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 (المحضر المعدل) سوفت هيومنلشركة  2019لعام ثاني مؤتمر نتائج الربع ال عنوان المؤتمر:

 عمر ماهر  :   مدير الجلسة

  2019يوليو  17ربعاء األ :         التاريخ

  03:00بتوقيت جرينتش + 15:00 :  وقت المؤتمر

_________________________________________________________ 

سوفت.  هيومنلشركة  2019لثاني لعام في مؤتمر نتائج الربع ابالجميع  يوم سعيد ومرحبا   المشغل 

تفضل، . عمر ماهر تصال إلىواآلن أرغب في تحويل اإل. مؤتمرهذا التسجيل  يجري
 سيدي. 

  
من المجموعة المالية  عمر ماهرأنا لك. صباح الخير ومساء الخير للجميع.  شكرا   عمر ماهر 

الربع الثاني في مؤتمر نتائج  الجميعأرحب بأود أن  . نيابة عن زميلي حاتم عالء،هيرميس
نك مايا /سوفت. ويسرني أن يكون معنا في مؤتمر اليوم السيد هيومنلشركة  2019لعام 

ة سوفت. وكالمعتاد، سوف يبدأ المؤتمر بمناقش هيومنالرئيس التنفيذي لشركة  - باكسي
 سئلة وأجوبة. جلسة أ ذلك ويتبع 2019للنقاط الرئيسية للربع الثاني من عام 

  . جزيال   شكرا  باكسي.  /ن للسيدأود تحويل اإلتصال اآل
  

مايانك 
 باكسي

 هيومنشركة ل 2019مؤتمر تحليل نتائج الربع الثاني لعام  بكم في بالجميع وأهال   مرحبا  

ستضافة هذا في المجموعة المالية هيرميس إل قكت وفريأنشكرك . وأالقابضةسوفت 
الضوء على النقاط تسليط مايانك باكسي الرئيس التنفيذي للشركة وأرغب في  أناالمؤتمر. 
 جابة عليها. بشكل موجز ثم فتح المجال لطرح األسئلة واإل 2019لربع الثاني لعام البارزة ل

 
هذا مناقشتها خالل  تتموجهات نظر  عي أو، أود أن أشير إلى أن أي بيان تطل  في البداية
 هيومن  تتحملالوخضع لمخاطر وشكوك قد تتسبب في اختالف النتائج الفعلية. ت المؤتمر
لتزام بتحديث مثل هذه اآلراء أو البيانات، وال تصدر أي إعالنات فيما يتعلق إأي  سوفت

 معدلة.بأي ظروف 
 

 2019مليون دينار كويتي في الربع الثاني من عام  18نتج عن اإليرادات اإلجمالية البالغة 

٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. تظهر األرباح قبل الفوائد 7.3نمو بنسبة 

مليون دينار كويتي نموا  بنسبة  10.1البالغة  (EBIDTA) واإلطفاءوالضرائب واالهالك 

األرباح قبل الفوائد ، وارتفعت هوامش 2018بع الثاني من عام ٪ مقارنة بالر23.5

 2018٪ خالل الربع الثاني من عام 48.8من  (EBIDTA) واإلطفاءوالضرائب واالهالك 

. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى اإليرادات وفعالية 2019٪ للربع الثاني من عام 56.2إلى 

 التكلفة.
 

٪ في الربع الثاني 39.2من  (Net Profit Margin)تحسنت هوامش الربح الصافية كما 

مليون  8.4صافي الربح بلغ و 2019٪ في الربع الثاني من عام 46.5إلى  2018من عام 

من عام ٪ مقارنة بصافي الربح في الربع الثاني 27.3بنسبة  صعودا   مسجال  دينار كويتي 

% 23.4 بنسبةيتي مليون دينار كو 61.6 البالغجمالي حقوق المساهمين ارتفع إ .2018
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مليون دينار  107.5إجمالي الموجودات بلغ ، و2018مقارنة برصيد الربع الثاني من عام 

وبلغ الدخل  ، كما2018٪ عن الرصيد للربع الثاني من عام 9بنسبة  ارتفاعا   محققا  كويتي 

٪ مقارنة 13.8بنسبة  مرتفعا  مليون دينار كويتي  9.9 (Deferred Income) المؤجل

غير مكتسبة، يتم ويمثل هذا الدخل المؤجل إيرادات . 2018بالربع الثاني من عام 

 .تحققهاعتراف بها كإيرادات عند اإل
 

ا مقارنة بنصف السنة لعام  ا تحسن ا عام  على أساس نصف سنوي، أظهرت النتائج أيض 
بلغت بينما  ،٪7.2مليون دينار كويتي بنسبة  36.4 االيرادات البالغة. ارتفعت 2018

مليون دينار كويتي  20.6 (EBIDTA)  واإلطفاءاألرباح قبل الفوائد والضرائب واالهالك 

 مليون دينار كويتي 17.1 (Net Profit)ح صافي الربكما بلغ ٪ 17.7بنسبة  تفعة بذلكمر

 ،2019 النصف األول من عام السهم حتىربح  بلغو ، كما٪18.6مرتفع ا بنسبة  محققا  

. وقد وافق المساهمون 2018فلسا  خالل النصف األول من عام  118فلسا  مقارنة بـ  140

 فلسا   185أرباح بواقع  أبريل على توزيع 7في الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 

 تم دفعها الحق ا.للسهم و
 

ا في وسط الشرق األقدمت جامعة  ابتداء  من وذلك  الهندسة المدنيةاألمريكية تخصص 
الشرق جامعة تواصل كلتا المؤسستين، و، للطالب الجدد المحتملين. 2019خريف عام 

، التركيز على تحسين الجودة األمريكية وسطاأل الشرق جامعة كلية و األمريكيةوسط األ
ا حلي ا ودولي  مختلفة مفعاليات في  جوائزفاز الطالب بعدة وقد  والتطوير الشامل لطالبها. 

صطناعي والرياضة وغيرها خالل الربع الثاني من عام في مجال الروبوتات والذكاء اإل
2019. 

 
يمثلها والمؤسسة التي  هتقديم اسم من كل منكماآلن أفتح الباب لألسئلة واألجوبة. أرجو و

 لكم. أي سؤال. شكرا   هعندما يكون لدي
 
 

  
 ونترغب مإذا كنتيها السيدات والسادة، األسئلة واألجوبة. أواآلن سوف ننتقل إلى جلسة  المشغل 

نجمة واحد على لوحة مفاتيح ال يرجى اإلشارة عن طريق الضغط على في طرح سؤال،
مكبر صوت، فالرجاء التأكد من إيقاف تشغيل وظيفة كتم  ونتستخدم مالهاتف. إذا كنت

نجمة الالضغط على  الرجاءمرة أخرى، والصوت للسماح بوصول اإلشارة إلى أجهزتنا. 
 واحد لطرح سؤال.

 
 ونترغب م. مرة أخرى، إذا كنتاإلشارةإلعطاء شخص الفرصة لكل  إلتاحةسنتوقف للحظة 
 نجمة واحد.الالضغط على فالرجاء في طرح سؤال، 

 
 .تفضل الخط مفتوح للمتصل. األول.  السؤالاآلن سنأخذ 

  
طاهر 
صفي 
 الدين 

 .مرحبا  
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مايانك 
 باكسي

 نعم.

  
طاهر 
صفي 
 الدين 

ا على هذه المجموعة . تهانينسؤاالنطاهر من سيتي. لدي  أناباكسي.  /سيد ،نعم. مرحبا  

إنه . (Deferred Income) ول لدي يتعلق بالدخل المؤجلقام. السؤال األرالقوية من األ

الثالثة ٪، ومن الواضح أن هذا هو الدخل غير المكتسب لألشهر 14نمو سنوي بنسبة 

وسبتمبر وهو بداية  ،القادمة، والذي يبرز بشكل رئيسي، ربما الفصل الدراسي الصيفي

تم ٪، خاصة إذا نظرنا إلى ما 14هذا النمو القوي بنسبة تفسير سؤالي هو، ما والخريف. 

