמ� ארו�+ חלויות שוטפות של הלוואות לזמ� ארו�+ חוב לזמ� קצר
  .חכירה תפעוליתבויות בגי� ייחהת

  חוב פיננסי נטו

Net Debt 
  .השקעות לזמ� קצר -  מזומ� ושווי מזומ� - חוב פיננסי

  בסיס ההו�

Capitalization (CAP)  

לזמ�  מסי� נדחי� + )כולל זכויות מיעוט( במאז� עצמיההו� ס� ה+ חוב
  .ארו� במאז�

  השקעות הוניות

Capital Expenditures (Capex)  

  .ובנכסי� בלתי מוחשיי� במכונות, השקעות ברוטו בציוד

  *מקורות מפעילות 

Funds From Operation (FFO) 

תזרי� מזומני� מפעילות לפני שינויי� בהו� חוזר ולפני שינויי� בסעיפי 
  .י�רכוש והתחייבויות אחר

 * שוטפת תזרי� מזומני� מפעילות
Cash Flow from Operation (CFO)  

תזרי� מזומני� מפעילות שוטפת לפי דוחות מאוחדי� על תזרימי 
  .מזומני�

 * תזרי� מזומני� פנוי

Retained Cash Flow (RCF)  

  .בניכוי דיבידנדי� ששולמו לבעלי המניות (FFO)מקורות מפעילות 

  * יתזרי� מזומני� חופש

Free Cash Flow (FCF)  
  .דיבידנדי� -השקעה הוניות  - (CFO)תזרי� מזומני� מפעילות שוטפת 

  

מס ודיבידנד שהתקבל ממוחזקות יכללו בחישוב , תשלומי� ותקבולי� של ריבית, IFRSיש לשי� לב כי בדוחות *  

.תזרימי המזומני� השוטפי� ג� א� אינ� נרשמי� בתזרי� מפעילות שוטפת
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 �  דירוג התחייבויותסול

מהאיכות הטובה ביותר , על פי שיפוטה של מידרוג, ה�Aaa התחייבויות המדורגות בדירוג   Aaa  דרגת השקעה
  . וכרוכות בסיכו� אשראי מינימלי

Aa   התחייבויות המדורגות בדירוג Aaוכרוכות , מאיכות גבוהה, על פי שיפוטה של מידרוג, ה�
  .בסיכו� אשראי נמו� מאד

A  חייבויות המדורגות בדירוג הת Aנחשבות על ידי מידרוג בחלק העליו� של הדרגה האמצעית ,
�  .וכרוכות בסיכו� אשראי נמו

Baa   התחייבויות המדורגות בדירוגBaa נחשבות כהתחייבויות  ה�. כרוכות בסיכו� אשראי מתו�
  .סוימי�וככאלה ה� עלולות להיות בעלות מאפייני� ספקולטיביי� מ, בדרגה בינונית

דרגת השקעה 
  ספקולטיבית

Ba   התחייבויות המדורגות בדירוגBa בעלות אלמנטי� , על פי שיפוטה של מידרוג, ה�
  .וכרוכות בסיכו� אשראי משמעותי, ספקולטיביי�

B   התחייבויות המדורגות בדירוגB וכרוכות בסיכו� , כספקולטיביות על ידי מידרוג נחשבות
  .אשראי גבוה

Caa  בדירוג ויות המדורגותהתחייב  Caaבעלות מעמד חלש , על פי שיפוטה של מידרוג, ה�
  .וכרוכות בסיכו� אשראי גבוה מאוד

Ca   התחייבויות המדורגות בדירוגCa  ה� ספקולטיביות מאוד ועלולות להיות במצב של חדלות
�  .לפדיו� של קר� וריבית כלשה� ע� סיכויי� ,פרעו� או קרובות לכ

C  ת המדורגות בדירוג התחייבויוC כ במצב של חדלות "ה� בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד
  .ע� סיכויי� קלושי� לפדיו� קר� או ריבית, פרעו�

