


 

 لشركة : شركة هيومن سوفت القابضة ا

لشركة هيومن سوفت( المحضر المعدل  2021عنوان المؤتمر : مؤتمر نتائج الربع الثاني لعام 
 نجليزية)االوالمترجم من اللغة 
  2021أغسطس  04التاريخ : األربعاء 

  ظهرا بتوقيت الكويت 2:00وقت المؤتمر :           
________________________________________________________  

    
في مؤتمر  أهال بكممن المجموعة المالية هيرميس.  حاتم عالءلجميع. أنا مرحبا با حاتم عالء

لشركة هيومن سوفت. ويسرني أن يكون معنا في مؤتمر  2021نتائج الربع الثاني لعام 
الذي سوف يبدأ ببعض  لشركة هيومن سوفت ماليالرئيس ال - اندهانوب داليوم السيد/ 

في وكتذكير جوبة. األسئلة وسنفتح بعدها المجال لألالمالحظات االفتتاحية 
على الجانب االيمن من  زر رفع األيديالضغط على ما إلطرح سؤال يمكنكم البداية،

لطباعة في محادثة يمكنكم او ألخطوطكم  الوضعية الصامتةلغاء إقوم بأشاشاتكم وسوف 
  . تفّضل ،سئلة واالجوبة. أنوباال

    
أنوب 
  دهاند

في مؤتمر تحليل نتائج الربع الثاني لعام ونرحب بكم  يسرنا وجودكم معنا اليوم
 .أمانفي كم بحباأم وأنتتكونوا ن أتمنى أو لشركة هيومن سوفت القابضة. 2021
 دهاندنوب أالمجموعة المالية هيرميس إلستضافة هذا المؤتمر. أنا  فريق وأشكر

  ثانيأن أستعرض أبرز أحداث الربع الوأود  هيومن سوفت لشركة ماليالرئيس ال
  . بإيجاز ثم افتح المجال لالسئلة واألجوبة 2021من عام 

  
مناقشتها خالل  تتمأو وجهات نظر  ةعيتطلّ  اتأن أي بيان إلىفي البداية، أود أن أشير 

ال وقد تتسبب في اختالف النتائج الفعلية.  وعدم يقينخضع لمخاطر ت هذا المؤتمر
بتحديث مثل هذه اآلراء أو البيانات، وال تصدر أي لتزام اأي  هيومن سوفت تتحمل

  .جعتها.ارتمت مفيما يتعلق بأي ظروف  إعالنات
  

هيومن سوفت خالل الربع الثاني شركة داء ألوفيما يلي بعض النقاط الرئيسية البارزة 
  :2021من عام 

  
التايمز للتعليم من قبل   AUMجامعة الشرق االوسط االمريكية صنفت  •

في الكويت  كالجامعة األولى Times Higher Education العالي
 Times تايمز للتعليم العاليالفي المنطقة في تصنيف  24 كزلمروصاحبة ا

Higher Education  الصادر في يوليو و، 2021 لعام العربيةللجامعات
2021.  

كأفضل جامعة في  AUM جامعة الشرق االوسط االمريكية تم تصنيف •
 QSجامعة على مستوى العالم في تصنيف  800-751الكويت ومن أفضل 

  .2022لعام  العالميةجامعات لل
على الموافقة لمنح درجة  AUM جامعة الشرق االوسط االمريكية حصلت •

  .برامج الهندسةر في الماجستي
على الموافقات لطرح ثالث  ACM كلية الشرق االوسط االمريكية حصلت •

  تخصصات جديدة.



 

على  AUM جامعة الشرق االوسط االمريكية حصلت كلية إدارة األعمال في •
صاحبة الباع الطويل الهيئة ، وهي AACSBمن قبل  كاديميعتماد األاال

  لكليات إدارة األعمال. األكاديميبين هيئات االعتماد  واألكثرشهرة
 - PRMEعضًوا في  AUM جامعة الشرق االوسط االمريكية أصبحت •

األمم  مدعومة من قبلوهي مبادرة   -مبادئ التعليم اإلداري المسؤول
  المتحدة.

  
  2021األداء المالي للربع الثاني من عام  إلىنأتي اآلن 

  
و  2020ات في التقويم األكاديمي في أنه بسبب التغيير كم، نود أن نعلمفي البداية

  العام السابق قابلة للمقارنة. أرقام، قد ال تكون 2021
  

لفصل الدراسي ا يراداتإ٪ من 60في الظروف العادية ، كان سيشمل الربع الثاني 
٪ من 75، تم االعتراف بنسبة 2021. ومع ذلك، خالل الربع الثاني من عام الثاني

  .الثانيفصل الدراسي إيرادات ال
في العرض  12اإليرادات في الصفحة ب االعترافشريحة  إلىالرجوع  ميمكنك

  التقديمي للمستثمر.
  

أعلى  أنتكمليون دينار كويتي  54.2البالغة  2021إيرادات النصف األول من عام 
مليون  24.5البالغة  2020٪ مقارنة بإيرادات النصف األول من عام 121بنسبة 

ارتفاع معدالت تسجيل الطالب والتغييرات في  إلىذلك أساًسا دينار كويتي، ويرجع 
  .19كوفيد التقويم األكاديمي بسبب 

  
) للنصف األول من EBITDA(اإلطفاء األرباح قبل الفوائد والضرائب واالهالك و

٪ مقارنة 296بنسبة أعلى  نتاكمليون دينار كويتي  40.4والبالغة  2021عام 
  مليون دينار كويتي. 10.2 فيه والتي بلغت 2020بالنصف األول من عام 

  
كان مليون دينار كويتي  36.9والبالغ  2021صافي ربح النصف األول من عام 

مليون دينار كويتي في النصف األول من عام  7.5٪ مقارنة بـ 389بنسبة أعلى 
2020.  

  
هامش بلغ ٪ و68 نسبة 2021بلغ هامش صافي الربح للنصف األول من عام 

للنصف األول من  EBITDAطفاء الوإهالك واإلاألرباح قبل الفوائد والضرائب 
  ٪.75 نسبة 2021عام 

  
فلساً  62مقابل  2021فلساً خالل النصف األول من عام  303وبلغت ربحية السهم 

  .2020خالل النصف األول من عام 
  

يونيو  30في مليون دينار  47 قدره حققت هيومن سوفت مركز نقدي صافي
2021.  

  



 

 2021يونيو  30مليون دينار كويتي كما في  106.1بلغ إجمالي حقوق الملكية 
 2021حقوق الملكية لألشهر الستة األولى من عام وبلغ العائد السنوي على متوسط 

65.8.٪  
  

  .2021يونيو  30مليون دينار كويتي كما في  127.3بلغ إجمالي األصول 
  

مؤجل من  أي إيرادركة هيومن سوفت ى ش، ليس لد 2021يونيو  30 كما في
في نهاية بدأ الفصل الدراسي الصيفي كون  إلىيرجع ذلك التعليم العالي ، و نشاطات

 .ةعاديال كاديمي في الظروفاألعام ال كما هو الحال فييونيو، بدالً من منتصف يونيو 
  

من تحمل  هاالحماية والمرونة وتمكنلشركة هيومن سوفت ة قويالتوفر الميزانية 
  . 19كوفيد  مثل متوقعة غير ظروف وأحداث 

  
استراتيجياتنا على تحقيق ، نواصل السعي الجاد للعمل شركة هيومن سوفتفي إننا، 

  لمساهمين.لقيمة تحقيق الالرئيسية للتميز األكاديمي وكفاءات التشغيل و
  
في  جدابشكل جيد لشركة هيومن سوفت تم تمثيل االستراتيجيات الرئيسية أعاله ي

 كلية الشرق االوسط االمريكيةو AUMجامعة الشرق االوسط االمريكية عمليات 
ACM أيضا.  

  
خريجي ل االختيار األول المفضلهي  AUMجامعة الشرق االوسط االمريكية 

خالل  استقبلناهمذلك في العدد الكبير من المتقدمين الذين  قد تمثلالمدارس الثانوية و
للتعليم  التايمزو  QS World اعتبار تصنيففي  أيضاا نعكس هذوقد اهذا العام. 

 AUM جامعة الشرق االوسط االمريكية Times Higher Education العالي
  في الكويت. الجامعة األعلى تصنيفا

  
نحن نسعى جاهدين لتحقيق التميز األكاديمي ونضيف قدرات جديدة ونطور باستمرار 

  .بعيدة المدى ضمان تحقيق أهدافنالجديدة طرح تخصصات 
  

من منظور اختيار أفضل الطالب وألمعهم، نطبق إجراءات قبول صارمة بهدف 
تكلفة االنقطاع الالحق عن  إلىبالنظر والتوازن الصحيح بين الجودة والكمية.  تحقيق

جامعة الشرق االوسط  قبول المرشح المناسب لكل من إلىالدراسة، نهدف دائًما 
  .ACM االوسط االمريكيةكلية الشرق و AUM االمريكية

  
 قبولفي  من خالل استمرارنادون تغيير  أيضابقيت عملية القبول لدينا هذا العام لقد 

  .ةالعالي تالطالب ذوي المعدال
  

الشهر مجلس الجامعات الخاصة ، التي أعلنها الداخلية الدراسية منح البعثات أرقام
، يمكن أن تكون الدراسي االولالفصل الماضي، ال تزال غير نهائية. حتى بداية 

هناك تغييرات على حساب اإلضافات والسحوبات. عالوة على ذلك، ال تشمل هذه 
كلية الشرق االوسط  وخريجييدرسون على نفقتهم الخاصة الطالب الذين  رقاماأل

الدراسات  برامج إلىالذين يرغبون في االستمرار واالنضمام  ACM االمريكية



 

سنكون قادرين على معرفة و  .AUMلشرق االوسط االمريكية الجامعية في جامعة ا
  الفصل الدراسي االول. بداية عند فقط  مستجدينالعدد الفعلي للطالب ال

  
والمؤسسة سم باإلنفسكم أتقديم  مبهذا، أفتح الباب اآلن لألسئلة واألجوبة. أطلب منك

  أسئلة. ةأي معندما يكون لديك ونهاالتي تمثل
  

 .مشكرا لك
  
  

على  "رفع األيدي  "يا أنوب. لطرح سؤال يمكنكم اما الضغط على مفتاح  أشكرك حاتم عالء
لخطوطكم او يمكنكم  "الصامت"بالغاء خاصية أقوم الجانب االيمن من شاشاتكم وسوف 

الطباعة في محادثة االسئلة واالجوبة. سوف نتناول سؤالنا االول من المحادثة من 
مؤجل في الميزانية العمومية كما في أي إيراد . لم يتم عرض BNHديباك بابو من 

الفصل الدراسي الصيفي. ما هو سبب إيراد تسجيل فيه يتم  . وعادة2021يونيو  30
  ذلك؟ 

  
انوب 
  دهاند

سبوع األديباك على طرح السؤال. يبدأ الفصل الدراسي الصيفي عادة في  أشكرك
يونيو، نتمكن من احتساب  30اني من السنة في الثالث من شهر يونيو، وبنهاية الربع الث

. ولكن هذه المرة، بدأ الفصل الدراسي الصيفي في يالصيفالفصل الدراسي يرادات إ
لم تنته في  لسحبساب واالضافة واتحمن يونيو، وبالتالي فإن فترة االخير سبوع األاأل

الصيفي كما في الفصل الدراسي يرادات إيونيو. وبالتالي لم نتمكن من احتساب  30
مؤجل في البيانات المالية للربع الثاني من عام  إيراد، ليس هناك ، ولذلك يونيو 30

  . شكرا لك. 2021
  

  . لدينا سؤال من خط توماس ماثيو. خطك مفتوح. أشكرك حاتم عالء
  

توماس 
  ماثيو 

 Kamcoعلى تناول سؤالي. أنا توماس ماثيو من  أشكركمرحبا، مساء الخير. 
Invest .الدراسي االول.فصل الفي  قبوللدي ثالثة أسئلة. سؤالي األول يتعلق بال 

جامعة الشرق االوسط  في قبولأردت فقط معرفة الخلفية النخفاض معدالت ال
الذين يدرسون على نفقتهم من الطالب  49000تخرج هو . هل AUM االمريكية
  ٪ فقط؟ 3و حوالي ه ،البعثات الدراسية الداخليةواالنخفاض في الخاصة 

جامعة الشرق  في قبولأحاول أن أفهم ما هي الخلفية لالنخفاض الكبير في معدالت ال
أولية، ولكن حتى ذلك الحين، إذا كان  أرقام. أعلم أن هذه AUM االوسط االمريكية

، فسيكون ذلك مفيًدا للغاية. في كل قديمه في هذا الخصوصيمكنك ت مؤشرهناك أي 
 جامعة الشرق االوسط االمريكية قياسي، كان االتجاه العام هو أنال عامخالل العام، 

AUM كلية الشرق االوسط االمريكيةو ACM 8على ما يتراوح بين معًا حصالن ت 
٪ من إجمالي عدد الطالب الذين تخرجوا. أردت فقط أن أعرف ما هو  10٪ و 
  ؟االنخفاضسبب 

  
مع المناقشات التي تجري في جامعة الكويت لزيادة عدد  أيضاسؤالي الثاني يتماشى 

أي شيء  مقد تلقيت م. أنا فقط أتساءل عما إذا كنتمحددة تخصصات٪ ل20الطالب بنحو 
وعدد الطالب والمنح الدراسية.  لقبولمن مجلس الجامعات الخاصة لزيادة مماثلة في ا

 إلىوالذي سيتوافق ، 2021الثاني من عام  نصفال وسؤالي األخير سيكون بخصوص



 

لوضع ، والذي تم ذكره. لذا، نظًرا ألن هذا هو ا2019الثاني لعام  نصفالحد ما مع 
من أنشطة االندماج واالستحواذ  مالعام الدراسي العادي، هل سيتغير موقفك إلىوسنعود 

  أسئلتي. تناول؟ شكرا لنشاطا ليصبح أكثر 
  

انوب 
  دهاند

البعثات يا سيد توماس. بالنسبة لعمليات القبول في الفصل الدراسي االول و أشكرك
نستمر  أيضانحن، كغيرنا، تمهيدية و أرقام، فإنها أنت، كما ذكرت الدراسية الداخلية

متنوعة تظهر في  أخبارالمطبوعة. وهناك  وسائل اإلعالم المحلية إلىفي الرجوع 
بشأن زيادة جامعة الكويت من رسمية  عالناتإوسائل االعالم المطبوعة وليست هناك 

  %. 20بنسبة  هاالقبول في
  
قدرة للحصول على  الخاصة معناات تواصل مجلس الجامع إلىاآلن، بالنسبة و

مجلس الجامعات الخاصة إضافية، لم يكن هناك أي اتصال رسمي من استيعابية 
ذكرت في بياني  اكتمال عملية القبول، وكما انتظارحول هذا الموضوع. نحن في 

يدرسون على الطالب الذين  أرقامحصر هاء بعد من نتال، لم يتم اأيضااالفتتاحي 
، وال ACM كلية الشرق االوسط االمريكية الطالب المتحولون منونفقتهم الخاصة 

  حتى اآلن. مستمرةتزال عملية القبول 
  

هاء فترة اإلضافة نتاوبعد الفصل الدراسي االول لذلك، بمجرد اقترابنا من بداية 
الفعلي عدد الا سيكون الوقت الوحيد الذي سنعرف فيه ، أعتقد أن هذسحبوال

الثاني من عام  نصفبشأن ال، اآلنوالدراسي الجديد. لعام ا في الجددلمقبولين ل
أنشطة اندماج جراء إلونشاط االندماج واالستحواذ، ليس لدينا أي خطط   2021

جامعة  التركيز على مجاالت القوة لدينا في إلىنتطلع ، بل واستحواذ حتى اآلن
  .ACM كلية الشرق االوسط االمريكيةو AUM الشرق االوسط االمريكية

  
ما زلنا ال نملك وضوًحا حول كيفية عمل ،  2021الثاني من عام  نصفال إلىبالنسبة 

نعم، نحن مستعدون، في  ، الحرم الجامعي. ال يوجد اتصال رسمي حتى اآلن. لكن
، ACM كلية الشرق االوسط االمريكيةو AUMعة الشرق االوسط االمريكية جام

، أو في الحرم الجامعي، هجينةأو  عن بعدالدراسة  نتاكألجميع االحتماالت، سواء 
فنحن نعد أنفسنا ألي شيء يُطلب منا المضي قدًما فيه. أعتقد أنني أجبت على جميع 

  أسئلتك. شكرا جزيال.
  

توماس 
  ماثيو 

وراء  سبب المنطقيلدي سؤال متابعة بشأن النقطة االولى التي ذكرتها. ما هو الانوب، 
  كما ترى من وجهة نظرك؟  تسجيلفي عمليات الولية األ األعداداالنخفاض في 

  
انوب 
   دهاند

جامعة كما ذكرت، بالنسبة لنا، إن مزيج الجودة والكمية مهم جًدا دائًما. وال يزال لدى 
ين تمجتمع ACMاألمريكية  كلية الشرق االوسطو AUMالشرق االوسط االمريكية 

ذوي طالب من  الحصول علىأعلى رقم بين جميع الجامعات الخاصة. وتمكنا من 
كون تنأمل أن لكننا األولية و رقامأعلى المعدالت التراكمية. نعم، ال تزال هذه هي األ

  الفصل الدراسي االول.  أكثر وضوًحا مع اقترابنا من بداية
  

 توماس
  ماثيو 

  انوب.  أشكرك



 

. سوف نتناول سؤال من خط كريم عباس من شركة فرانكلين تمبلتون أشكرك حاتم عالء
Franklin Templeton .خطك مفتوح .  

  
كريم 
  عباس

سؤالي ، ال أريد أن يساء مرة اخرى على المؤتمر التحليلي.  أشكركمرحبا انوب. 
ال تلتزمون بهذه األمور  بشكل صحيح قضية بيانات تطلعية. أعلم أنكمفهمه على أنه 

، سألنا تم تحقيقها، ولكن عندما تحدثنا قبل حوالي عام، بعد التسجيالت القياسية التي 
لطالب، لقد من ا بالنظر إلى هذا العدد اإلضافي، القدرة االستيعابية عن خطط زيادة 

  طالب. 14000الطالبية البالغة بية قدرتكم االستيعا٪ من 98حوالي  حققتم
  

ننا سننتظر لنرى كيف ستبدو عمليات التسجيل العام المقبل، ثم أوفي ذلك الوقت، قلتم 
فوق  ماآلن، اعترضنا، قائلين حسنًا، هذا سيدفعكو. قدرة استيعابيةنقرر إضافة 

يمكننا في الواقع، اإلجابة:  نتاحقًا؟ وك 14000 قدرتكم االستيعابية، فهل مطاقتك
الفترة  ، يمكن أخذ دروس الماجستير فيرنتنتخارج األرنت ونتالعمل، بين األ

  رقم تسجيل أقل بكثير من المتوقع. إلىذلك. واآلن توصلنا  إلى، وما  المسائية
  

يمكنني القول، بموضوعية، أن مجتمع االستثمار أصيب بخيبة أمل من هذا الرقم. إذن، 
هذا العدد من الطالب، وبالتالي،  فقط واتقبلس ممسبقًا أنكسؤالي هو هل كان هذا معروفًا 

  خطًطا لإلضافات؟ ا ولماذا لم تضع
  

انوب 
  دهاند

أنه حتى اآلن،  خبركمأ، يمكنني أن الطاقة االستيعابية حول زيادة يا كريم.  أشكرك
الوباء لم ينته بعد،  ه أوالألن. االستيعابية ، ليس لدينا خطط ملموسة لزيادة قدرتناأيضا

بمجرد أن  مجلس الجامعات الخاصة،على الرغم من أننا سمعنا عن الرقم األولي من 
، وعندها فقط سنلتزم يصبح لدينا المزيد من الوضوح، سنراجع متطلباتنا األكاديمية

، اعتماًدا على نوع الزيادة التي يتعين علينا القيام بها في قدرة االستيعابيةبزيادة ال
  حرم الجامعي.ال
  
سؤالك هل كنا على علم به؟ بالطبع ال. إن عملية القبول لدينا، كما  إلىاآلن، نعود و

 إلىفي العام الماضي، ونحن نهدف  نتاكذكرت في بياني االفتتاحي، هي نفسها كما 
جعل الطالب يتناسبون مع استراتيجيتنا الرئيسية للتميز األكاديمي وسنواصل القيام 

  بذلك.
  

 كريم
  عباس

هل تقومون باالفصاح عن عدد الطالب الذين يقومون بتقديم الطلبات كل عام؟ ربما 
  . ، مثالكان معدل القبول

  
انوب 
  دهاند

. لم تنته نهائيالحتى اآلن، ال تزال عملية القبول مستمرة ، لذلك ليس لدينا الرقم ال. 
والطالب الذين  ACM كلية الشرق االوسط االمريكية بعد عملية القبول في تحويالت

يمكن أن ترتفع مجلس الجامعات الخاصة  أرقام. وكما ذكرنا، حتى على نفقتهم الخاصة
  وتنخفض، اعتماًدا على عمليات السحب واإلضافات األخرى.

  
كريم 
  عباس

، الفصل الدراسيولكن بقدر ما يتعلق األمر باإلفصاح، في النهاية، بمجرد أن يبدأ 
ستكون مهمة جًدا للناس حتى يعرفوها، حتى بعد  بياناتال النقطة ههذ عندأعتقد أن 

ذكر في سبتمبر أو أكتوبر، إذا كان بإمكانك الخروج برقم يذلك الحقيقة. لذلك، قد يكون 
هذا العام، هذا هو عدد األشخاص الذين تقدموا بطلبات، وهذا هو عدد األشخاص الذين ل



 

عين في أخذه  مهذا شيء نقدر لكتم قبولهم، فقط حتى نتمكن من تتبع ذلك. لذلك، 
  االعتبار.

  
انوب 
   دهاند

نقطتك في االعتبار في هذا الخصوص ويمكننا مناقشة ذلك داخليا ويمكننا خذت ألقد 
  جابة محددة لك في الوقت الحالي. إالعودة وتناول ذلك بدال عن تقديم 

  
كريم 
  عباس

ر ذلك. مجرد حقيقة أنك تفكر في ذلك هو ما نود أن نسمعه. والشيء اآلخر وأنا أقدّ 
هو أنني أريد فقط أن أوضح أنه إذا لم يكن ذلك واضًحا، من منظور مجتمع 

القدرة االستيعابية االستثمار، فأنا أعلم أنك ال تريد وضع افتراضات حول إضافات 
عندما ال تضع حو غيرمقصود على نالسوق  إلىفي هذه اللحظة، لكنك ترسل إشارة 

قدرتك ٪ من 98 ك عندأن، على الرغم من القدرة االستيعابية خطًطا إلضافات 
  .االستيعابية

اإلشارة التي ترسلها هي أننا سنستمر في إضافة عدد أقل من المطلوب لزيادة عدد 
والتي جاءت في العام  4000الدفعة المكونة من  تخرجالطالب، مما يعني أنه بمجرد 

الماضي خالل سنواتها الجامعية األربع، فإن السوق سيكون توقع انخفاض إجمالي عدد 
االعالن مدة وكلما طالت الطالب المسجلين في المستقبل. لذلك، كلما تأخر القرار 

 .سلبينهائي نمو أدنى وأقل، وربما نهائي لسوق، يجب أن تتوقع سعر السهم عند نمو ل
  

ح، فإنك تقوم يضاعالن أو اإلولذا هذا ما أردت توضيحه، انه من خالل التأخير في اإل
  . ساسيأبشكل سهم ضرار باألباإل
  

انوب  
   دهاند

عقد مؤتمر أنا آخذ تفسيرك وأفهم من أين أتيت وما نؤمن به، وسوف نيا كريم.  أشكرك
. وحول رقم العام الطاقة االستيعابيةفي الوقت المناسب بشأن زيادة  توضيحي تحليلي

ا لمرة أرقام تفي الماضي أن عدد المسجلين في العام الماضي كان أيضاالماضي، قلنا 
ا لمرة واحدة. واعتماًدا على التسجيل لهذا العام وتجاوز أرقام اواحدة. لطالما اعتبرناه
. قدرة االستيعابيةبشأن زيادة ال سننظرمتطلباتنا، على  أيضاحالة الوباء، واعتماًدا 

  . شكرا لك.آخذها بعين االعتبارلكنني أقدر وجهة نظرك و
  

كريم 
  عباس

  شكراً جزيالً. 

. تم الرد على الجزء "جدوى"المحادثة وهناك سؤال من العنود من  إلىسوف نعود  حاتم عالء
بشأن ماذا ومتى يمكن أن نتوقع وحول  الطاقة االستيعابية االول بشأن خططكم لزيادة 

  استخدام السيولة المرتفعة في الميزانية العمومية؟
  

انوب 
   دهاند

بالنسبة للسيولة المرتفعة في الميزانية العمومية، في السابق استخدمناها في توزيعات 
االرباح. لقد استخدمنا السيولة المرتفعة في توزيعات االرباح في السابق ولم يتغير 

هذا المنظور. ولذلك بعد الربع الرابع من السنة، انا متأكد انه بناء على من يء ش
المعايير واالوضاع السائدة في ذلك الوقت، سوف يتخذ مجلس االدارة قرارا بشأن 

  التوصية بتوزيعات االرباح. شكرا لك. 
  

  مفتوح.. خطك "الواحة". لدينا سؤال من خط جوناثان ميالن من أشكرك حاتم عالء
  



 

جوناثان 
  ميالن 

ي أم على تخصيص الوقت لهذا المؤتمر التحليلي. هل هناك أشكركمساء الخير. 
عمال، دارة األإتخصصات دراسية جديدة في مجال الهندسة وضافة إتحديثات بشأن 

 االمتناع عن؟ والسؤال الثاني هو عمالدارة األإووكلية جديدة بالكامل، بجانب الهندسة 
سوف تتمكن من النمو لتجاوز العدد الحالي للطالب نك أجديدة، هل تعتقد ضافات إي أ
سعة يمكنك الوصول اليها ضمن التخصصات الدراسية الحالية قصى أهل هذا هو و أ

  وعروض المنتجات؟ شكرا لك
  

انوب 
  دهاند

لقد حصلنا على الموافقة لتقديم برنامج الماجستير في التخصصات الهندسية في الربع 
 كلية الشرق االوسط االمريكيةل األخير. وفي الوقت نفسه، حصلنا على موافقة

ACM  .في اآلن، هذه التخصصات الثالثة الجديدة ولتقديم ثالث تخصصات جديدة
ابتداء من الفصل الدراسي  في تقديمها ، بدأناACM كلية الشرق االوسط االمريكية

دد أكبر من الطالب في هذه ع إلىالوصول  إلىالقادم . لذلك، نتطلع  االول
هي هندسة البترول والهندسة المدنية والهندسة و التخصصات الثالثة الجديدة

  الكيميائية.
  

طالب عدد أكبر من ال إلىالوصول  إلىمن خالل إضافة تخصصات جديدة، نهدف 
الماجستير التي حصلنا عليها، على وافقة هناك الممستهدفين ، وفي الوقت نفسه، ال
اآلن بإعداد أنفسنا لتقديم الماجستير. ونعتقد أنه من خالل إضافة الماجستير، سنقوم و

جامعة الشرق االوسط  سنوفر المزيد من القيمة والمزيد من الخيارات لخريجي
. لذلك، لدينا خطط لتنمية قاعدة طالبنا من خالل تقديم تخصصات AUM االمريكية
في الماضي، كنا دائًما نضيف  AUM جامعة الشرق االوسط االمريكية جديدة. في

  نمونا. إلى هذا ما أدى جديدة  وتخصصات دراسية 
  

اللتان ذكرتهما في ان البارزتان النقطتلدينا  نتافي الوقت نفسه، في الربع األخير، ك
كأول جامعة  AUM جامعة الشرق االوسط االمريكية تم تصنيفلقد بياني االفتتاحي. 

 Times Higher لتايمز للتعليم العالياو QS Worldفي الكويت من قبل 
Education  ،وهو إنجاز كبير. لذلك، من خالل إنشاء صورة للعالمة التجارية ،
المزيد والمزيد من الطالب المحتملين وزيادة قاعدة طالبنا. شكرا  إلىنريد الوصول 

  لك.
  

جوناثان 
  ميالن

والفيزياء حياء األ؟ عمالدارة األإوشيء بجانب الهندسة ي أضافة إلهل تخططون 
  . STEMو
  

انوب 
  دهاند

ونرغب في إضافة  فقط،عمال دارة األإوفي الوقت الحالي، نحن نركز على الهندسة 
  المزيد والمزيد من التخصصات الجديدة في هاتين الكليتين. 

  
جوناثان 

  ميالن
ن لكي تصل سعتكم على سبيل يمبنيو أخر أمبنى  إضافتكم تكلفةخير. ما هي أسؤال 
مليون دينار كويتي؟  3و أمليون دينار كويتي  5طالب؟ هل تبلغ  18000 إلىالمثال 

  
انوب 
  دهاند

في هذه المرحلة.  في هذا الخصوصسيكون من الصعب جًدا وضع رقم ، خرىأمرة 
إذا كان مبنى للتخصص الهندسي، فسيعتمد على فألنه سيعتمد على عوامل مختلفة، 

. لذلك، هناك الكثير من العوامل التي تدخل في ذلك. لكن نعم، بمجرد خابرالم احتياجات



 

عندها فقط يمكننا التوصل وأن نقرر نوع المبنى الذي سيتم تشييده، يتم وضع الخطط، 
  تقدير للتكلفة. في هذا الوقت، فقط إلعطائك رقًما إجماليًا، لن يكون ذلك مناسبًا. إلى
  

جوناثان 
  ميالن

  كرا لك. ش

انوب 
  دهاند

  شكرا لك. 
  

  . خطك مفتوحFiera Capitalالسؤال التالي من شارات دعاء من شركة  حاتم عالء
  

شارات 
  دعاء 

 أخبار. هذه QSو  Times التايمز تهانينا على الترتيب األول منانوب.  أشكرك
 جهازي الصوت فيجيدة حقًا. أعتذر، سأطلب منك تكرار أحد األسئلة السابقة، ألن 

. إذا في هذا الوقتتعلق بتسجيل الطالب ي وتوقف بالفعل في ذلك الوقت بالذات. وه
  . كان بإمكانك أن تشرح مرة أخرى كيف كان هذا الرقم مقابل توقعاتك

  
أيضا  كان لديناولكن ألنني أفهم أنه من الواضح أن العام الماضي كان رقماً قياسياً، 

، لذلك اعتقدنا أنه  خريجي الصف الحادي عشر لعددرقم قياسي في العام الماضي 
جميع االختبارات هذه  سيقومون بأداءالذين  إجماال طالبمن السيكون هناك المزيد 

أو  رسوبال، فهل هذا يعني أن معدل المعدل التراكمي العام إلىالمرة. لقد أشرت 
  أقل من المتوقع؟ نتاك محققةمستويات الال

المستويات الطبيعية أم أن هناك شيئًا آخر؟  إلى متكوهل هذا هو سبب عودة تسجيال
  أقدر أنك أجبت بالفعل على جزء من هذا، لذا نعتذر. لم أستطع السماع.

انوب 
  دهاند

البعثات  أرقام، فإن الفصل الدراسي االولت. أما بالنسبة لاللتحاق براشكرا لك شا
المعلنة كما ذكرت سابقاً ما زالت أولية. ستكون هناك عمليات  الدراسية الداخلية

، ألن هؤالء الطالب يمكنهم اإلضافة والسحب، حسب رقامسحب وإضافات لهذه األ
  تتغير بالفعل. رقامتفضيالتهم. لقد رأينا، في الماضي، أن هذه األ

  
أكثر قليالً، مور األ تستقرأولية وننتظر حتى  رقامال يزال يتعين علينا اعتبار هذه األ

يدرسون على الطالب الذين  أرقام زالتالنهائية. وال  رقامقبل أن نبدأ في مناقشة األ
. ة، كما ذكرت، معلقACM خريجو كلية الشرق االوسط االمريكيةونفقتهم الخاصة 

، نعم ، ما نعرفه هو أننا حصلنا على المتعلق بالمعدل التراكمي العامجزء الحول 
 العام ، ولكن كيف كان المعدل التراكمي عامى معدل تراكمي أعلالطالب ذوي 

  اإلجمالي، ليس لدي المعلومات الكاملة لمشاركتها معك.
  

على ولكن نعم، نستمر في جذب أفضل الطالب الحاصلين على معدالت تراكمية عالية. 
الطالب الذين تتوافق أهدافهم األكاديمية مع اختيار المدى الطويل، من األفضل دائًما 

 مزيد منأن يكون لدينا  إلىاستراتيجيتنا للتميز األكاديمي. خالف ذلك، فإننا نميل 
  مؤسسة. ، ال يفيد الطالب وال ال، وهو مرة أخرى متسربينالطالب ال
  

رة واحدة ا لمأرقام نتاالعام الماضي، كنا نقول دائًما أن هذه ك أرقامفيما يتعلق بلكن 
هاء نتابمجرد و، الفصل الدراسي االول عند بدايةالنهائية لهذا العام  رقاموسننتظر األ

الوسائط ذات  فيشرها نالقبول الجديدة ون أرقامب، سنأتي بالتأكيد سحبفترة اإلضافة وال
  الصلة.

  



 

شارات 
  دعاء 

ولكن هل لديك بيانات من وجهة نظر النظام حول ما إذا كان توزيع المعدل التراكمي 
ختبارات داء اإلأقاموا ب اطالبن هناك أفهم أنني و ماذا؟ وهذا ألأقل عن المعتاد أالعام 

 ا، ولذا إذا كان منحنى التوزيع الخاص بالدرجات مشابه من أي وقت مضى كثرأ
قاموا سوف يكون لديك المزيد مقارنة بالسابق ه نأذلك يعني للطبيعي، عندئذ سوف 

  المعدل التراكمي العام الذي تبحث عنه. مستوى تحقيق ب
  

انوب 
  دهاند

في الكويت، ال يتوفر الكثير من المعلومات حول المعدل التراكمي وخريجي المدارس 
اإلعالمية الثانوية في المجال العام. لذلك، نجمع المعلومات من مختلف المصادر 

 مصادر، ونجمع معلوماتنا من هناك فقط. ال توجد خباروالصحف اليومية التي تنشر األ
بيانات رسمية بشأن هذه، لذا سيكون من الصعب جًدا وليس من الصواب أن أعطي 

  ، ألنه ال توجد مصادر رسمية.أيضا في المؤتمر التحليليأي معلومات 
  

شارات 
  دعاء

، أن المستثمرين ا المؤتمر التحليليإذا كنت ربما تشعر، في هذأحاول فقط أن أفهم ما 
أقل مما توقعه البعض منا. وأنا أحاول  تربما كان افوجئوا بعدد المنح الدراسية، وأنه

أو ما إذا كان هذا يتناسب مع توقعاتك لهذا العام.  أيضاأن أفهم ما إذا كنت قد فوجئت 
مرة واحدة، ولكن حتى ذلك الحين، كان هذا كان رقًما قياسيًا ول 2020أدرك أن عام 

  أعلى قليالً مما رأيناه. أنتربما ك رقامبالتأكيد رأيي، أن األ
  

ال  أنتوالنهائي، ف ولي، لكن صححني إذا كنت مخطئًا، بين األ أوليرقم وأنا أقدر أنه 
  عشرات منهم.التتحدث عن ألننا تتوقع وجود مئات من الطالب أكثر أو أقل، 

  
شارات 

  دعاء
  السنوات السابقة، لم يكن مطلقا هذا الرقم الكبير  إلىال. ولكن وفقا للتاريخ، استنادا 

  كذلك؟ أليس والنهائي،  وليالذي سيتغير بين األ
  

انوب 
  دهاند

المختلفة عن قيام جامعة الكويت بزيادة  خبارولكن نسمع من خالل األفي الغالب ال. 
الوسائل االعالمية المطبوعة التي  أخبارمختلفة من نواع أ. وهناك الطاقة االستيعابية

نقوم باالطالع عليها، لذلك هناك صعوبة شديدة للغاية لمعرفة كيف سيكون الوضع 
الحقيقي قبل بداية الفصل الدراسي االول. هناك صعوبة شديدة للتعليق في هذا 

فصل الدراسي لكي يبدأ ال نتظارننا بحاجة لالأالخصوص في هذا الوقت، ولذلك اعتقد 
  االول. 

  
شارات 

  دعاء
الحرم الجامعي؟ ماذا يمكنك قوله في مقابل التعليم  عن بعدومن حيث توقعات التعليم 

  هو موقعنا اليوم؟ ين أ ؟ صوصخالفي هذا 
  

انوب 
  دهاند

مرة اخرى، نستمر في السماع من الوسائل االعالمية المطبوعة ان السلطات المعنية 
تخطط الستئناف المدارس بالدراسة في المباني. ورسميا، لم نسمع اي شيء على 

وكلية الشرق االوسط االمريكية  AUMمستوى جامعة الشرق االوسط االمريكية 
ACM  للفصل الدراسي االول، نحن نقوم  والجهوزيةولكن بالنسبة لخطة االستعداد

في الحرم الجامعي. و أومختلطة أ عن بعد أنتباالستعداد لكافة السيناريوهات، سواء ك
  

شارات 
  دعاء

  . أشكرك



 

المحادثة مرة اخرى. هناك سؤال من مارجريتا شيركوفا من  إلىقل أنت. سوف أشكرك حاتم عالء
لقاء إعلى جزء من السؤال، هل يمكنك جابة بالفعل بنك اتش اس بي سي. لقد تمت اإل

الحرم في ضواء على ما إذا كان يتم التخطيط الستئناف الفصول الدراسية من األ امزيد
و هل تخططون لالستمرار في أالجامعي في شهر سبتمبر للطالب الذين تم تطعيمهم 

النهج المختلط؟ وفي حالة استمرار الفصول الدراسية في الحرم الجامعي، كيف ترى 
% 43بنسبة  انخفاض صافي المركز النقديزيادة نفقاتكم؟ وسؤالها الثاني هو بشأن 

  نفاق السيولة النقدية؟إ أوجهلقاء بعض الضوء على إ. هل يمكنك بشكل ربع سنوي
  

انوب 
  دهاند

مخصصة  نتا، سواء كالدراسية في الحرم الجامعي فصولللشكرا لك. بالنسبة 
وضع مثل هذه الشروط، سننتظر حتى تأتي  عدمللطالب الذين تم تطعيمهم أو 

الرسمي بشأن ذلك. حتى اآلن، ال نعرف شيئًا عن ذلك. لكن نعم،  بالغالسلطات بال
نقول إننا نجهز بنيتنا فإننا ستعداد لدينا، نحن نعد أنفسنا وعندما نقول إننا نعد خطط اال

  التحتية والفصول الدراسية وجميع المرافق األخرى ذات الصلة.
  

توزيعات األرباح  إلىحول التغيرات في صافي المركز النقدي ، ويرجع ذلك أساًسا 
  انخفاض صافي المركز النقدي. إلىالتي تم إجراؤها خالل الربع الثاني، مما أدى 

  ترتفع التكاليف، الحرم الجامعي، سوففي في حالة الدراسة والسؤال الذي يقول إنه 
أنشطة الحرم الجامعي، سيتم استئناف الكثير من األنشطة  إلىنعم، بمجرد أن نعود 

األخرى، والتي ليست في الحرم الجامعي حتى اآلن، وسيكون لها تأثير على التكلفة 
  اإلجمالية بالتأكيد. شكرا لك.

  
. السؤال االول هو ما "الريان لالستثمار". هناك سؤال من مصطفى عامر من أشكرك حاتم عالء

؟ السؤال الثاني هو 2020مقابل  2021فصل الصيفي للطالب عدد تسجيالت هو 
بشأن تكلفة المرافق والمواد. لقد كان هناك انخفاض كبير في النفقات، هل ستعاود هذه 

  النفقات الصعود مرة اخرى عندما تبدأ الفصول الدراسية في الحرم الجامعي؟ 
  

انوب 
  دهاند

وافقة مع التسجيل عبر مت 2021الفصل الدراسي الصيفي لعام التسجيالت في  نتاك
رنت العام الماضي. لذلك، لم نشهد الكثير من التغيير في التسجيالت الصيفية. نتاأل

وحول المرافق والتكاليف األخرى ذات الصلة، بالطبع، عندما نكون في بيئة عبر 
أنشطة الحرم الجامعي وتكاليف الصيانة تكاليف الكثير من  تنخفضرنت، نتاأل

  بير.والمرافق بشكل ك
  

 إلىالحرم الجامعي، من المتوقع أن تعود هذه التكاليف  إلىولكن بمجرد عودتنا 
رنت، نشهد انخفاًضا في هذه نتالمستويات السابقة. ولكن حتى اآلن، نعم، في بيئة األ

  التكاليف. شكرا لك.
  

على سؤالين، ألننا لدينا صف طويل سئلتهم في أون يقتصر المشاركن أأود . أشكركحاتم عالء 
. FIMالنجار من  أحمدالسؤال التالي من  إلى. وسوف ننتقل نتظارقيد االسئلة األمن 

  خط مفتوح. ال
  

. لدي سؤال سبق أن أجبت عليه، لكنني جزيال على المؤتمر التحليلي.  أشكركمرحبا.    أحمد
كلية  الث تخصصات جديدة فيسأكون ممتنًا لو أمكنك تقديم إجابة أوضح. لقد أضفت ث

كلية الشرق . إذن، كيف يمكن أن تزيد من قبولك في ACM الشرق االوسط االمريكية



 

لكلية الشرق ؟ على سبيل المثال، بلغت الحصة السوقية ACMاالوسط االمريكية 
ا نهائية، أرقام٪ تقريبًا. أعلم أن هذه ليست 14.15هذا العام  ACMاالوسط االمريكية 

ولكن بعد إضافة تلك التخصصات الرئيسية الجديدة، هل سيكون افتراًضا معقوالً 
؟ ACM  لكلية الشرق االوسط االمريكية٪ في حصتك السوقية 5افتراض زيادة بنسبة 

٪ من حصة السوق؟ 5نسبة على  بهاأم أن هذه التخصصات تنافسية ويصعب الحصول 
  هل هذا واضح؟

  
انوب 
  دهاند

التي شاهدتها والتخصصات  البعثات الدراسية الداخليةالخاصة ب وليةاأل رقام. األأشكرك
ليست نهائية بعد،  رقامن هذه األأالجديدة تم تمثيلها فعالً فيها. وفي العادة، بالرغم من 

طالب في  50ولكن عندما نقوم بطرح تخصص دراسي جديد، نبدأ السنة مع تقريبا 
  هذه التخصصات الجديدة، وكان هذا هو االتجاه من السابق.