؟ هل هذا مجرد إشارة إلى أن هذاربع السنة ٪ في 7وهو  أعلى نمومن حيث تحقيقه 

حول  المعلوماتالتسجيالت الصيفية كانت قوية للغاية؟ فقط أريد الحصول على بعض 

ذا سؤالي هو (Deferred Income) ٪ في الدخل المؤجل14سبب هذا النمو القوي بنسبة 

 ول.األ
 

رباح قبل األ هوامش  - هوامش التشغيل فيما يتعلق ب، هو فقط باكسي /سيد وسؤالي الثاني
. ربما نمو قوي جدا  هذا . مرة أخرى، (EBIDTA) واإلطفاءالفوائد والضرائب واالهالك 

هناك بعض المصاريف غير المتكررة من حيث نقل موظفي األمن  تفي العام الماضي كان
رواتب وبعض الكفاءات الضخمة في مجال اإلعالن  قصدوكل هذا. ولكن حتى مع ذلك، أ

هل هذا  ،(SG&A) المصروفات العامة واإلداريةو المبيعات مصروفاتالموظفين و

 مستدام برأيك (SG&A) المصروفات العامة واإلداريةو المبيعات مصروفاتالمستوى من 

األرباح قبل هوامش نتوقع أن تكون ه في هذا الربع وهل يجب أن موحققتمن حيث ما 
تحقيقه  م٪ كشيء يمكنك57بنسبة  (EBIDTA)  واإلطفاءالفوائد والضرائب واالهالك 

 يضاح في هذا الخصوص. اإلالحصول على بعض  فقطأريد خالل الفترة المتبقية من العام؟ 
 محصلت منكول التخصصات الهندسية، نحن نعلم أوفي النهاية، هل يمكنك تقديم تحديث ح

 لك.  . هل سيتم طرحهما في سبتمبر؟ شكر  على الموافقة على تخصصين
 

  
مايانك 
 باكسي

. (Deferred Revenue) بند الدخل المؤجلطاهر، اسمح لي بإيضاح  ،. في البدايةشكرا  

في البيانات المالية يمثل هذا الدخل المؤجل الذي يظهر . حول هذا األمرلديك فكرة خاطئة 
حتى وخالل الفصل الدراسي الصيفي.  سوف نقوم بإطفائهالشهر يونيو العائدات التي 

مؤجل متعلق بفصل الخريف في سبتمبر ألن التسجيالت دخل اآلن، ال يوجد عنصر 
هذا هو النمو فإن الخريف. لذلك، فصل سبتمبر وشهر بتتعلق مستمرة وليس لدينا أي أرقام 

 في إيرادات الصيف في أشهر الصيف.
 

ب الصيف فصل دراسي اختياري. نحن نشجع الطال أن هيوالظاهرة هنا، مرة أخرى، 
دورة صغيرة.  تتبعمرة أخرى، وعلى حضور الفصول الصيفية والتسجيالت الصيفية، 

أن هذا رمضان وراءنا عندما بدأ الصيف. لذلك، أعتقد شهر هذا العام، لحسن الحظ، كان 
ا في تحسين اإل  ستفادة من الفصول الصيفية.ساعدنا أيض 

 

 ، نعم(EBIDTA) واإلطفاءالهالك األرباح قبل الفوائد والضرائب واهوامش وفيما يتعلق ب

بشكل  (EBIDTA)  واإلطفاءاألرباح قبل الفوائد والضرائب واالهالك تحسنت هوامش  لقد

٪ ، عند ترجمة ذلك إلى 7كبير وهذا نتيجة لعاملين أساسيين. إن نمو اإليرادات بنسبة 
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ا في تحسين الهامش الصافي بحوالي  ٪ تقريب ا. وبالمثل، 12الحد األدنى، يساعد أيض 

 .(EBIDTA) واإلطفاءاألرباح قبل الفوائد والضرائب واالهالك على ينعكس ذلك 

 
والعنصر الثاني هو كفاءة التكلفة التي لوحظت حتى اآلن. إن كفاءات التكلفة تأتي من 

، تكنولوجيا المعلومات تطويرمثل  ،وقت سابقلتدابير التي تم اتخاذها في ا بعض
ا تأثير المصاريف غير المتكررة التي كانت موجودة في  والتحسينات في العمليات وأيض 

 . لذا، فقد ساعدتنا كل هذه األمور مجتمعة على تحقيق هامشلم تعد مستمرةوالعام الماضي 
 .(EBIDTA) ح قبل الفوائد والضرائب واالهالك واإلطفاءلألربافيما يتعلق جيد للغاية 

 واإلطفاءاألرباح قبل الفوائد والضرائب واالهالك اآلن، مرة أخرى، تتأرجح هوامش و
(EBIDTA)  المتوسط السنوي الذي رأيناه في العام الحالي حتى اآلن وربما تتضاعف حول

 في هذا الخصوص. غير المتوقع حدوث تقلب كبير ولكن من  كثيرا  قليال  أو 
 
موافقة على الهندسة المدنية والهندسة ال حصلنا علىالتخصص الهندسي، ب ما يتعلقفي

للفصل الدراسي الذي يبدأ في وبالنسبة . اإلعدادية. هندسة البترول ال تزال قيد المعمار
تقديم برنامج الهندسة المعمارية في سبتمبر، قدمنا برنامج الهندسة المدنية للتسجيل. ال يتم 

بهذا البرنامج. المتعلقة الخاصة للمختبرات  ستعداداتطلب بعض اإلالوقت الحالي ألنه يت
 .ولهذا شعرنا أننا لن نكون مستعدين بحلول سبتمبر، وبالتالي لم يتم تقديمه لهؤالء الطالب

  
طاهر 
صفي 
 الدين

ن استراتيجيتكم كانت أل ؟في فصل الربيع، صحيحن يتم تقديم ذلك وال ينبغي أن نتوقع أ
لذا فإن الهندسة ي تخصصات جديدة أو تعديل رئيسي في فصل الربيع. وطرح أعدم  دائما  

 ن تكون في السنة القادمة وليس في سبتمبر الحالي. المعمارية يمكن أ
 

  
مايانك 
 باكسي 

 هذا صحيح.

  
طاهر 
صفي 
 الدين 

 شكرك . جيد. أحسنا  

  
 . تفضلالسؤال التالي. المتصل خطك مفتوح. نأخذ سوف  المشغل 

  
انكور 

 اجاروال 
. السؤال األول يتعلق سؤاالنانكور اجاروال من بنك اتش اس بي سي. لدي أنا . مرحبا  

نها أتجد لى الميزانية العمومية، بمخططات تخصيص رأس المال لديكم. إذا نظرت إ
كنسبة مئوية من  ((CAPEX ية. مصروفاتكم الرأسماليةميزانية عمومية للنقدية الصاف

حيث بلغت  هذه النسبة من رقمين تلقد كانول. % في النصف األ1.9تبلغ حوالي يراد اإل

. لذا، ما 2017و  2015٪ في الفترة ما بين 20٪ في العام الماضي وما يزيد عن 11

ندماج عمليات اإلعلى لأإما لدفع أرباح  مله من حيث زيادة ميزانيتك ونالذي تخطط
كيف يجب أن نفكر في الخيارات التي  -تلك العمليات؟  ما هي ؟(M&A) ستحواذواإل

 . ؟ هذا هو سؤالي األولملديك
حول التغييرات في مجلس اإلدارة ونتائج ذلك على  بإطالعنا التكرم يمكنك كان إذا، وثانيا  

 . شكرا   .المساهمين
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مايانك 
 باكسي 

أيت في تدفقات نقدية جيدة. وكما ر نتجفيما يتعلق بالرصيد النقدي، نعم، نحن نبالتأكيد. 
أو  (CAPEX) للمصروفات الرأسمالية يةالنقدبشأن لتزام محدد إالماضي، إذا لم يكن هناك 

نسبة توزيع األرباح رباح وكانت كتوزيعات أجزء كبير توزيع تم  ،لتزامات أخرىإأي 
 مرتفعة في هذا السياق.

 
تنشأ تجاه نفسه ما لم سمح به التدفق النقدي، سيستمر اإلإلى الحد الذي يوالمستقبل، في 

بشأن المصروفات لتزام آخر إديدة. ولكن حتى اآلن، ال نرى أي لتزامات الجبعض اإل
ندماج عمليات اإلعلى صعيد لتزام أو تطوير آخر إوال يوجد أي  (CAPEX) الرأسمالية

اآلن، إذا سمحت التدفقات الوضع . لذلك، كما هو الحاضرفي الوقت  (M&A) والشراء

 رباح. تكون هناك توزيعات جيدة لألس، بذلك النقدية
 
انتخاب يعاد ، ألنظمة الجهات الرقابيةوفق ا وما يتعلق األمر بتكوين مجلس اإلدارة، وفي

. الحاليةمومية تم خالل اجتماع الجمعية العواألمر ذاته  ،كل ثالث سنوات اإلدارة مجلس
ا جديد ا اآلن، السيدةو  /استمر مجلس اإلدارة الجديد بشكل أو بآخر باستثناء أن لدينا عضو 

ا من الخبرة في  15أكثر من دالل ب /السيدةتتمتع دالل، وهي رئيسة مجلس اإلدارة.  عام 

تشغل على مدار السنوات الماضية، كانت ، ومختلفةمناصب سوفت في  هيومنفي العمل 
جامعة لشركة العربية للمشاريع التعليمية التي تمتلك وتدير ئيس التنفيذي لمنصب الر

 . األمريكيةالشرق االوسط  وكلية األمريكيةالشرق االوسط 
يوجد تغيير كبير آخر.  الو ،تحت قيادتهاأن تكون نشعر أنه سيكون من الجيد للشركة و

ا في مجلس اإلدارة عثمان العبد /كان السيد لكن ألسبابه الشخصية اضطر سابق ا وهللا عضو 
ا في مجلس اإلدارة في الماضي لعدة عليحسن  /ستقالة. والسيدإلى اإل ، الذي كان عضو 

ا  -سنوات، هو بالفعل   موميةتم انتخابه في اجتماع الجمعية الع ا  إحتياطيلقد كان عضو 
في  مستمرين، ثالثة منا ال يزالون العادية، لذلك فهو عضو في المجلس اآلن. خالف ذلك

 .بدايات الشركةمنذ تنظيم الشركة  حسن أيضا يدرك جيدا   /. السيدمناصبنا
 ا  دارة في هذا السياق. ولذا ال نرى تأثيرليس هناك تغيير جوهري في مجلس اإللذلك 
 . ا  يجابييات الشركة، وإن حدث ذلك فسيكون إعلى عمل ا  رئيسي

 
  

انكور 
 اجاروال

 . . شكرا  حسنا  

  
تصال اإلنأخذ ذا رغبت في طرح سؤال. سوف نجمة واحد إالخرى اضغط على مرة أ المشغل 

 . تفضلالتالي. خطك مفتوح. 
 

  
عمر 

 فاروقي 
األمور المتعلقة  ستثمار. أود متابعةمن شركة اإلمتياز لإلعمر فاروقي أنا . مرحبا  

قصد، هل . أ(CAPEX) سؤال حول المصروفات الرأسمالية ، لدي  ، في البدايةبالشركة

؟ أقصد، كما سنوات القادمة األربعو أ الثالث بخصوصالمؤشرات يمكنك تقديم بعض 

أن  (CAPEX) . لذا، هل يمكننا توقع المصروفات الرأسماليةلتزام حاليا  ذكرت ليس هناك إ

 لقادمة؟ ااألربع و أ يرادات للسنوات الثالث% من اإل3تكون حوالي 
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الطالب المسجلين. أخر رقم تم اإلعالن عنه هو أن جامعة  وسؤالي الثاني يتعلق بعدد

طالب.   12,300لديهما حوالي  مريكيةاألاألوسط  الشرق وكلية مريكيةاألوسط الشرق األ

و أ 600أو  500نا توقعه في المستقبل، مثال ما هي الزيادة أو ما هو كم الزيادة الذي يمكن

 يضاح حول ذلك؟ كل سنة؟ هل يمكنك تقديم بعض اإل 1000

 
  

مايانك 
 باكسي

 ال حاليا  ، كما ذكرت، (CAPEX) سماليةأشكرك عمر. فيما يتعلق بالمصروفات الرنعم. أ

. ولذلك ما يستمر هو (CAPEX) باإلنفاق الرأسماليلتزامات رئيسية تتعلق توجد لدينا أي إ

، وبناء عليه، يمكن أن نفترض أن المصرفات سماليةأالحفاظ على المصروفات الر

 يراد. % من اإل3% إلى 2حوالي ستبلغ (CAPEX) الرأسمالية 

 
رقام غير متوفرة بعد لفصل الخريف وبالتالي، ال الطالب، األوفيما يتعلق بتسجيالت 

نتظار حتى شهر . ويجب علينا اإلتسجيلهم المتوقعالطالب محدد  لعدد يمكنني تقديم رقم 
لك الوقت، اسي الجديد. وبحلول ذالفصل الدرانطالق التسجيالت الكاملة وبدء سبتمبر عند 

 . 2019رقام التي سوف تبدأ وتستمر خالل خريف عام سوف نتمكن من تقديم األ

 
  

عمر 
 فاروقي

 ؟ حاليا  للطالب الذين يمكن استيعابهم عدد قصى ما هو أ ستيعابية،اإل القدرة لتأكيد فقط
 

  
مايانك 
 باكسي

طالب. ولكن لهذا الغرض  21,000استيعاب  ننارض لدينا يمكمن حيث األرض، سعة األ

ن، المباني التي قمنا ببنائها كافية بشكل جيد لعدد اآل ضافية. وحتىمباني إإقامة يجب علينا 

المرافق.  طالب، وذلك بناء على الكيفية التي تقوم بها باستخدام 14,000لى إ 13,500

 ولكننا لدينا تغطية جيدة للسعة.
 

  
عمر 

 فاروقي 
 لك.  ، شكرا  حسنا  

  
نأخذ نجمة واحد لطرح سؤال. سوف العلى  وايها السيدات والسادة، اضغطمرة أخرى أ المشغل

 . تفضلالتالي. خطك مفتوح. تصال اآلن اإل
 

  
ديفي 
 ارورا

الرسوم. ما هي بزيادة ول يتعلق سؤالي األمان لإلستثمارات. ض. هذا ديفي من مرحبا  
و هل سيكون هناك تأخير  في العام المقبل أالرؤية المتعلقة بذلك؟ هل سيحدث ذلك مبكرا  

 ول.لسؤال األفي هذا الخصوص؟ هذا ا
 

قبل الفوائد والضرائب  رباحاألهوامش بالنسبة لتقصد أن تقول إنه السؤال الثاني، 
مستوى  بلغيمكننا أن نفترض أن الهوامش يمكن أن ت (EBITDA) واإلطفاءواالستهالك 

من  ملإلعالنات والعروض الترويجية التي تمكنت؟ وبالنسبة في المستقبل تقريبا  ٪ 56

 ؟ع من التخفيض أن يستمرهل يمكن لهذا النو، تخفيضها خالل الربع الثاني



Page | 7     

 
ا وظفي اإلدارة ومالموظفين والرواتب يضاحات حول تقديم بعض اإلبإمكانك ، هل وأيض 

 .لك والرواتب. شكرا  
 

  
مايانك 
 باكسي 

 ول؟ رجاء تكرار ما هو السؤال األ

  
ديفي 
 ارورا

 مريكية. األوسط الشرق األالزيادة في رسوم جامعة 

  
مايانك 
 باكسي 

. إلطالعكم عليهاأي تطورات نعم. فيما يتعلق بزيادة الرسوم، في الوقت الحالي ليس لدينا 
نقوم بتحديث . وسوف معنه وبيانات متوفرة، سوف نخبركلإلعالن يكون لدينا شيء  ومتى

ن، ليس هناك تطور رئيسي. ال اآلوكما هو الوضع هذا الشأن. واليوم البيانات المتعلقة ب
 يمكنني تقديم اي بيان في هذا الخصوص. 

 
  

ديفي 
 ارورا

 ؟لذلك زمنى جدول بعمل تقومون متى

  
مايانك 
 باكسي 

ات ينبغي اتباعها، بمعنى أن بإمكاننا . هناك توجيهزمني جدول، ليس هناك زمني جدول
يجب علينا التعامل ، فهو أمر الزمني جدولللأما بالنسبة . اتباع تلك التوجيها إلى ما ال نهاية

 .م بهبالغكإتخاذ قرار بشأنه ومن ثم إلنحن غير مستعدين بعد وهو أيضا أمر ، معه داخليا  
 

  
ديفي 
 ارورا

 و...أ 2020ال يمكننا توقع ذلك حتى في لذلك، 

  
مايانك 
 باكسي 

حول  ، وأرجو أن تكون صبورا  إلطالعك عليهاي بيانات اليوم كما ذكرت لك، ليس لدي أ
 هذا األمر. 

 
  

ديفي 
 ارورا

 . ، حسنا  حسنا  

  
مايانك 
 باكسي 

قد ل ،(EBITDA) واإلطفاءقبل الفوائد والضرائب واالستهالك  رباحاألفيما يتعلق بهامش 

وأعتقد  بنك سيتيمن السؤال السابق من طاهر ردي على بشكل جيد للغاية في  ذلك شرحت
السنوي الماضي، في المتوسط كما كان عليه الحال  ما شابههأننا سنرى نفس النطاق أو 

٪ 2٪ أو 1بنسبة  انخفاض أو ارتفاعيمكن أن يكون هناك و٪. 56  - ٪55حوالي والبالغ 

 في هذا الخصوص. أي تقلبات كبيرة نتوقع ال و
 

ا، أن طبيعة  فيما يتعلق بمصروفات اإلعالن وترويج المبيعات، ال، كما أوضحنا سابق ا أيض 
أي  -تطور تالترويج وطبيعة التواصل مع المجتمع تمر بتغيير حيث تنضج المؤسسة و
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ستمرار اإلمع هذه الخلفية، من الطبيعي أال تحتاج إلى ووق. سالفي  السمعةمن حيث تطور ت
 في إنفاق نفس المبلغ على إعالناتك والترويج لجذب الطالب.

 
، مع المجتمع حول إنجازاتكالتفاعل اآلن هناك طرق مختلفة يمكنك من خاللها التواصل و

عالوة على  انخفاض المصروفات.ميزة في هناك . لذلك، بطبيعة الحال، استثماراتكو
مثل وسائل  ،ذلك، هناك أيض ا طرق مختلفة فعالة من حيث التكلفة للوصول إلى هذا القطاع

كان عليك في السابق أن تفعل الكثير،  .للغاية ا  جيد مثاال   تعتبرالتي جتماعي التواصل اإل
الوسائل وغيرها من  وسائل اإلعالم من خاللاإلعالن عن طريق على سبيل المثال، 

بعض الميزات اإلضافية في مختلف العروض من حيث اآلن نراها ، والتي المكلفة
 الوصول إلى الطالب المحتملين.وأقل تكلفة الترويجية حيث يمكنك القيام بطريقة فعالة 

 
  

ديفي 
 ارورا

ن، هل اآل. الدين الحالي لديكم الديون بخصوص فقطلك. سؤال أخر  . واضح. شكرا  حسنا  
هناك خطة لسداد هذا الدين بالكامل خالل السنة أو السنتين القادمتين من النقدية التي سوف 

 تقومون بالحصول عليها؟ 
 

  
مايانك 
 باكسي 

لدين خالل حوال، سوف يتم سداد اهناك دورة سداد جيدة متاحة. وفي أي حال من األ حاليا  
ولذلك سيتم سداد معظم الدين خالل سنتين. وفي الوقت  ،ربعة القادمةالسنوات الثالثة أو األ

 الحالي، لم نقرر بعد السداد المسبق.
 

  
ديفي 
 ارورا

 يحدث؟ كما الزمني للجدول وفق اذا هناك اطفاء تلقائي للدين ، جيد. إحسنا  

  
مايانك 
 باكسي 

 .بالطبع

  
ديفي 
 ارورا

 لك. ، شكرا  حسنا  

  
السؤال التالي. نأخذ نجمة واحد لطرح سؤال. سوف الخير للجميع، اضغط على أكتذكير ا المشغل

 .تفضلخطك مفتوح. 
 

  
مانوج 
 شروف

، ما هي فترة وما هو الجديدة ستيعابيةاإل القدرةمانوج. أريد السؤال عن  أناسيدي.  مرحبا  

لى إ 14,000الجديد للوصول من البناء لمرحلة  (CAPEX)سمالية أمبلغ المصروفات الر

 على سبيل المثال؟  15,000

 
  

مايانك 
 باكسي 

وما شهدناه في الماضي من أن المبنى الذي يتسع لنحو و بأخر، تصميماتنا قياسية. بشكل أ
 مليون دينار كويتي بتكلفة اليوم. 5.5حوالي  كلفناطالب، كما تقترح، سي 2,000
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مانوج 
 شروف

 ؟ يضا  أشهر أ 8إلى  6وسوف يستغرق من 

  
مايانك 
 باكسي 

 أشهر ثمانية حوالي النهاية وحتى البداية من يستغرق المبنى أن الماضي في شهدنا لقد. نعم
ا ويمكننا أقصى، بحد  .الحجم بهذا مبنى بناء أيض 

  
مانوج 
 شروف

نسمع ان جامعة الكويت ألننا ي اشعار بشأن اعتماد تخصص البترول؟ وذلك هل هناك أ
ن تحتفظ بهذا التخصص لنفسها وبالتالي ال ترغب في مشاركة تخصص البترول ترغب أ

 مع القطاع الخاص. هل هذا شيء يمكن ان يحدث؟ 
 

  
مايانك 
 باكسي 

. الدراسةوطلبنا ال يزال تحت الخاصة بنا جراءات ولكن اإل ،ين قرأت هذا البيانال أعرف أ
أشرت ؤشرات من هذا القبيل التي ي مي رد سلبي في هذا الخصوص أو أألم نحصل على 

 .إليها
 

  
مانوج 
 شروف

شاركتهم في الشركة دارة وبالتالي مرعاة لم يعد لهم وجود في مجلس اإل. لذلك فإن الحسنا  
 ن؟ليست كبيرة اآل

 
  

مايانك 
 باكسي 

 ماذا تعني بالرعاة؟ 

  
مانوج 
 شروف

 عائلة العثمان يا سيدي

  
مايانك 
 باكسي 

ما ذا كنت قد قمت بالمتابعة فيمجلس اإلدارة منذ فترة طويلة. إفهد العثمان ليس في  /السيد
طارق العثمان وهو إبنه. وهو مستمر  /دارة. لدينا السيدالتشكيل السابق لمجلس اإلمضى 

 دارة. في مجلس اإل
 

  
مانوج 
 شروف

 وسطالشرق األ. لقد فهمت يا سيدي. ولكن الهندسة المدنية سوف تكون في جامعة حسنا  
 ؟األميركيةاألوسط  الشرق كلية في وكذلكمريكية األ
 

  
مايانك 
 باكسي 

األمريكية. وال نزال وسط الشرق األخالل هذا الفصل الدراسي سوف تكون في جامعة 
 غير متاحة بعد.  فالموافقة ،مريكيةاألوسط األالشرق  كليةفيما يتعلق ب الموافقةنتظار بإ
 

  
مانوج 
 شروف

 يا سيدي شكرك جزيال  أ
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 . تفضلمفتوح. الخط السؤال التالي. نأخذ سوف  المشغل 
 

  
انكور 

 اجاروال 
ة حول المشهد انكور اجاروال من بنك اتش اس بي سي. مجرد سؤال متابعأنا . مرحبا  

ي منافسة من لكويت أو أتحديث بشأن المبنى الجديد لجامعة اي التنافسي. هل هناك أ
 سوفت؟  هيومنالقطاع الخاص تراها كتهديد أو تحدي على المدى القصير لشركة 

 
  

مايانك 
 باكسي

نعم، فيما يتعلق بالحرم الجامعي الجديد لجامعة الكويت، فإنه يتقدم من حيث اإلنشاءات. 
. ليس لدينا عض الكليات هذا الخريف أيضا  بنقل ب ننهم سوف يقوموه هو أوما نسمع

هي خطة التفاصيل الخاصة بهم ولكن هذا يحدث، بالتأكيد. وما تفاصيل دقيقة عن أي كليات 
موقع طالع على أنك يمكنك اإل بخالف ذلك، تراخيص الجامعات الخاصة الجديدة، أعتقد

 طلباتن التفاصيل حول الهناك المزيد مومجلس الجامعات الخاصة على شبكة اإلنترنت 
 واألشخاص الذين كانوا سيحصلون على التراخيص، إلخ.

 
على يحصلون ، ستكون هذه عملية مستمرة حيث قد يتقدم بعض األشخاص، وقد لذلك

وسط الشرق األفي جامعة  اآلن، الطريقة التي ننظر بها هي أنه عندما بدأناوتراخيص. 
، كانت جامعة الكويت في ذلك الوقت موجودة األميركية األوسط الشرق وكليةمريكية األ
ا. وجنبا   50إلى  40ما يقرب من نذ م إلى جنب معنا، بدأت أيضا الجامعات الخاصة  عام 

 وربما أربع منها قبلنا.
 

إلى ذلك، والذي  من خالل إظهار الجودة لدينا، وما نقدمه ومانثبت وجودنا وكان علينا أن 
ال يمكنك القول أنه لن تكون هناك منافسة أو لن يكون هناك ور فيه. ستمراسيتعين علينا اإل

لتحسين منشآتك، وتحسين  ا  أي قادم جديد، لكن عليك أن تعمل باستمرار وتسعى جاهد
واصل نسوف ووما إلى ذلك، وهو ما نقوم به  استثماراتكمناهجك الدراسية، وتحسين 

 القيام به. 
 

  
انكور 

 اجاروال 
، ة في مقاعد هندسة البترول لديهمالتوسع في جامعة الكويت، لقد كانت هناك زيادمن حيث 

 ولذلك اعتقد ان هناك نوع من المخاوف انخرى. وهي أكبر بكثير عن التخصصات األ
 الخاصة ستيعابيةاإل القدرةيتعلق بالزيادة الكبيرة في ربما تأخير هندسة البترول يكون 
 ؟، نعمالبترول بهندسة

 
  

مايانك 
 باكسي

وقطاع النفط  يسي للكويت يركز على قطاع النفط،ن التوجه الرئأما يجب أن تراه هو 
، ويشهد قطاع النفط أيضا عملية إحالل العمالة الوطنية محل العمالة كبيرا   يشهد توسعا  

على التخصصات الهندسية  الوافدة. لذلك، وعلى هذه الخلفية، من الطبيعي أن نرى إقباال  
ت، فهذا أمر ستيعابية في هذه المجاالطاقتها اإل والبترولية. لذلك، إذا زادت جامعة الكويت

ه ال  ألي شخص القيام بالشيء ذاته فهو ن يقوموا بذلك. ويمكنأمنطقي بالنسبة لهم  توج 
 . سيحدث يتطلب الكثير من الدراسة. وفي النهاية، إنه السوق الكويتي الذي يقرر ما

 
، هل هذا هو السبب؟ ال أعتقد أن هذا هو السبب ألنه ال يزال المطلوب في شركات اآلن

حتى النفط أكثر من ذلك بكثير. ألن ما أفهمه هو أن العمالة الكويتية من إجمالي المهندسين 
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، هناك مجال كبير ومساحة التكويت، وبفضل مبادرات ٪ فقط15٪ إلى 10اآلن ما بين 

 . المزيد من فرص العمل في شركات النفطق لخلكبيرة 
 

  
انكور 

 اجاروال 
 حسنا  

  
مايانك 
 باكسي

 وبالتالي، انت بحاجة إلى خريجين. 

  
انكور 

 اجاروال 
 . شكرا  جزيال   . شكرا  حسنا  

  
 الخط مفتوح. تفضل.  السؤال التالي.نأخذ سوف  المشغل 

  
ميرا من بنك سيكو، البحرين. تهانينا على النتائج القوية. لدي أنا باكسي.  /مساء الخير سيد ميرا ريدي

عالن.  رواتب الموظفين ومصروفات اإلسؤال متابعة حول مصروفات التشغيل، وتحديدا  
 في المستقبل.  ذلك الشيءاستمرار إذا كان بإمكاننا توقع ما معرفة أود 
 

  
مايانك 
 باكسي

 بالنسبة لكن. سابق ا شرحت كما كبير بشكل انخفضت قد الحال بطبيعة الموظفين تكاليف إن
ا تفهمي أن فيجب المستقبل، في ذلك ستمرارإل  يمكن ال التخفيض من النوع هذا أن أيض 
 التضخمية التكلفة وتعديالت التكلفة تصاعد عناصر بعض هناك سيكون. يستمر أن

ا للموظفين  .المستمرة الكفاءة من النوعية بنفس المتابعة يمكنك ال لذلك،. أيض 
 

، في ما يتعلق بنفقات اإلعالن، يمكن أن يظل إجمالي اإلنفاق أكثر أو أقل كما هو، بالتأكيد
ا، نمط ارتفعت لكن كنسبة مئوية من اإليرادات، إذا  اإليرادات، فسيكون لذلك ميزة. وأيض 

كما أوضحت، أننا نحاول إيجاد طرق مبتكرة فعالة من حيث التكلفة للوصول واإلنفاق، 
 .النطاقاإلنفاق ضمن ذلك أكثر أو أقل، يمكن أن يكون بشكل إلى الطالب. لذلك، 

 
  

إلى  هذايعزى لى تكاليف الموظفين، ذكرت التصاعد في التكلفة، هل . ولكن بالعودة إحسنا   ميرا ريدي
 رتفاع في التكاليف؟  الذي يدفع اإلما هو تحديدا  الجديدة؟ التخصصات 

 
  

مايانك 
 باكسي

يسية ونتيجة عدد الهيئة التدرترفع الجديدة سوف التخصصات الجديدة. التخصصات ليست 
ن زيد. وسوف يستمر ذلك كنسبة من اإليراد ألن يلذلك يمكن إلجمالي الهيئة التدريسية أ
أعضاء الهيئة التدريسية، غير من ف الموظفين ذلك عنصر متغير. وفيما يتعلق بتكالي

ن هذه االشياء سوف تظل سوف تكون هناك ترقيات وزيادات إلخ. ولذلك ال يمكنك القول أ
 عنيه. سوف تستمر لألبد عند نفس المستوى. وهذا ما أجامدة أو 

 
  

 شكرك. ، عظيم. أحسنا   ميرا ريدي 
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  تفضل. مفتوح. الخط  السؤال التالي.نأخذ سوف  المشغل 

 
  

 اإلجابة على أسئلتي. شكرا   تباكسي على المكالمة. لقد تم /شكرك سيد. أمرحبا   المتحدث 
 

  
مايانك 
 باكسي

 لك شكرا  

  
ن سؤالك تم الرد عليه، نجمة واحد لطرح سؤال. إذا رأيت أالخرى اضغط على مرة أ المشغل 

السؤال نأخذ نجمة اثنان. وسوف النتظار بالضغط على من قائمة اإلشطب اسمك يمكنك 
 تفضل. مفتوح. الخط التالي. 

 
  

طاهر 
صفي 
 الدين

مجرد سؤال متابعة. بالنظر طاهر من سيتي مرة اخرى. لدي أنا باكسي.  /سيد نعم مرحبا  
نه كانت هناك بعض مدفوعات تسديد الدين. وبشكل واضح، وضع التدفقات أعنى أ ...لى إ

تنخفض، ونتوقع تحسن أقوى  (CAPEX) سماليةأالنقدية لديكم قوي للغاية. المصروفات الر

 رباح. هل هناك حد معين في النقدية. أعني، أريد فهم كيف تنظر إلى سياسة توزيعات األ
ن نتوقع أعني في ضوء الميزانية العمومية، إنتاج قوي للنقدية؟ أو هل يجب أمستهدف؟ 

األرباح هذا العام. أعني ما لم يكن هناك أي إلتزامات نفقات  معدالت توزيعارتفاع 

 ول. ؟ هذا سؤالي األ(CAPEX) سماليةرأ

 
 ستحواذمج واإلراء من حيث الدتنا في بعض األالسؤال الثاني هو هل يمكنك مشارك

(M&A) ،؟ أعني بوضوح هل ما تنظرون إليه في الكويت بشكل أكبر أو خارج الكويت

ننا نرى أل –يضاح في هذا الخصوص ؟ أعني بعض اإلK-12 بي تعليم عالي هل هناك أ

 GEMSخبار، األتشاهدون  مذا كنت. أعني إ(M&A) ستحواذواإل ندماجاإل أنشطةبعض 

في السعودية وهكذا. هل هذا شيء تركزون عليه أو في الوقت الحالي ليست هناك و

 على القائمة؟ (M&A)مناقشات دمج واستحواذ 

 
  

مايانك 
 باكسي 

دفقات ، للحد الذي تسمح به التيضا   أوضحت مسبقا  فيما يتعلق بالجزء األول من سؤالك، لقد أ
رباح. هذه األ النقدية لدفع توزيعاتسوف تستخدم خر، النقدية في حالة عدم وجود إلتزام آ

معية وفي نهاية المطاف، سوف يكون ذلك قرار الجأرى فيها هذا األمر. هي الطريقة التي 
ما نصل ذلك اتخاذ قرار. يمكننا فقط التوصية عند ناالعمومية السنوية، ولذلك ال يمكن

 . دارة حاليا  الوضع الذي تراه اإلهو . ولكن هذا الوقت
 

ندماج والشراء، ليس لدينا أي شيء محدد حتى اآلن من نشاط عمليات اإلب وفيما يتعلق
لكننا في هذه المساحة التعليمية، وجهة يمكننا مناقشته أو لدينا شيء محدد للحديث عنه. 

ا عقل متفتح للنظر في الفرص  في مساحة التعلم. المتاحة من الطبيعي أن يكون لدينا دائم 
حالة على حدة. ولكن حتى اآلن ليس  ولهذا، فإن جميع القطاعات مفتوحة للنظر في كل

 . لدينا أي شيء محدد للمناقشة أو الحديث عنه
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طاهر 
صفي 
 الدين 

 لك.  . شكرا  حسنا  

  
 .تفضلمفتوح. الخط السؤال التالي. نأخذ سوف  المشغل 

 
  

 مرحبا   المتحدث 
  

مايانك 
 باكسي 

 نعم. 

  
ما هو المعدل الحالي لديكم  األول:. السؤال سؤاالنشكرك على المكالمة. لدي . أمرحبا   المتحدث 

، سوف لإليضاحللطالب بالنسبة للهيئة التدريسية وما هو الهدف هنا؟ والسؤال الثاني 
 تقومون في هذا الخريف بتقديم برنامج دراسي جديد وهو الهندسة المدنية؟ 

 
  

مايانك 
 باكسي 

طالب  24لى واحد، لكل إ 24 هو لى الطالب حاليا  معدل الهيئة التدريسية إ –موظفونا نعم.

تدريسية. وهذا الفصل الدراسي قمنا بفتح الهندسة المدنية الهيئة من الواحد عضو هناك 
للتخصصات الحالية، سوف تستمر بالفعل. ولكن  للتسجيالت، وهو تخصص جديد. ووفقا  
 . مريكيةألا وسطالمدنية في جامعة الشرق األ هندسةكتخصص جديد، سوف تكون هناك ال

 
  

لى هيئة التدريس، هل هذا هو الهدف او هل يمكننا رؤية . وبخصوص نسبة الطالب إحسنا   المتحدث
 تحسن هنا؟ 

 
  

مايانك 
 باكسي 

من حيث نسبة أعضاء هيئة التدريس، عليك أن تفهم أن هذا يعتمد على المرحلة التي تمر 
بها المؤسسة. عند تقديم تخصص رئيسي جديد، سيكون هناك في البداية بعض أوجه 

لن تتحسن. قد تكون سلبية. وبينما  -سلبية هيئة التدريسالقصور وبالتالي قد تكون نسبة 
 التخصصات لجميع كاملة نضج دورة خالل يتم هذا ولكنتنضج، سترى كفاءات قادمة. 

 .ستقراراإل مرحلة إلى يصلون عندما
لذلك، أود أن أقول، إذا كان عليك أن تنظر إليها في بيئة مستقرة جد ا حيث تنضج جميع 

دون التأثير على الجودة.  27 - 26رتفاع إلى تقريب ا، فال يزال بإمكانك اإل التخصصات

ا ألننا قدمنا تخصصات جديدة، يجب أن تفهم أنه ال يمكننا  لكن من اآلن فصاعد ا، نظر 
 فترة قصيرة. فيالوصول إلى مستوى كفاءة إجمالية 

 
  

 لك  لقد فهمت. شكرا   المتحدث 
 

  
 تفضل. مفتوح. الخط السؤال التالي. نأخذ سوف  المشغل 
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مانوج 
 شروف

  مرحبا  

  
مايانك 
 باكسي

 نعم

  
مانوج 
 شروف

ولى تأسيسية، لذلك لم نستطع . في الهندسة المعمارية السنة األسيدي مانوج مرة اخرى
 . القادمين الجدداستيعاب 

 
  

مايانك 
 باكسي

 السنة األولى لىإ٪ من الطالب يدخلون مباشرة 10 -٪ 8عليك أن تفهم أنه ال يزال حوالي 

(Freshman) هذا . وبقدر ما يتعلق األمر بالعمارة، ليس لدينا أي مختبرات تتناسب مع

لمعظم  EPP، على عكس التخصصات الهندسية األخرى حيث السنة األولى هي التخصص

 السنة األولىلكن بالنسبة للطالب الذين يمكنهم الدخول مباشرة إلى  الطالب.
(Freshman) الهندسية األخرى أكثر أو أقل  تخصصاتي الالموجودة فالمختبرات ، فإن

. المواضيع غير األساسية واألساسية مشتركةهم تكون يمكنها القيام بالمهمة هناك ألن مواد  
المختبرات متشابهة إلى حد ما. لكن بالنسبة للهندسة المعمارية، فأنت بحاجة إلى بعض 

ذلك، وهذا يستغرق بعض المتخصصة التي تمثل ستوديوهات ثالثية األبعاد، وما إلى 
 الوقت.

 
  

مانوج 
 شروف

 ،على سبيل المثال ،ا  كنت محق إذا   –لك. بالنسبة لفصل الصيف  بالتأكيد يا سيدي. شكرا  
ساس سنوي سوف أ وحدة دراسية هندسية وعلى 125سنوات، لدينا  5و أ 4تخصص 

ولذلك  ،هذا ال يشمل فصل الصيف –يضا وم بتقسيمها. ولكن في فصل الصيف أنق
 5بالمتوسط، ما هي النسبة المئوية للوحدات الدراسية السنوية أو الوحدات الدراسية للـ 

 ؟سنوات بالكامل في الصيف
  

  
مايانك 
 باكسي

وحدة دراسية في السنة  29ن الطالب سوف يدرس في المتوسط حوالي يجب افتراض أ

 . الصيف ذلك في بما
 

  
مانوج 
 شروف

 وهذا سوف يكون للهندسة؟ 

  
مايانك 
 باكسي

لي تذكر، حواوحدة دراسية للتخرج ولكلية إدارة األعمال، على ما أ 134 الهندسة تتطلب

 قل سوف يكون النطاق في هذا الحدود. وحدة دراسية. ولذلك بشكل أكثر أو أ 128
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مانوج 
 شروف

 ؟ األمريكيةوسط الشرق األفي المتوسط لجامعة  29، حسنا  

 
  

مايانك 
 باكسي

األمريكية. أنا ال أفرق بين وسط الشرق األجمالي لطالب جامعة نعم هذا اإل – حسنا  
 لحساباتك، وهذا جيد على نحو كافي.  29هو  قدره عمال ولكن العاملالهندسة وإدارة األ

 
  

مانوج 
 شروف

 سيدي؟  األميركية،األوسط  الشرق لكليةوبالنسبة 

  
مايانك 
 باكسي

 

 األوسط الشرق كليةو أقل في نفس النطاق الن  أكثر أيضا  أ األميركيةاألوسط  الشرق كلية
ية هي سنة منفصلة. ولذلك وحدة دراسية للتخرج. السنة التأسيس 60بحاجة إلى  األميركية

وحدة  60ت بحاجة لحوالي نولكن بالنسبة للتخرج، أسيس هنا. أن تحسب التال يجب أ

ذا قاموا بالتسجيل في الفصل الدراسي دراسية، أكثر أو أقل، وهناك أيضا الطالب إ
 وحدة دراسية.  30لى إ 28يتراوح من ما الصيفي، عندئذ يمكنهم التسجيل في 

 
  

مانوج 
 شروف

 . شكرك جزيال  أ

  
 تفضل. مفتوح. الخط السؤال التالي. نأخذ سوف  المشغل 

 
  

ديفي 
 ارورا 

نفهم ذلك  خرى. لكيمان لإلستثمارات. سؤال حول الرسوم مرة أضديفي من أنا . مرحبا  
من لكل ي فكرة بشأن الزيادة في الرسوم بشكل صحيح، هل تقول اآلن أنك ليس لديك أ

 ؟ األميركيةاألوسط  الشرق وكليةمريكية األوسط الشرق األجامعة 
 

  
مايانك 
 باكسي 

. لذلك يرجى ي شيء لمشاركته معك حاليا  ذكرت لك بوضوح للغاية. ليس لدي أ نعم، لقد
 عدم تكرار هذا السؤال مرة اخرى. 

 
  

ديفي 
 ارورا 

ن الهندسة أننا نفهم أبالتخصصات الدراسية. من الواضح  السؤال الثاني يتعلقحسن ا. 
المدنية سوف تبدأ في فصل الخريف. ولكن هل يمكنك أن تخبرنا بالتخصصات الدراسية 

 ضافي الذي تتوقعه في هذا الخصوص؟ و سنتين، ما هو النمو اإلأمنذ سنة بدأتم بها التي 
 

  
مايانك 
 باكسي 

لكتروني، فقد الموقع اإلعلى مدار السنوات الثالث أو األربع الماضية، إذا ذهبت إلى 
الشرق أدخلنا الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية في جامعة 

 .مريكية. وهذه السنة ستكون الهندسة المدنيةاألوسط األ
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ديفي 
 ارورا 

ي واحد أعه من هذه التخصصات الثالثة وهل ولكن سؤالي هو ما هو النمو الذي يمكننا توق
 ؟ ا  نضج حالي ا منه
 

  
مايانك 
 باكسي 

ن، لم نبدأ في رؤية ت والمخرجات. واآلن ترى المدخالالنضج شيء مرن. يجب أ
لكي يتخرج سنوات  5دورة تستغرق ألنها الخريجين والمدخالت على نفس المستوى 

 .لى مستويات النضج في هذه التخصصات بعدالطالب. ولذلك لم نصل إ
 

  
ديفي 
 ارورا 

 لك شكرا   .حسنا  

  
كاتم يرجى فحص وظيفة  ،المتصل .تفضلمفتوح. الخط السؤال التالي. نأخذ سوف  المشغل

 .لديكالصوت 
 

  
باندينوراي 

 ماريموثو
  مرحبا  

  
مايانك 
 باكسي

 نعم

  
 نعم المشغل 

 
  

باندينوراي 
 ماريموثو

لقابضة، عمان. لدي ستثمار الإلباندينوراي من الشركة الشرقية أنا مايانك.  /يا سيد مرحبا  

 13,500نها تتراوح من . لقد ذكرت أللطالب ستيعابيةاإل السعةجمالي استفسار بشأن إ

الشرق بين جامعة ستيعابية اإل لطاقةاإلجمالي هل يمكنك تقديم تحليل ، أوال  . 14,000لى إ

 ؟ األميركية األوسط الشرق وكليةمريكية األوسط األ
 

، 2018خريفي لعام في الفصل الدراسي ال ،على سبيل المثال –وصلتم  :وسؤالي الثاني هو

جمالي % من إ90، وهو تقريبا أكثر من 12,350جمالي تسجيالت الطالب لديكم بلغ إ

من معدل النمو السنوي المركب سنوات،  7خر . وإذا نظرت إلى آستيعابيةاإل سعتكم

(CAGR) وهذا 5لتحاق الطالب، انخفض العام الماضي إلى إ٪ في معدل 25 البالغ ،٪

ا ألنك تكاد تصل إلى  . لذلك، هل هذا نوع من النمو تقريب ا اإلجمالية طاقتكمأمر مفهوم نظر 
له بأمان لتوقعاتنا، أم أنه عدد من الطالب، إجمالي عدد الطالب المسجلين الذي يمكننا تحم  

هناك زيادة في قدرة وات؟ أو هل ستكون على سبيل المثال، لمدة سنتين إلى ثالث سن
 جديدة؟مواد ستمرار في إضافة الطالب مع اإل

 
  

مايانك 
 باكسي

مريكية األوسط الشرق األبالتأكيد. كما ذكرنا من قبل، فإن كال المؤسستين لدينا، جامعة 
تشتركان في البنية التحتية للحرم الجامعي. ولذلك من  مريكيةاألاألوسط  الشرق وكلية
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حيث الطاقة الفردية، سوف يكون لدينا بعض المرونة هنا. وبالتالي ليس هناك تحديد 
 للطاقات المنفصلة.  منفصل حاليا  

 
لذي الحظته في السابق، يجب عليك ا (CAGR) وفيما يتعلق بمعدل النمو السنوي المركب

سنة، دفعة كل  يضا  الجدد كان ينمو أ لتحاق الطالبق، كنا ننمو وإبن في الساأن تفهم أ
يالحظ سنوات سابقة. وبالتالي،  5لتحاق لدينا منذ لخريجين هي الدفعة التي قامت باإلا

 . وجود نمو متصاعد
 

وكذلك التخرج الذي يحدث اآلن يأتي من المقياس المدخالت لديك هذا يضيق ألن ، مستقبال  
 الطالب في تلك المرحلة الزمنية.عدد الذي زاد فيه 

 
بناء  على تسجيل الطالب  ستيعابيةاإلالقدرة ، سيتم تخطيط وفي المستقبل أيضا  

ا إجمالي ا سيحدث. لكن بالتأكيد، لن يكون نفس معدل  والتخصصات الجديدة وما نراه نمو 
. لقد بدأنا مؤسسة جددألننا كنا في السنوات الماضية  (CAGR)النمو السنوي المركب 

جديدة بالكامل. لذلك، فإن أي طالب تسجله خالل السنوات الخمس األولى سوف يستمر 
 ، باستثناء بعض المتسربين، الذين يخرجون من النظام.إضافة أي طالبفي التراكم بدون 

 
ا التخرج، وتواصل أرقام التخرج هذه مرور الوقتولكن اآلن مع  ، سيكون هناك دائم 

 ٪ كإجمالي.5ذلك من الطبيعي أن تكون قد رأيت العام الماضي فرق ا بنسبة نموها، ل

 
  

باندينوراي 
 ماريموثو

ي زيادة في النفقات لسابق، هل سيكون هناك أكمتابعة لسؤالي ا –هل سيكون  – ذا  إ
ضافة إفلنقل، اذا قمت ب –بينما تضيف هذه البرامج الجديدة، وخاصة  (CAPEX) الرأسمالية

 (CAPEX) سماليةأالعام القادم، هل سيكون هناك زيادة في النفقات الرالهندسة البترولية 

 %؟ 1.9يراد مقارنة بالمستوى المنخفض الحالي عند كنسبة مئوية من اإل

 
  

مايانك 
 باكسي

 استيعابية قدرةننا نحتاج لأحيث وضحنا في السؤال السابق، كما أ، نقوم، وسوف يجب علينا
الذي يمكننا وستثمار مليون دينار كويتي كنوع من اإل 5.5بتكلفة  تقريبا   2,000 قدرها

وننظر الى لى التسجيالت ، سوف ننظر إشهر. ولذلك للمضي قدما  أ 8الى  7خالل ؤه بنا

 لذلك بالنفقات الرأسمالية النقدية لتزام وفقا  ام التي نراها وبالتالي نقوم باإلرقالنمو في األ
(CAPEX) ن الحرم الجامعيعب من المرحلة التي نحن فيها. وأللذلك وهو ليس وضع ص 

بحاث جاهز لديك مع البنية التحتية األخرى. وحتى األن بناء األوبرا والمكتبة ومركز األ
لى فصول دراسية كل ذلك تم القيام به األن. ولذلك أنت تحتاج إ يوالمركز الرياض