מציי� ' 1'המשתנה . Caaועד  Aa - בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ 3 - ו 2, 1מידרוג משתמשת במשתני� המספריי� 
מציי� ' 2'המשתנה . המצוינת באותיות, ירוג שאליה היא משתייכתשאגרת החוב מצויה בקצה העליו� של קטגורית הד

מציי� שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתו� של קטגורית ' 3'ואילו המשתנה ; שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג
  .המצוינת באותיות, הדירוג שלה
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   64739אביב -תל 17הארבעה ' רח מגדל המילניו�, מ"מידרוג בע

 www.midroog.co.il, 6855002-03פקס , 6844700-03טלפו� 

  .2010") מידרוג: "להל�(מ "כל הזכויות שמורות למידרוג בע ©

, לצל�, אי� להעתיק. יוצרי� ודיני הקניי� הרוחניהוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוג� על ידי זכויות , פיסקה זו לרבות, מסמ� זה

  .לשכפל או להציג מסמ� זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב, להפי4, לשנות

מידרוג אינה . כל המידע המפורט במסמ� זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבי� בעיניה לאמיני� ומדויקי�

והיא מסתמכת על  שנמסר לה") המידע: "להל�(דיוקו או אמיתותו של המידע , התאמתו, שלמותו, את נכונותובודקת באופ� עצמאי 

  .המידע שנמסר לה לצור� קביעת הדירוג על ידי החברה המדורגת

או /עדכוני� ו. או מכל סיבה אחרת/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויי� במידע המתקבל ו

הדירוגי� המתבצעי� על ידי מידרוג . www.midroog.co.il: שינויי� בדירוגי� מופיעי� באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו

גי� הנ� בגדר חוות דעת סובייקטיבית ואי� ה� מהווי� המלצה לרכישה או להימנעות מרכישה של אגרות חוב או מסמכי� מדור

אי� לראות בדירוגי� הנעשי� על ידי מידרוג כאישור לנתוני� או לחוות דעת כלשה� או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית . אחרי�

�ואי� להתייחס אליה� בגדר הבעת דעה באשר לכדאיות מחיר� או תשואת� של , למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כ

כגו� הסיכו� כי , דירוגי מידרוג מתייחסי� במישרי� רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו� אחר. רי�אגרות חוב או של מסמכי� מדורגי� אח

כל דירוג או חוות דעת . ער� השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויי� בשערי ריבית או עקב גורמי� אחרי� המשפיעי� על שוק ההו�

ת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ� זה אחרת שמעניקה מידרוג צריכי� להישקל כמרכיב בודד בכל החלט

כל משתמש במידע הכלול במסמ� זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי , ובהתא�, או על ידי מי מטעמו

ותאמי� לצרכיו של דירוגיה של מידרוג אינ� מ. לרכוש או למכור, אגרת חוב או מסמ� מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, ערב, כל מנפיק

מידרוג מצהירה . ע� הדי� או ע� כל עניי� מקצועי אחר, משקיע מסוי� ועל המשקיע להסתייע בייעו4 מקצועי בקשר ע� השקעות

התחייבו לשל� למידרוג , בזאת שהמנפיקי� של אגרות חוב או של מסמכי� מדורגי� אחרי� או שבקשר ע� הנפקת� נעשה דירוג

  .תשלו� בגי� שרותי הערכה ודירוג הניתני� על ידי מידרוג עוד קוד� לביצוע הדירוג

. במידרוג 51%שלה , ")ס'מודי: "להל� .Moody's Investors Service Ltd( .ס אינבסטורס סרויס לטד'מידרוג הינה חברת בת של מודי

בו בזמ� . ס'אישורה של מודיואינ� כפופי� ל, ס'הליכי הדירוג של מידרוג הנ� עצמאיי� ונפרדי� מאלה של מודי, יחד ע� זאת

  . למידרוג יש מדיניות ונהלי� משלה וועדת דירוג עצמאית, ס'שהמתודולוגיות של מידרוג מבוססות על אלה של מודי

  .הנכ� מופני� לעמודי� הרלוונטיי� באתר מידרוג, למידע נוס. על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה


