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منصور املبارك: خطة 
العمل للسنوات 

اخلمس املقبلة تتضمن 
التركيز على النشاط 
األساسي في اإلجارة 

التشغيلية

وّقعت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار أمس اتفاقية إعادة هيكلة ديون الشركة مع مجموعة من الدائنني منها 7 بنوك محلية، هي بيت التمويل الكويتي )بيتك( والبنك 

التجاري والبنك األهلي وبنك برقان وبنك البحرين والكويت وبنك اخلليج وبنك بوبيان، إضافة إلى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وشركة رواحل القابضة وشركة 

كاب كورب والشركة الكويتية لالستثمار.

وخالل مراسيم توقيع االتفاقية أكد رئيس مجلس إدارة شركة أعيان لإلجارة واالستثمار علي الغامن ان االتفاقية تشمل جميع البنوك الدائنة في الكويت والعدد األكبر 

من الشركات احمللية الدائنة، كما ان التركيز في الفترة القادمة سيكون على تنفيذ خطة العمل املتفق عليها مع جلنة الدائنني، مؤكدا ان »أعيان« ورغم األزمة القاسية التي 

مرت بها لم تنقطع يوما عن خدمة الدين، داعيا األطراف الدائنة األخرى لسرعة االنضمام إلى االتفاقية والتوقيع عليها.

كتب: زكي عثمان

لقطات
٭ أكد علي الغامن ان 

للتعليمات اجلديدة التي 
أصدرها البنك املركزي 

واملتعلقة بااللتزام بنسب 
مالية جديدة فيما يخص 

معدل الدين ونسبة الدين 
اخلارجي والسيولة السريعة 

والتي يفترض العمل بها 
اعتبارا من شهر يونيو 

2012، الدور الكبير في اعادة 
ترتيب االتفاقية من أجل 
االلتزام بتلك التعليمات.

٭ أوضح منصور املبارك 
ان االتفاقية وبشكلها احلالي 

تسمح لصناديق امللكية 
الدائنة بالدخول في اتفاقية 
اجلدولة، قائال »ليس هناك 

ما مينع دخولها«.
٭ أشار رئيس جلنة 

متابعة اعادة الهيكلة فهد 
علي الغامن الى ان بعض 

البنوك اخلارجية والدائنة 
للشركة تنوي الدخول في 
هذه اخلطة ولكنها حتتاج 

الى املزيد من الوقت إلنهاء 
اجراءات موافقاتها الداخلية، 

متوقعا ان يرتفع عدد 
اجلهات املوافقة على اجلدولة 
من 62% حاليا الى ما بني %75 

و%90.
٭ أثنى علي الغامن على 

جهود البنوك احمللية 
ومشاركتها الفعالة في حل 
مشاكل الشركات الكويتية 

املتعثرة بسبب األزمة 
املالية العاملية، مؤكدا ان 

هذا التعاون دليل على ثقة 
اجلهاز املصرفي احمللي 
بالشركات احمللية وعلى 

القدرات الكبيرة لالقتصاد 
الوطني.

٭ قال منصور املبارك ان 
قرار شطب 15% من الديون 
هو قرار يخص جلنة اعادة 
الهيكلة وليس للشركة دخل 
في ذلك، مؤكدا ان ما مت هو 

ثمرة عمل جماعي وليس 
قرارا يخدم مصلحة طرف 
على حساب الطرف اآلخر، 
موضحا ان ديون »بيتك« 

املباشرة وغير املباشرة على 
»أعيان« تتراوح بني 50 و60 

مليون دينار.
٭ ذكر فهد علي الغامن 

ان تطبيق الشركة للخطة 
سينعكس ايجابا على 

البيانات املالية للشركة، 
حيث ستكون قيمة حقوق 

املساهمني ما يقارب 90 
مليون دينار وينخفض 
الدين من 350 الى 194 

مليون دينار.
٭ أوضح منصور املبارك 

ان مجلس ادارة الشركة 
اجلديد وفق امللكيات اجلديدة 

وحسب دخول اجلهات 
الدائنة في امللكية فإن مجلس 
اإلدارة اجلديد سيشهد وجود 
مقعدين للجهات الدائنة كونها 

متلك 50% من الشركة، كما 
سيكون هناك ما يسمى بـ 

»جلنة االلتزام بخطة العمل« 
ملتابعة آلية تنفيذ اخلطة على 

أرض الواقع.

تبلغ قيمتها 205 ماليني دينار والباب مفتوح أمام األطراف األخرى لالنضمام إلى االتفاقية حتى 16 يونيو املقبل.. وبدء التنفيذ نهاية سبتمبر

»أعيان« توّقع اتفاقية إعادة هيكلة ديونها مع 62% من الدائنني ملدة 5 سنوات

نأمل وعلى الرغم من عدم وجود 
الرعاية االقتصادية املنش���ودة 
لهذه البيئة في الكويت أن تقوم 
جميع األطراف ببذل أقصى اجلهود 
حلل مشاكلها املتعلقة بأزمة 2008 
وتأمني بيئة أفضل لنجاح خطط 
العمل لشركة أعيان وغيرها من 

البنوك والشركات الوطنية«.
وأضاف قائال: »باش���رنا في 
األش���هر املاضي���ة تنفيذ بعض 
جوان���ب اخلطة بالفع���ل فقمنا 
بترش���يد االنفاق وإعادة هيكلة 
املصاريف اإلداري���ة والعمومية 
والرواتب ونتج عن ذلك تخفيض 
تكاليف املوظفني بقيمة 7.5 ماليني 
دينار بنس���بة 67% واملصاريف 
اإلدارية العمومية بقيمة 3 ماليني 
دين���ار وبنس���بة 55% مقارن���ة 

مبصاريف 2008«.
وق���ال املبارك خط���ة العمل 
للسنوات اخلمسة املقبلة تتضمن 
التركيز على النش���اط األساسي 
للشركة وهو اإلجارة التشغيلية 
والتخارج من النشاطات األخرى 
التي ال تخدم هذا الس���ياق وفي 
ضوء التوسع املخطط له في قطاع 
اإلجارة التشغيلية تظهر اخلطة 
إمكانية حتقيق ربحية معقولة من 

نشاط اإلجارة التشغيلية.
وأكد أن »أعيان« وفي ظل األزمة 
القاسية التي مرت بها لم تنقطع 
يوما عن خدمة الدين، وهو مؤشر 
مهم على مدى قوة أعيان املالية 
وقوة أصولها، رغم أن أعباء خدمة 
الدين املكلفة قد ألقت بظاللها على 

الوضع املالي للشركة.
وتوّجه املبارك بالشكر والتقدير 
للبنوك واجلهات الدائنة األخرى 
على جهودها امللموسة في الوصول 
لهذه االتفاقية ولرئيس مجلس 
اإلدارة عل���ي محمد ثنيان الغامن 
وأعضاء مجلس اإلدارة على دعمهم 
املتواصل ل���إلدارة التنفيذية في 
مساعيها للتفاوض مع الدائنني، 
وكل من فهد علي الغامن وعبدالعزيز 
ناصر املرزوق أعضاء جلنة مجلس 
اإلدارة إلعادة الهيكلة على جهدهم 
الكبير في دعم الشركة وإجناح 
ملف إعادة الهيكلة، وكذلك للجهات 
الرقابية املختلفة في الكويت وعلى 
رأسها البنك املركزي، كما توجه 
بالشكر اخلالص ألحمد الدوسري، 
متمنيا له التوفيق والنجاح، وإلى 
املوظفني في »أعيان« والذين عّبروا 
عن إميانهم بالشركة ومتسكهم بها 
في ظل األزمة وحتملوا ظروفها 

الصعبة.

الدائنة والعدد األكبر من الشركات 
احمللية الدائنة على أن تكون بداية 
تنفيذ اخلطة في ش����هر سبتمبر 

املقبل.
وقال ان اخلطة التي وضعتها 
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار 
املقبلة خطة  للس����نوات اخلمس 
منطقية وواقعي����ة، فيها ما فيها 
م����ن التحدي، حي����ث ال تخلو أي 
خطة من التحدي، ولكن ش����ركة 
أعيان والقائمني عليها والعاملني 
التابعة على  جميعهم والشركات 
قدر كبير من املسؤولية والكفاءة 

والهمة لبلوغ الغاية.

حفظ حقوق المساهمين

م���ن جانب���ه، أك���د الرئيس 
التنفيذي لشركة أعيان لإلجارة 
أن  املبارك،  واالستثمار منصور 
التواصل اإليجاب���ي والبناء مع 
الدائنني عبر السنوات املاضية أثمر 
التوقيع على اتفاقية إعادة جدولة 
الديون، موضحا ان الشركة بذلت 
جهدا كبيرا ومناقش���ات طويلة 
من أجل الوصول لهذه االتفاقية 
التي  وضمان حتقيقها لألهداف 
حتفظ حق���وق ومصالح جميع 
األط���راف املش���اركة واملوقعة 

عليها.
أن االتفاقية  املبارك  وأوضح 
بشكلها احلالي تشمل جميع البنوك 
الدائنة في الكويت والعدد األكبر 
من الشركات احمللية الدائنة وبيت 
التمويل الكويتي � البحرين بديون 
تبلغ قيمتها 205 ماليني دينار من 
أصل 331 مليونا متثل ما نسبته 
62% من إجمالي الديون وسيظل 
الباب مفتوحا أمام األطراف األخرى 
� محلية وأجنبية � لالنضمام إلى 
االتفاقية حتى تاريخ 16 يونيو 
املقبل، مبين���ا أن االتصاالت مع 
هذه األطراف مس���تمرة وتسير 
بوتيرة إيجابية وسيتم اعتماد 
االتفاقية وبدء التنفيذ في نهاية 

شهر سبتمبر املقبل.

ترشيد النفقات

وأض���اف املب���ارك ان توقيع 
وتنفيذ اتفاقية إعادة الهيكلة هذه 
سيتيح للشركة التركيز في الفترة 
املقبلة عل���ى تنفيذ خطة العمل 

املتفق عليها مع جلنة الدائنني.
وقال: »ال شك أن تنفيذ اخلطة 
سيكون التحدي الكبير املقبل لنا، 
حيث ان ثقتن���ا كبيرة بنموذج 
العمل وكفاءة األصول، ولكن تبقى 
بيئة العمل هي العامل املهم والتي 

)مما يثبت حرص املساهمني على 
املشاركة في هذه الهيكلة وإميانهم 
النهوض من  بقدرة الشركة على 
جديد(، ستقوم شركة أعيان بإجراء 
سداد نقدي وتسوية بأصول جلزء 
من الدين بقيمة 51 مليون دينار، 
وخيار إعادة ش����راء االس����هم من 
الدائنني )وأيضا هذا يثبت إميان 
املالك بقدرة الشركة على النهوض(، 
ويجدول باقي الدين على مدى 5 

سنوات.
وذكر ان نسبة املوافقات على 
اخلط����ة بلغت 62% م����ن إجمالي 
الدي����ون والباب مفت����وح لباقي 
الدائنني للدخ����ول باخلطة حتى 
تاري����خ 2011/6/16 حيث ان هناك 
بع����ض البن����وك اخلارجية التي 
تنوي الدخول ف����ي هذه اخلطة، 
ولكن حتتاج الى املزيد من الوقت 
إلنهاء إجراءات موافقاتها الداخلية، 
ونتوقع الوصول الى نس����بة ما 
يقارب ال� 75 الى 90% من املوافقات 

مع الدائنني.
وذكر الغامن انه وعند تطبيق 
تلك اخلطة فإن النتائج االيجابية 
تظهر على البيانات املالية لشركة 
أعيان لإلجارة واالستثمار، حيث 
ستكون قيمة حقوق املساهمني ما 
يقارب ال� 90 مليون دينار وينخفض 
الدين من 350 مليون دينار الى 194 
مليون دينار. أما بالنسبة ألصول 
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار 
فستكون قيمتها ما يقارب ال� 280 
ملي����ون دينار، وذكر أن االتفاقية 
ش����ملت بذلك كل البنوك احمللية 

تقوم بوضع خطة تتماش����ى مع 
متطلبات وشروط البنك املركزي 
بأسرع وقت ممكن. وبعد اجتماعات 
عدة وجلسات مكثفة مع الدائنني 
اس����تمرت ما يقارب اخلمسة الى 
اللجنة  الستة أشهر اس����تطاعت 
بفضل من اهلل وتوفيقه الوصول 
الدائنني  الى خط����ة نهائية م����ع 
تتلخص في التالي: شطب ما نسبته 
10% م����ن اجمالي الديون، حتويل 
ما نسبته 15% من اجمالي الديون 
الى أسهم في شركة أعيان لالجارة 
واالستثمار، قيام املساهمني بزيادة 
رأس املال بقيمة 10 ماليني دينار 

إلى بر األم���ان وينير لها درب 
املستقبل.