  .كبيرة مشكلة ليست وهيضافة إومختبرات ك
 

  
باندينوراي 

 ماريموثو
 مايانك.  /شكرك سيدأ

  
 تفضل. مفتوح. الخط السؤال التالي. نأخذ سوف  المشغل
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فراجيش 
 بهانداري

باكسي على المكالمة. لقد قمت  /شكرك سيدال كابيتال. أفراجيش من المأنا . مرحبا  
الرد على سؤالي. بشكل أساسي، ليس باإلمكان ، ولذلك هل ما زال قليال   تصال متأخرا  باإل

متياز، العمليات ولكن من المفهوم لدينا أن أحد المساهمين، مجموعة اإلهناك شيء يتعلق ب
ي الواقع، دفعت سعر السهم لإلنخفاض. للغاية في السوق وفنشطة تستمر في البيع وكانت 

أجل مصلحة  نه منواآلن، قد ال يكون لدى اإلدارة نظرة بشأن ذلك ولكن أال ترى أ
صلحة طراف المقابلة ذات المساهم الكبير بمعاملة كبيرة مع األن يقوم المأللمساهمين 

ي مؤشر حول المساهمة المستهدفة ، إذا كان لديك أيضا  والمستثمرين من المؤسسات؟ وأ
 لديهم؟ 

 
  

مايانك 
 باكسي 

، وال يمكننا يهاإجابة عللألسف، هذه األسئلة التي توجهها إلينا كإدارة، ليس لدينا أي 
مثلك أو ربما الجزء األكبر من الجيدبن  المستثمرين ،األسئلة جابة علىإ الوصول إلى أي

. ال يمكنك الذهاب والتأثير على أي شخص. هم مثلك. كان بإمكانك ليهمعائدة إستثمارات اإل
ا أن تذهب وتشتري في السوق لمصلحتك إذا كان عليك حماية السهم. لذلك ، هذا شيء أيض 

 ال أستطيع، كإدارة، إرشادك إلى أي شيء في هذا الشأن.
 

  
فراجيش 
 بهانداري

دارة حول هذا الوضع المحدد فيما اك اتصال بين كبار المساهمين واإلليس هن ذا  . إحسنا  
 سهم أو ما هي الحصة التي يستهدفونها في الشركة؟ يتعلق بما يهتمون به سواء كانت أ

 
  

مايانك 
 باكسي 

، ولذلك ليس لدينا هذا النوع من المناقشات. وبشكل صحيح، بإحتراف تدار اإلدارةكيد. أبالت
 خرين.م بهذه المناقشات مع المستثمرين أو أي من المالكين اآللن نقو

 
  

فراجيش 
 بهانداري

  لك. هذا كافي. شكرا   . شكرا  حسنا  
 

  
 تفضل مفتوح. الخط السؤال التالي. نأخذ سوف  المشغل

  
  

عمر 
 فاروقي 

عدد الطالب  –رغب في التساؤل عن الطالب المسجلين اإلمتياز مرة أخرى. أعمر من أنا 
؟ وكما ستيعابيةاإل قدرتكنه يتعين عليك زيادة المسجلين مرة اخرى. أعني، متى تعتقد أ

متى تعتقد  ذا  لديك. إ% من الطاقة 90 إلى حد المتصلين السابقين، لقد وصلت تقريبا  ذكر أ

، ؟ وثانيا  2021 - 2020في  ستثمار، مثال  هذه النقطة عندما يتعين عليك اإل سوف تأتي

نسبة ن نتوقع أن تنخفض فهل يمكننا أ% في العام الماضي. 5عني كان هناك نمو بنسبة أ

العديد من عمليات التخرج كون هناك ي% في المستقبل؟ وكما ذكرت، سوف 3لى إالنمو 

 ن. ث اآلتحد
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جديد. أقصد ما هو حجمه؟ نسمع وسؤالي الثاني يتعلق بجامعة الكويت، الحرم الجامعي ال
ضافية والبعض يقول طاقة إ 20,000رقام مختلفة من مصادر مختلفة. البعض يقول عن أ

 . ولذلك، ما رأيك في هذا الخصوص؟ 40,000حوالي 

 
  

مايانك 
 باكسي

، يجب علينا أن نرى عمليات اإللتحاق. سوف ستيعابيةاإل والطاقةالطالب عدد فيما يتعلق ب
تمكن من القيام بالتقييم لنوع رقام الواضحة بحلول سبتمبر ومن ثم سوف ننحصل على األ

في هذا  –رى ن في الوقت الحالي، ال أالتي نحتاج اليها. ولك ... لخإ اإلضافية،نشاءات اإل
خر فيما يتعلق بالنفقات ولذلك ليس هناك إلتزام أقمنا بالتغطية، لقد الفصل الخريفي 

 في الوقت الحالي.  (CAPEX) سماليةأالر

 
 يضا  بالحرم الجامعي لجامعة الكويت، أنت على علم جيد بالكويت ولدينا أ وفيما يتعلق

و التقارير الصحفية التي تأتي في هذا السوق. وهو اإلطالع على نفس الوسائل اإلعالمية أ
هناك. ولذلك ليس اية للحصول على رقم محدد بشأن الطاقة أو ما يحدث وضع صعب للغ
دمج لمبانيهم في وقت سابق أن هذا سيكون  فما قرأناه في الصح. يضا  لدينا علم كامل أ

الحالية إلى حرم جامعي واحد  طاقات، وحيث يتم تحويل بعض الفي مكان واحد لمتفرقةا
ال توجد بيانات أصلية أخرى ونتظار والمراقبة. لة واحدة. لذلك، سيتعين علينا اإلتحت مظ

 ها لدي، والتي يمكننا مشاركتها مع أي شخص أو يمكن إجراء المزيد من المناقشات حول
 .ألنه ليس لدينا أي تفاصيل محددة حول هذا الموضوع

 
  

عمر 
 فاروقي 

اإلعالمية ولكن يمكنك ا متأكد أننا نرى نفس الوسائل قصد، أنن هذا يعتبر تهديد كبير؟ أولك
 قصد__ ول على معلومات فعلية، مشاهدة اإلنشاءات وكل شيء. ولذلك أالحص حيانا  أ
 

  
مايانك 
 باكسي

 أوضحت األمر لقد 
 

  
عمر 

 فاروقي 

 و؟ أنه تهديد كبير أتعتقد  هل

  
مايانك 
 باكسي 

ا، أليس كذلك؟ عندما بدأنا من  دون أي خلفية نقطة الصفر كان هناك تهديد عندما بدأنا أيض 
طالب  40,000إلى  30,000ما يقرب من مع  وجودالأكاديمية وكانت جامعة الكويت في 

مسجل. لذلك، من تلك المرحلة إذا وصلنا إلى هذا المستوى، أعتقد أننا أفضل استعداد ا 
العديد من ب اآلن أنفسنا أيضا   رسخنالوضع أنفسنا على أساس الجدارة والجودة. وقد 

 - مبانينا الجامعيةالتخصصات المتنوعة، حيث يتم تعيين الخريجين لدينا. قد ال تكون 
بحجم الحرم الجامعي الجديد لجامعة الكويت، ولكن على األقل لدينا حرم جامعي جيد نسبيا  

 ذو مستوى عالمي. لذلك، أعتقد أنه يتعين علينا التنافس مع تقدمنا.
 

  
عمر 

 فاروقي 
 لك.  جزيال   ، شكرا  حسنا  
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مديري الجلسة اليوم لى ليست هناك أسئلة أخرى في هذا الوقت. سوف أعيد اإلتصال إ المشغل 

 .و ختاميةفيما يتعلق بأي مالحظات إضافية أ
 

  
مايانك 
 باكسي

 في هذا المؤتمر. وأعتقد جتماع معكم جميعا  جميع. لقد كان من دواعي سروري اإللل شكرا  
 لكم  سوف ننهي المؤتمر عند هذه النقطة. شكرا  ننا أ
 

  
  ن.كم على مشاركتكم. ويمكنكم فصل اإلتصال اآلشكرمؤتمرنا اليوم. أيختم وهذا  المشغل 

 