  
ضافة هذه التخصصات الجديدة، سوف تزيد كلية الشرق االوسط االمريكية من إومع 
دينا هذه التخصصات الثالثة االضافية كبر من الطالب ألننا االن لأعدد  إلى ولناوص

من الطالب. ولكن لتقديم االجابة لك بشأن حصة السوق،  ان تجذب مزيدأالتي يمكن 
للبعثات تت بالنسبة أالتي  عالناتلقد تم تمثيل هذه التخصصات الجديدة بالفعل في اإل

  الدراسية الداخلية
    

  . أشكرك  أحمد
  

  . خطك مفتوح. "مورجان ستانلي"من  عليميرةعلوي . هناك سؤال من خط أشكرك حاتم عالء
  

علوي 
  عليميرة

، هل يمكنك تذكيرنا والأعلى المؤتمر التحليلي. لدي سؤالين.  أشكركمرحبا انوب. 
سؤال القبل الجائحة ما هي احتماالت فوز الطالب الكويتيين بالمنح الدراسية؟ هذا 

بالطالب الخريجين، ما هي النسبة التي تم توظيفها من االول. السؤال الثاني يتعلق 
  بينهم، لنقل خالل السنة االولى؟ 

  
انوب 
  دهاند

  هل يمكنك توضيح سؤالك االول، قبل الجائحة ما هي المعلومات التي تريدها؟ 
  

علوي 
  عليميرة

  النسبة المئوية للطالب الكويتيين الفائزين بالمنح الدراسية في الجامعات. 

انوب 
  دهاند

  في كافة الجامعات؟
  

علوي 
  عليميرة

  نعم

انوب 
  دهاند

% من الطالب الحاصلين على منح دراسية محلية في جامعة الشرق 90لدينا حوالي 
  ؟ ACMوكلية الشرق االوسط االمريكية  AUMاالوسط االمريكية 

  
علوي 

  عليميرة
  وماذا من حيث معدل التوظيف خالل سنة واحدة؟ 

انوب 
   دهاند

جامعة الشرق  بشكل مختلف قليالً. لن يهدف جميع خريجي تميالعمل في الكويت 
 إلىبالضرورة  ACM كلية الشرق االوسط االمريكيةو AUM االوسط االمريكية

القطاع الخاص. لذلك، كل هذا يتوقف على ما هو الهدف الشخصي  إلىاالنضمام 



 

 لحصول على الخارج ل . قد يرغب الكثير منهم في الذهاب للدراسة فيطالبلل
ال يشبه ما  هنا في الكويت شركاتهم العائلية. لذا، فاألمر إلىنضمام االالماجستير أو 

  جامعة دولية أخرى.أية هو موجود في 
  

لكن نعم، لدينا قسم أو وحدة محددة لرعاية احتياجات التوظيف، ونحن نعرض 
. لكن الكثير يعتمد المحتملين عمالألااالملفات الشخصية والسير الذاتية ألصحاب 

على هدف الفرد. نحن نجري معارض توظيف، وأثناء الوباء، أجرينا معارض 
في معرض التوظيف والتقى  عمالاألتوظيف افتراضية حيث شارك أصحاب 

  والخريجون في معرض التوظيف.المحتملون  عمالاألأصحاب 
  

أعتقد أنه لن يكون هو النقطة المرجعية  توظيفهم،عدد الذين تم للكن وضع رقم محدد 
 من خالل أيضاالصحيحة. بالنسبة للطالب الكويتيين، فإن الحكومة هي التي تساعدهم 

توفير الوظائف في القطاعات الحكومية حسب اختياراتهم وتفضيالتهم. لذلك، ال يعتمد 
  الطالب دائًما على البحث عن عمل من خالل الجامعة.

  
علوي 

  عليميرة
  . أشكرك

  . خطك مفتوح.SICOمن  فاطمة الدوسري. هناك سؤال من خط أشكرك حاتم عالء
  

جامعة  قسمالدراسية،  لدي سؤال بخصوص المنحعلى المؤتمر التحليلي.  أشكرك  فاطمة 
، أعتقد أنها ACM كلية الشرق االوسط االمريكيةو AUM الشرق االوسط االمريكية

يحصلون  ACM كلية الشرق االوسط االمريكية طالبالمرة األولى التي نرى فيها 
على نسبة أعلى بكثير من المنح الدراسية مقارنة بالسنوات السابقة. أريد فقط أن أفهم، 

الدراسية لكلية الشرق االوسط  نحالمهل هذا بسبب موافقة الحكومة الكويتية فقط على 
عدد  م؟ أم ألن لديكAUM جامعة الشرق االوسط االمريكية بدالً من ACM االمريكية

جامعة مقارنة ب ACM كلية الشرق االوسط االمريكية مسجلين فيالطالب أكبر من ال
المنح الدراسية لكلية  ؟ فقط لفهم سبب هذا النمو فيAUMالشرق االوسط االمريكية 
المنح الدراسية لجامعة الشرق االوسط في وليس  ACM الشرق االوسط االمريكية

  .AUM االمريكية
  

انوب 
   دهاند

أولية ويمكن أن تتغير. هذا شيء  أرقاممرة أخرى، علينا أن نفهم حقيقة أن هذه 
، التخصصات  ACMكلية الشرق االوسط االمريكية ، حقيقة أن أيضاواحد. ولكن 

جمهور  إلى، يجب أن تكون قد ساعدتنا في الوصول تم طرحهاالثالثة الجديدة التي 
 كلية الشرق االوسط االمريكية أعداد نمو إلىأكبر، وكان ذلك سيؤدي بالتأكيد 

ACM كلية الشرق االوسط  الرسالة التي قدمناها هي نتاذلك، ك إلى. باإلضافة
كلية اه ، حيث يمكن للطالب االلتحاق بالذي أطلقن 2+  2برنامج  ،ACM االمريكية

ل دبلومهم لمدة عامين، وبعد ذلك سيكون ، وإكماACM الشرق االوسط االمريكية
في جامعة الشرق االوسط االمريكية تخصصات  إلىلديهم مسار أكاديمي للتحول 

AUM كلية الشرق االوسط االمريكية  أرقامارتفاع  إلى أيضا، ربما أدى ذلك
ACM.  

  



 

كلية  أرقاملكن ما أقوله هو أن هذه هي النقاط المحتملة التي كان من الممكن أن ترى 
البعثات األولية المعلنة في  رقامعند نقطة أعلى في األ ACMالشرق االوسط االمريكية 

  . شكرا لك.الدراسية الداخلية
  

. ولمجرد المتابعة فقط، هل كان من المحتمل ان الطالب قاموا بالتقدم، النه من أشكرك  فاطمة
ر ثالثة جامعات، من حيث المفهوم لدي انه عند قيام الطالب بالتقديم، يجب عليهم اختيا

كل من جامعة  إلىاالختيار. هل كان هناك سيناريو قام بموجبه هؤالء الطلبة بالتقدم 
، وبدال عن ACMوكلية الشرق االوسط االمريكية  AUMالشرق االوسط االمريكية 

  ذلك، رأيت قبولهم في كلية الشرق االوسط االمريكية؟ 
  

انوب 
  دهاند

في الوقت الحالي، بالطبع سوف تكون هناك بعض الحاالت بناء على المعدل التراكمي 
العام. الن الطالب سيقوم باختياراته، ووفقا الختياره، ولكن متطلبات المعدل التراكمي 

وكلية الشرق االوسط االمريكية  AUMالعام لدى جامعة الشرق االوسط االمريكية 
ACM هتخصص الذي قام بالتقدم له غير متاح، وقد يتم قبولمختلفة. ولذلك قد يكون ال 

ن ذلك يحدث مع الجميع يعتبر أختياره الثاني. ولذلك، في الوقت الحالي القول بالوفقا 
  للغاية. اعام كالما

  
  أشكرك  فاطمة

  . خطك مفتوح. TRGمن  السهرتي أحمدهناك سؤال من خط حاتم عالء 
  

. لقد ذكرت أنه ال يزال ن سؤااللدي  على المؤتمر التحليلي.  أشكركمرحبا انوب.    أحمد
. لم نقم مطلقًا بمحادثات متعمقة يدرسون على نفقتهم الخاصةبإمكانك إضافة طالب 

