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 : / رهن / تأجير تخارجبشأن االتفاق على صفقة استحواذ /  البيانات املطلوبة 

 2022يناير  14 التاريخ: 

 : املدرجة  اسم الشركة
الشركة الوطنية للتبريد املركزي 

 ش.م.ع 

 ( رهن / تأجير /أخرى  /تخارج)استحواذ /  :تحديد نوع الصفقة 

ستحواذ على محطة تبريد املناطق  اال 

وما يرتبط بها من أصول بحيث تعد  

املحطة املزود الحصري لخدمات  

روع املوج التطويري  شتبريد املناطق مل

في العاصمة العمانية مسقط،   

باإلضافة إلى اتفاقية امتياز  يتم 

شركة  منحها وتوقيعها بين كل من 

املوج مسقط ش.م.ع.م وشركة تبريد  

املوج ش.م.ع.م )اململوكة بالكامل  

لشركة تبريد عمان التي تمتلك تبريد  

 %(60.54فيها ما نسبته 

أو تأجيره أو رهنه    التخارج منهتحديد نوع األصل املراد االستحواذ عليه أو  

عقارات، أوراق مالية، أخرى(  مصانع، استثمارات، شركات، أمثلة: ) 

 ووصف نشاط األصل موضوع الصفقة. 

ستحواذ على محطة تبريد املناطق  اال 

وشبكات في   وما يرتبط بها من أصول 

العاصمة العمانية مسقط، والتي يتم  

خدمات املياه املبردة  من خاللها تزويد 

ملختلف املشاريع السكنية،  

 إلى املتاجر  وغيرها  
ً
والتجارية، إضافة

 ن املشروعات ذات الصلة. م

  املدرجة قيمة تكلفة شراء هذه األصول ونسبتها إلى رأسمال الشركةتحديد  

 . أو التأجير   أو الرهن  التخارج ةفي حال

AED 65.4 MN /AED 2.775 BN = 

2.4% of the capital of Tabreed. 

 

 AED 65.4 MN :  / الرهن / التأجير  التخارج االستحواذ /  لصفقة القيمة اإلجمالية 

وحقوق   الصفقة وآثارها املتوقعة عل الشركة وعملياتهاتنفيذ أسباب  

 . املساهمين فيها

املحفظة في تعزز األصول املشتراة 

التشغيلية لشركة تبريد في سلطنة 

ا لخطط تبريد طويلة 
ً
عمان، وفق

األجل للنمو في دول مجلس التعاون 

أن تؤثر هذه تبريد  الخليجي. ال نتوقع 

عملياتها الصفقة بشكل جوهري على  

 أو على حقوق مساهميها.  الحالية

 / رهن / تأجير تخارج/  استحواذ صفقة االتفاق علىعن اإلفصاح نموذج 
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 أطراف الصفقة: تحديد  

شركة املوج مسقط ش.م.ع.م و شركة  

ملوج ش.م.ع.م )اململوكة  تبريد ا

بالكامل لشركة تبريد عمان التي 

 %(60.54تمتلك تبريد فيها ما نسبته 

ترتبط بأطراف ذات عالقة، مع  الصفقات  /صفقة  التحديد فيما إذا كانت  

 تحديد طبيعة العالقة إن وجدت. 

 ال ينطبق 

 2021ديسمبر  15 إبرام الصفقة تاريخ 

 2021ديسمبر  15 تاريخ تنفيذ الصفقة 

 2022يناير  23 التاريخ املتوقع إلغالق الصفقة 

أو املستأجر، يجب استيفاء    الطرف املستحوذإذا كانت الشركة املدرجة هي  

 ما يلي:

 . أو التأجير كيفية تمويل عمليات االستحواذ توضيح  -1

ع أو التأجير، م   مصادر تمويل الصفقة في حالة االستحواذتحديد  -2

السداد في حال كان جزء أو كامل قيمة الصفقات توضيح آلية 

 .سيتم تمويلها من خالل البنوك 

  تحديد تاريخ أو تواريخ سداد املبالغ املستحقة على الشركة -3

 من صفقة االستحواذ أو التأجير .  املدرجة

. ستمول شركة تبريد عمان تكاليف  1

٪ 80على النحو التالي:   نشاءاتاإل

بقرض بنكي من البنك الوطني  

٪ من مساهمة  10العماني ، و 

٪ املتبقية  10املساهمين الحاليين ، و 

 . لنقد االحتياطي للشركةمن ا

 أعاله.  1الرد نرجو النظر في . 2

. سداد مبلغ القرض للبنك الوطني  3

 سنة.   12العماني على مدى 

املتخارج أو  املؤجر أو أحد طرفي  الطرف إذا كانت الشركة املدرجة هي  

 صفقة الرهن، يجب استيفاء ما يلي:   

 كيف سيتموتوضيح  التأجير أو الرهن أو   التخارجتوضيح أسباب  -1

 . استخدام األموال املتحصلة

للشركة املدرجة  تحديد تاريخ أو تواريخ تحصيل املبالغ املستحقة   -2

 التخارج أو الرهن أو التأجير . من صفقة 

توضيح اإلجراءات املترتبة على الشركة املدرجة في حالة اإلخفاق في   -3

 سداد االلتزامات املترتبة عليها في صفقة الرهن. 

ستقدم   توضيح فيما إذا كانتكما ويتوجب على الشركة املدرجة  -4

 صول مملوكة للطرف اآلخر. األ قرض مقابل رهن  

 ال ينطبق 

 

 

 . املدرجة لشركةأعمال واملركز املالي ل نتائج  على األثر املالي املتوقع للصفقة 

لن تؤثر الصفقة بشكل جوهري على  

النتائج أو املركز املالي للشركة )تأثير 

 من املركز املالي ٪ على كل  1أقل من 

 والنتائج(. 

على   تحديد الفترة املالية أو الربع التي سيظهر فيها األثر املالي للصفقة

 . الشركة املدرجة

 2022الربع األول 

ملخص شروط الصفقة والحقوق وااللتزامات املترتبة على الشركة املدرجة  

ومساهميها، واإلجراءات املترتبة في حال إخفاق أي طرف في الوفاء 

الصفقة عبارة عن استحواذ شركة  

تبريد على أصول تبريد املناطق التي  
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إلى جانب   ويري شروع التط تخدم امل  بااللتزامات التي عليه واملنصوص عليها في التعاقد.  

منح اتفاقية امتياز طويلة األجل بين  

املوج مسقط ش.م.ع.م وشركة تبريد  

)شركة تابعة مملوكة   ش.م.ع.م  املوج

بالكامل لشركة تبريد عمان  

مملوكة ش.م.ع.م(، والتي بدورها 

 ٪ لشركة تبريد(.  60.54 بنسبة

مليون درهم   65.4تبلغ قيمة الصفقة 

ن  أي م   في حال إخفاقإماراتي. 

أثناء  ماألطراف في الوفاء بالتزاماته

تشغيل أصول تبريد املناطق ، فيجب  

ا لشروط االمتياز 
ً
إنهاء املعاملة وفق

 املتفق عليها. 

 

  

 هاميش جوست سم املخول بالتوقيع: ا

 مستشار قانوني عـــام  : املسمى الوظيفي

   2022 يناير  14 التوقيع والتاريخ: 

 ختم الشركة: 
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