جهود لجنة الدائنين

بدوره، قال رئيس جلنة متابعة 
إعادة الهيكلة فهد علي الغامن ان 
خطة إعادة الهيكلة لشركة أعيان 
لالجارة واالستثمار كان لها نصيب 
كبير من الشائعات التي دائما ما 
تت����داول في الس����وق وتكتب في 
الصحف، واليوم ومن خالل هذا 
الفرصة ألضع  انتهز هذه  اجلمع 
النقاط على احلروف وأشرح بإيجاز 
ما حصل مع الش����ركة منذ بداية 

األزمة.
وأضاف: بدأت ش����ركة أعيان 
تعثرها مع بداية األزمة في 2008 
حالها حال أغلب الشركات، وذلك مع 
انهيار االسواق العاملية واحمللية، 
ومنذ ذلك الوقت وأعيان تس����عى 
لوضع خطة مع الدائنني، وكان لها 
ذلك، حيث وصلت الى حل ش����به 
نهائي مع الدائنني، ولكن تزامن مع 
هذا احلل ظهور متطلبات وشروط 
جديدة للبنك املركزي التي تهدف الى 
تعزيز متانة الشركات االستثمارية 
وتقوية مكانتها املالية، ال يخفى 
على اجلميع أن ه����ذه املتطلبات 
والشروط كان لها األثر االيجابي 
الكبير في الوصول لهذه اخلطة، 
حيث كانت سببا رئيسيا إلقناع 
الدائن����ني بوضع خط����ة جديدة، 
ادارة شركة  وعليه اتخذ مجلس 
أعيان لالجارة واالستثمار قرارا 
بتشكيل جلنة ملتابعة إعادة الهيكلة 
مع الدائنني ممثلة مبالك الشركة 

بداية أعلن رئيس مجلس إدارة 
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار 
علي الغامن أن جهود الشركة في 
مفاوضاته���ا اإليجابية الش���اقة 
والطويل���ة مع اجله���ات الدائنة 
من أجل إعادة هيكلة الديون قد 
تكللت اليوم بالنجاح، فقد جنحت 
»أعيان« في الوصول إلى اتفاق 
على إعادة جدولة الديون بحيث 
تسدد أعيان هذه الديون على فترة 
5 سنوات مع احتفاظها بالقدرة 
على إدارة أعمالها والتركيز على 
التشغيلية مبا يسمح  األنشطة 
بنمو إيرادات الش���ركة في ذات 

الوقت.
وأض���اف قائال: »لق���د كانت 
املفاوضات إيجابية وإن استغرقت 
مدة طويل���ة، وق���د جنحنا في 
اتفاقية  إلى  التوصل ليس فقط 
ولكن إلى ما أس���ميه شراكة بني 
الدائنة  »أعيان« وبني اجله���ات 
تعك���س قناعة اجلمي���ع بقدرة 
»أعيان« وقدرته���ا على االلتزام 

واالستمرار بل والتطور«.
وبنّي الغامن أن مجلس اإلدارة 
لم يتوان في تقدمي جميع أشكال 
الدعم املمكن ل���إلدارة التنفيذية 
طيلة الفترة املاضية، بل بادر إلى 
التدخل اجلاد لدعم التفاوض مع 
اجلهات الدائنة عبر تشكيل جلنة 
خاصة من مجلس اإلدارة للتفاوض 

املباشر مع اجلهات الدائنة.
وأضاف أن »أعيان« حرصت 
على بذل كل جهد ممكن من أجل 
االستجابة لطلبات الدائنني وتذليل 
أي عقبات تعترض سبيل االتفاق 
إع���ادة هيكلة ديون  على خطة 
الشركة وتنفيذ جميع التوصيات 
املقترحة من اجلهات املعنية بهذا 
اخلصوص، كم���ا حرصت على 
ترشيد االنفاق وتقليص املصاريف 
اإلدارية وتكلف���ة املوظفني عبر 
استغالل مرافق الشركة اململوكة 
لها في منطق���ة الري، واالنتقال 
إلى مكاتب أقل تكلفة من موقعها 
السابق مبدينة الكويت كما قامت 
اإلدارة بإجراء تخفيضات مؤثرة 
في تكلفة املوظفني وأعدادهم مبا 
يتناسب مع خطة إعادة الهيكلة 

والظروف التشغيلية احلالية.
وأشار الغامن إلى انه وبالتوازي 
مع ذلك فقد واصلت »أعيان« العمل 
من أجل حتس���ني قي���م أصولها 
عبر تقدمي جميع أش���كال الدعم 
الفني الالزم للش���ركات التابعة 
إيجاد  والزميلة للمس���اعدة في 
املناسبة لتحسني قيم  الوسائل 
وأصول هذه الشركات وحتقيق 
أفضل عائد ممكن في ظل الظروف 
واملعطيات احلالي���ة وكذلك مت 
التركي���ز عل���ى قط���اع اإلجارة 
العتماده كقطاع أساسي في خطة 
العمل املستقبلية من أجل تعظيم 

عوائده ومردوداته.
وختم الغامن كلمته بش���كر 
البنوك الدائنة املش���اركة بهذه 
االتفاقية، حاثا اجلهات الدائنة 
األخرى على س���رعة االنضمام 
لهذه االتفاقية، كما وجه الشكر 
جلميع الهيئات الرقابية وعلى 
الكويت املركزي،  رأس���ها بنك 
وأعضاء مجلس اإلدارة وجلنة 
مجل���س اإلدارة إلعادة الهيكلة 
واإلدارة التنفيذية في أعيان على 
ما بذلوه من جهد خالل الفترة 
املاضية في سبيل الوصول إلى 
اتفاق يهيئ ل� »أعيان« االستمرار 
في نشاطها والوفاء بالتزاماتها 

علي ثنيان الغامن وفهد علي الغامن ومنصور املبارك وعبدالعزيز ناصر املرزوق خالل املؤمتر الصحافي

جانب من التوقيع على اتفاقية إعادة هيكلة ديون »أعيان«

)متني غوزال( علي الغامن وفهد الغامن أثناء توقيع اخلطة  

لقطة جماعية للجهات املوقعة على إعادة هيكلة ديون »أعيان« عقب التوقيع على االتفاقية

5 نقاط في تفاصيل خطة إعادة الهيكلة
تتضمن تفاصيل االتفاقية وأبرز نقاطها ما يلي:

٭ أوال: قيام اجلهات الدائنة بشطب ما نسبته 10% من إجمالي 
ديونها لـ »أعيان«.

٭ ثانيا: سيتم حتويل ما نسبته 15% من الديون إلى أسهم في 
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار، مع حق إعادة الشراء للمساهمني 

احلاليني خالل خمس سنوات.
٭ ثالثا: قيام الشركة بزيادة رأس املال بقيمة 10 ماليني دينار، 

وهذه الزيادة ستطرح للمساهمني احلاليني في الشركة وستكون 
بالقيمة االسمية للسهم 100 فلس.

٭ رابعا: ستقوم »أعيان« بإجراء سداد نقدي وتسوية بأصول 
جلزء من الدين بقيمة تقارب الـ 51 مليون دينار مع خيار إعادة 

شراء األسهم من الدائنني.
٭ خامسا: بعد االنتهاء من هذه اخلطوات ستتم إعادة جدولة 

املتبقي من الدين على فترة 5 سنوات مقبلة.

علي الغامن: جنحنا في 
التوصل إلى اتفاقية 

أشبه بشراكة مع 
اجلهات الدائنة

فهد الغامن: االتفاقية 
تشمل جميع البنوك 

الدائنة في الكويت 
والعدد األكبر من 

الشركات احمللية 
الدائنة