حول هؤالء الطالب، نظًرا ألنك كنت تحصل على طالب منح دراسية، والتي ربما 
ل. لذا، سؤالي هو، هل مستوى األعما علىأمانًا، أكثر توفر تدفقات نقدية أفضل و

مجلس  منموه االنخفاض الذي شهدتيمكنه التعويض بالكامل عن هناك طلب 
في بشكل ما  أن يحدثوا تغييرا الطالبيمكن لهؤالء ؟ وهل الجامعات الخاصة

  إيراداتكم؟ 
  

سؤالي الثاني حول األرباح. أعلم أنه ال يزال مبكًرا بعض الشيء، ولكن نظًرا ألنه 
عندما يتعلق  االدارة أريد أن أفهم ما ينظر إليه مجلس حاليا، ليس لديك أي شيء 

أي خطة توسع لهذا العام، فهل  مأنه ليس لديك إلى. بالنظر ات االرباحاألمر بتوزيع
نفس توزيعات األرباح كما في العام الماضي،  ونعستدف ممن العدل أن نفترض أنك

  تمتلك قدًرا كبيًرا من السيولة في هذه المرحلة؟ مأنك إلىبالنظر 
  

سؤالين، لكن سؤالي األخير ربما يلقي بعض الضوء على لتقديم أعلم أن لدينا حًدا 
ى حصة الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا. نظًرا ألنه من الواضح أنها استحوذت عل

، ونظًرا ألنك على أرض الواقع، مجلس الجامعات الخاصة في السوق هذا العام من
فقط على عروض السعة وأي إحصاءات ستكون مفيدة للغاية.  المؤشراتفإن بعض 

  شكرا لك واعتذر الني أضفت سؤاال.
  

انوب 
  دهاند

تمكن من فهم ذلك بشكل أمنك تكرار سؤالك االول مرة اخرى. لم رجو أ. أشكرك
  صحيح. 



 

رغب فقط في فهم هل يمكنك تعويض االنخفاض أ، على نفقتهم الخاصةالطالب الذين   أحمد
طالبا على نفقتهم ضافة إالذي حصلت عليه من مجلس الجامعات الخاصة من خالل 

طالب، هل يمكنك القبول  300، 200ن االنخفاض يعادل أ؟ ولذلك بافتراض الخاصة
في جامعة يدرسون على نفقتهم الخاصة طالب  300ضافة إلطلب كافي وهل هناك 

بأي شكل إيراداتكم ال؟ وهل يغير ذلك من هيكل م أ AUMالشرق االوسط االمريكية 
  ؟ 
 

انوب 
  دهاند

 جامعة الشرق االوسط االمريكية ، إذا كنت تقارن تسجيل العام الماضي فيذكرتكما 
AUM كلية الشرق االوسط االمريكيةو ACM  أرقاممعًا، فقد قلنا مراًرا وتكراًرا أن 

، نظًرا ألننا اآلن في منتصف أيضالمرة واحدة. لذلك، هذا العام  نتاالعام الماضي ك
، فمن المتوقع أن يتماشى يدرسون على نفقتهم الخاصة الطالب الذين  تسجيلعملية 

يدرسون على لذين مع ما كان عليه العام الماضي. لذلك، نحن ال نفترض، أن الطالب ا
.ولن يكون مجرد البعثات الدراسية الداخليةسيعوضون االنخفاض في نفقتهم الخاصة 

  الفصل الدراسي االول.التكهن بالعدد النهائي مناسبًا، لذلك سننتظر بدء 
   

% منح 90ذا لن تقوموا بتغيير هيكل إمجرد متابعة سريعة في هذا الخصوص،    أحمد
 إلىلديكم. لن ينخفض للذين يدرسون على نفقتهم الخاصة % 10دراسية مقابل 

  %، هل هذا ما تقوله؟ 90% على سبيل المثال. ترغب في الحفاظ عليه عند 80
  

انوب 
  دهاند

على نفقتهم قبول الطالب الذين  عمليةوأولية  رقامكما أقول، هذه األ ،كل هذا يتوقف
الفصل بدء  انتظار، سيتعين علينا النهائية رقام. لذا، كيف ستظهر األالخاصة مستمرة
. وكما ذكرت، سنواصل التركيز دائًما على جودة رقاماأل استقرارو الدراسي االول

اجراءاتنا الخاصة ، لن نتخلى عن  رقام. لذا ، لمجرد الحصول على األأيضاالطالب 
  الجودة.ب

  
عندما كان لدينا فائض نقدي وعندما  سابق،توزيعات األرباح. كما في الب وفيما يتعلق

أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح ، مع األخذ في االعتبار المتطلبات النقدية 
، هذا الصعيد سيستمر وال نتوقع الكثير من التغيير على ذاته لذلك، أعتقد أن الشيء 

لرابع من الربع ا ما هي النسبة المئوية، أعتقد أنه بعدو ما هو مبلغ التوزيعاتولكن 
  ، سيوصي المجلس به.السنة

  
الكثير من  أيضا، الجامعة الجديدة. إنها جامعة جديدة. ليس لدينا IUKحول 

  المعلومات، ولن نتمكن من التعليق كثيًرا على ذلك. شكرا لك
  

  . أشكرك  أحمد
  

السؤال هو ما لدينا سؤال متابعة في المحادثة من ديباك بابو بشأن برنامج الماجستير.  حاتم عالء
هي عمليات التسجيل التي تتوقعها لبرنامج الماجستير خالل السنتين القادمتين؟ وهل 

عن البرامج الجامعية الجديدة  أيضا؟ ويسأل الداخليةالدراسية  بعثاتهي مشمولة بال
الدراسية بالبعثات التي سيتم تغطيتها  ACMفي كلية الشرق االوسط االمريكية 

  ؟ داخليةال



 

انوب 
  هاندد

خططنا حول تقديمها.  سنراجعالموافقة على برنامج الماجستير، لذلك  للتولقد تلقينا 
الفصل الدراسي االول لعام ، نخطط لتقديمه بدًءا من العام الدراسي المقبل، أي حاليا

  .ذلكفصاعًدا. حتى اآلن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن  2022
، ال أعتقد أننا سنكون قادرين على إعطاء رقم هونظًرا لعدم اتخاذ قرار نهائي بشأن

. بالنسبة لبرنامج الماجستير، حتى اللحظةحول عدد الطالب الذين نتوقعهم في هذه 
  برنامج الماجستير. البعثات الدراسية الداخليةاآلن، ال تغطي 

البعثات ، نعم، يتم تغطيتهم في  ACM كلية الشرق االوسط االمريكية وخريجي
 ACM كلية الشرق االوسط االمريكية . التخصصات الجديدة فيداخليةالدراسية ال

  . شكرا لك.البعثات الدراسية الداخليةفي  أيضاالتي أطلقناها، مغطاة 
  

النخفاض المتعاقب بنسبة ا. ما هو سبب Arcomشكرا لك. سؤال من كريستين من  حاتم عالء
  لتشغيل؟ % في االيرادات وانكماش الثالثة بالمائة في هوامش ا3
  

انوب 
  دهاند

الخريجين لدينا  إلىيرجع االنخفاض في اإليرادات في الربع الثاني بشكل أساسي 
، في كل فصل دراسي، سيكون لدينا خريجون، الفصل الدراسي االول. ولذلكخالل 

هذا هو سبب وجزًءا من الفصل الدراسي التالي.وهؤالء الخريجون ال يصبحون 
الثاني عن إيرادات الربع األول، ألن إيرادات الربع األول انخفاض إيرادات الربع 

والربع الثاني يتكون أساًسا من الفصل الدراسي االول تتكون أساًسا من  نتاك
لم أحصل على الجزء الثاني يا عالء ، هل يمكنك  الفصل الدراسي الثاني.إيرادات 

  قراءته مرة أخرى؟
  

  ؟امش بشكل ربع سنويهي تسأل عن االنخفاض في الهو حاتم عالء
  

انوب 
  دهاند

االيرادات، وكذلك بعض الزيادة في  إلىاالنخفاض في الهوامش يعود بشكل اساسي 
معا، نتج عن ذلك انخفاض  زيادة هامشية في التكاليف. ولذلك أيضاالتكاليف، وهناك 

زيادة في تكاليف  أيضالدينا  نتافي هوامش الربع الثاني مقارنة بالربع االول. كما ك
المبيعات والتسويق ألن الربع الثاني كان هو الوقت الذي قمنا فيه بالكثير من 

عن ذلك زيادة هامشية في  تنتج الحمالت التسويقية لعمليات القبول. وبالتالي،
  . بطبيعة الحال مصاريف التسويق

  
من  هترى أنما مقدار النقد الذي . TRGمن  أحمد السهرتي. هناك سؤال من أشكرك حاتم عالء

الحتفاظ به في الميزانية العمومية للعمليات المنتظمة؟ هذا هو السؤال الضروري ا
األول. السؤال الثاني هو هل يمكنك الكشف عن نسبة المتقدمين المقبولين من قبل 

؟ وهل تعلم ما إذا كان جميع الطالب المقبولين قد ولاالللفصل الدراسي  ؤسستينالم
  من مجلس الجامعات الخاصة؟ بعثات داخلية حصلوا على 

  
انوب 
  دهاند

ؤتمراتنا التحليلية السؤال األول عن النقد المطلوب. لقد ناقشنا هذا في م إلىبالعودة 
 دراسيةال بعثاتطالب المن تحصيلنا النقدي في المقام األول ن إ، أيضا السابقة
دورة دفع أطول. لذلك،  ولدعم العمليات له . وهذا، في بعض األحيان، الداخلية

ستة أشهر من  إلىيتعين علينا االحتفاظ بمبالغ نقدية أكبر، عادة من خمسة  رئيسيةال
  الحتفاظ بها نقًدا.لالتي نحتاج  نفاقاإلمتطلبات 

  



 

مليون.   49، قمنا بتوزيع ما يقرب من 2020لذلك، بالنسبة لتوزيعات األرباح لعام 
 و. كما ترىالربع األول  أرقامفي ميزانيتنا العمومية بسيولة نقدية كبيرة كان لدينا 

  .نقد كافيلنفقات، لدينا فيما يتعلق بااآلن 
  
اإلدارة بأي توزيعات لفائض، نضعه في ودائع ألجل وكلما أوصى مجلس بالنسبة لو

  .أرباح أخرى، سنستخدمها
  

السؤال هو هل يمكنك االفصاح عن النسبة المئوية للطالب المتقدمين الذين تم قبولهم  حاتم عالء
في المؤسستين للفصل الدراسي االول؟ وهل تعلم عن كافة الطالب المقبولين الذين 

  حصلوا على منح دراسية من مجلس الجامعات الخاصة؟ 
  

انوب 
  دهاند

ربما يقصدون المتقدمين. لذا،  مقبولين.المقصود بالال أفهم لطالب المقبولين، بالنسبة ل
المتقدمين، كما ذكرت عند اإلجابة على األسئلة السابقة، ما زال قيد التنفيذ. قبول فإن 

داخليًا ونقرر ما إذا كان  سنخوض نقاشاوبمجرد اكتمال عملية القبول اإلجمالية، 
ما ينبغي داخليًا ثم نقرر وسناقشه بإمكاننا الكشف عن عدد المتقدمين. لقد سجلنا ذلك، 

ال نعرف ما سيكون العدد و. ولكن حتى اآلن، ال تزال العملية جارية، عمله بشأنه.
  اإلجمالي للطالب المتقدمين.

  
  السؤال االخير من خط شيش اجروال. أتناول سوف  حاتم عالء

  
انوب 
  دهاند

  تجاوزنا الوقت المحدد بكثير. أننا سيكون هذا السؤال االخير حيث 
  

  نعم. من خط اشيش اجروال. خطك مفتوح حاتم عالء
  

اشيش 
  اجراوال

. سؤالي األول هو افتراض ن سؤاالشكراً لكم على هذه الفرصة أيها السادة. لدي
مقابل  التعليم عن بعد، ولديك وضوح بشأن كيف سيكون الوضع،  كوفيدوباء هاء أنت

كم من الوقت ستستغرق، من تلك  ، أو النهج المختلطالدراسة في الحرم الجامعي 
؟ هذا هو سؤالي األول. سؤالي الثاني هو قدرتك االستيعابيةاللحظة فصاعًدا، لزيادة 

  العتراف باإليرادات.عام عادي من حيث ا إلىأنه يبدو لي أننا ننتقل 
  

الجزء التطلعي ، ولكن هل يمكنك أن تعطينا إرشادات بشأن  إلىال أريد أن أتطرق 
سوف يكون القادمة؟ ماذا  الفصل الدراسي االول رقاماإليرادات ألكيفية االعتراف ب

الجديد في ؟ والسؤال الثالث هو أنني أريد توضيًحا فقط. برنامج ماجستيرالتقسيم 
، والذي تمت الموافقة عليه، لم AUM جامعة الشرق االوسط االمريكية الهندسة في

سعة  إلى. لذلك، سيكون هذا إضافة طالب 14000 الـ سعةفي اآلن إلى يتم تضمينه 
  من العام المقبل فصاعًدا. هذه هي أسئلتي ، شكرا لك.طالب   14000

  
انوب 
  دهاند

، كما قلت، نحن مستعدون الجامعيفي الحرم و للتعليم عن بعدبالنسبة شكرا لك. 
. وبمجرد أن نعرف، بالطبع  سننفذها، تطلب منالجميع السيناريوهات المحتملة التي 

الفصل تنفيذ ل فيها اعتماًدا على الطريقة التي تطلب منا السلطات المضي قدًما 
الدراسة في المباني حتى اآلن، سمعنا أن المدارس ستستأنف الدراسي االول. و

. هذا هو الجزء أيضا، لذلك نأمل أن ينطبق ذلك على الجامعات والكليات يةالمدرس
  األول من سؤالك.



 

  
هاء من كل نتأشعر أنه بمجرد اال لفصل الدراسي االول،حول االعتراف باإليرادات ل

لذا، حتى اآلن،  الفصل الدراسي االول. ، عندها فقط سنعرف متى سيبدأشيء
الحرم  إلىالجداول ليست نهائية، لذلك ال أعتقد أنه يمكنني التعليق. بمجرد وصولنا 

، كما ذكرت، سنكون أكثر في التقويم كوفيدأزمة بشأن الغبار  تالشيالجامعي و
ليس  الفصل الدراسي االولاألكاديمي العادي. ولكن اعتباًرا من اآلن، فإن جدول 

  اإليرادات.ب االعترافد أن يصبح نهائيًا، سنعرف بعد ذلك دورة نهائيًا، لذا بمجر
 ،. نعم، كما ذكرتAUM جامعة الشرق االوسط االمريكية لماجستير فيبالنسبة لو

، ما زلنا في مرحلة التخطيط. وبمجرد أن نؤكد  AUMبالنسبة للماجستير في 
اف، ومن نستهدف ستهداال ، وكيفية يتم التقديم، ومتى تقديمالالخطط حول كيفية 

الطالب  عدد، عندها فقط سنكون قادرين على تقديرلبرامج الماجستير الجديدة هذه
 رقامالجدد في برنامج الماجستير. ولكن حتى اآلن، لم يتم تضمين هذا في أي من األ

، أو حتى أننا ال نقبل أي طلبات للحصول البعثات الدراسية الداخليةالتي نراها في 
. شكرا AUM في جامعة الشرق االوسط االمريكية لبرامج الهندسةعلى الماجستير 

  لك.
  

اشيش 
  اجراوال

الطاقة الوقت الذي يستغرقه زيادة أود أن أعرف سؤال اخير فقط. بشكل موجز،
  لديكم. مجرد تخمين عام. االستيعابية 

  
انوب 
  دهاند

من عام. لكن مرة ، تمكنا من البناء في أقل بالنسبة للمباني التعليميةفي الماضي، 
أخرى، يعتمد األمر على المتطلبات األكاديمية، كما ذكرت، ما نوع المبنى الذي نقوم 

، أو بعض البنية التحتية ات، أو مبنى مختبرةل دراسيوببنائه ، هل هو مبنى فص
األخرى المطلوبة، بناًء على المتطلبات األكاديمية؟ لذلك، سيكون من الصعب 

 قوميًا لهذا األمر. كل هذا يتوقف على نوع البناء الذي سوف نك تقديًرا تقريؤإعطا
  .هب

  
اشيش 

  اجراوال 
  جزيال.  أشكركحسناً. 

انوب 
  دهاند

  ؟كبير. هل يمكننا االختتام لتجاوزنا الوقت المحدد بشكأعتقد أننا 
  

انوب 
  دهاند

يها السيدات والسادة على حضور المؤتمر التحليلي. أم أشكركشكر الجميع. أو أشكرك
  شكرا لكم. 

  
  . وبهذا يختتم المؤتمر التحليلي اليوم. أشكرك  أحمد

  
  

  

 


