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  2022نتائج عام   مرحبا بالجميع. أنا حاتم عالء من المجموعة المالية هيرمس. أهال بكم في مؤتمر حاتم عالء 

نوب  أالسيد/  من شركة هيومن سوفت  اليوم  شركة هيومن سوفت. ويسرني أن يكون معنا في مؤتمرل
 ، ومايانك باكسي، عضو مجلس االدارة.  الرئيس المالي - دهاند 

 
  البداية،  سنفتح بعدها المجال لألسئلة واألجوبة. وكتذكير فيسوف نبدأ بببعض التعليقات من االدارة ثم  

األيديأو  واالجوبة   االسئلة   محادثة  في  الطباعةإما    يمكنكملطرح سؤال   أيها  .الضغط على زر رفع 
 وا. تفّضل  السادة،

 

تكونوا  أتمنى أن    . 2022لعام   شركة هيومن سوفت   جميعا في مؤتمر نتائج بكم  مرحبا  حاتم.  شكرا،   مايانك باكسي 

ا  ، على تسهيل هذ المجموعة المالية هيرمس  ، فريقمشكًرا لك   في حالة طيبة.أحباؤكم  يكون  وأن  جميعا  
  رئيس ، وإلى جانب الهيومن سوفت القابضة  . أنا مايانك باكسي، عضو مجلس اإلدارة في شركةالمؤتمر

من عام    رابع اند ، نود أن نذكر بإيجاز بعض النقاط البارزة الرئيسية للربع الهالمالي لدينا السيد أنوب د 
في النهاية ، سنترك المجال مفتوًحا لألسئلة  و.  2022  ة المالي  سنة لالمالية لالنقاط  أبرز  تناول  ، ثم ن2022

 .واألجوبة 

 
تخضع لمخاطر وشكوك    ا المؤتمر خالل هذ   تناقشة، أود أن أذكر أن أي بيانات تطلعية أو آراء  في البداي 

أي التزام لتحديث هذه اآلراء أو  ل شركة هيومن سوفت  قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية. ال تتحم
   . مغايرةالنات بخصوص أي ظروف البيانات وال تصدر أي إع

 
فلس للسهم الواحد    400توزيع أرباح نقدية بقيمة  ب  وأوصى، وافق مجلس اإلدارة  2022لعام  بالنسبة  

لموافقة المساهمين    هذا  يخضع و سهم.    100٪، أي خمسة أسهم منحة لكل  5بنسبة  أسهم منحة   وتوزيع

 .واإلجراءات التنظيمية 

 
 :على ركيزتين أساسيتينشركة هيومن سوفت  تقوم استراتيجية نمو

 
إ الحالية  حماية  التحسين ريادتنا في السوق من خال  على   والحفاظنجازاتنا األكاديمية  على    النوعي  ل 

الجبهات  إدخال تخصصات جديدة من وقت آلخر،  والنمو  ،  جميع  عضويًا بحذر وعناية عن طريق 
  حسين، وفي الوقت نفسه، تفي هذا المجالمستقبلية  المتطلبات  الضوء    فيوالتي تستند إلى بحث عميق و

 .الربحية اإلجمالية من خالل خطط نمو ُمدارة جيدًا

 
 .لربحية على مدى السنوات الماضية ليتضح ذلك بشكل جيد للغاية من خالل النمو المستمر 

 
مليون    24.2صافي الربح البالغ  زاد  ،  2016على سبيل المثال، خالل السنوات السبع الماضية، منذ عام  

 .2022مليون دينار كويتي في عام  50.7ل إلى وصأكثر من الضعف و دينار كويتي 

 
على أنها الجامعة األولى في الكويت، للعام الثاني   AUM الشرق االوسط األمريكية  تم تصنيف جامعة 

 . QSو  Times Higher Education يتصنيفعلى التوالي، من خالل  
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التعاون الدولي مع مؤسسات عالمية  أعمال  في العديد من   AUM جامعة الشرق األوسط األمريكية  دخلت 

لريادة األعمال والتنمية التابع لجامعة كاليفورنيا بيركلي،   AMENA مرموقة مثل جامعة بوردو، ومركز

لتسهيل الحصول على درجة مزدوجة للطالب   HEC Montreal وكلية بابسون للدراسات اإلدارية، و

 . AACSB و ABET لية منالمؤهلين، وكذلك الحصول على جميع االعتمادات الدو

 
 .2022بعض النقاط البارزة واإلنجازات الرئيسية غير المالية خالل الربع الرابع من عام  نأتي إلى 

 
احتلت  التوالي،  الثانية على  للسنة  ذكرنا،  الشرق االوسط االمريكية    كما  تصنيف  في    AUMجامعة 

Times Higher Education  لعام  ل العربية  و المرتب   2022لجامعات  الكويت،  في  األولى    تقدم ة 

 .في الدول العربية  18الترتيب إلى 

 
اإلكثر    ةالجامع  على أنها AUM جامعة الشرق األوسط األمريكية  للسنة الثالثة على التوالي، تم تصنيف

،  2022العالمية في عام   UI Green Metric في تصنيفات جامعة وة للبيئة في الكويت.  اقاستدامة وصد 

مما  في جميع أنحاء العالم    237مرتبة لتحتل المرتبة     31جامعة الشرق األوسط األمريكية    تقدمت 

 .في الدول العربية  16ن أفضل خمس جامعات مستدامة وخضراء في منطقة الخليج والمرتبة حعلها م 

 
في  للجامعات    Times Higher Educationقمة   AUM األمريكية  الشرق األوسط  استضافت جامعة

 .جل مستقبل مستدامألتحت شعار تحويل التعلم   2022 لعام  األوسط وشمال إفريقياالشرق 

 
الرياضية  الفرق   كلية الشرق األوسط األمريكيةو AUM لجامعة الشرق األوسط األمريكية  شاركت 

ACM     القوى ألعاب  اتحاد  فريقلفي  توج  الكويتي.  الدوري  في  األوسط    ي لجامعات  الشرق  جامعة 

 للدوري.  لذكور أبطاالً للكرة السلة للذكور واإلناث وفريق كرة القدم  AUM األمريكية

 
على الهواء مباشرة في   "فيفا"   ببث مباريات كأس العالم AUM جامعة الشرق األوسط االمريكية  قامت 

 .الحرم الجامعي

 
كلية الشرق األوسط  و  AUM  ط األمريكية جامعة الشرق األوس  كل هذه المبادرات واإلنجازات تمكن 

ين  تكونا قويّ تمن البقاء كمؤسسة االختيار األول، وفي نفس الوقت، تمكنهما من أن    ACM  األمريكية 

 التحديات التي تنشأ في هذه الرحلة. في مواجهة 
 
اإلنجازات  ، لتقديم موجز عن  شركة هيومن سوفت المالي ل  رئيس اند، الهاآلن أود أن أدعو السيد أنوب د و

 م.  . شكًرا لك2022المالية لعام 

 

شكراً سيد باكسي ومساء الخير لجميع الحضور. أنا أنوب دهاند، الرئيس المالي لشركة هيومن سوفت،   أنوب دهاند 
 .  2022  ة المالي سنة نجازات المالية للاالأن استعرض معكم وأود 
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نبدايةك أن  نود  عن  ،أنهإلى    شير ،  الناجمة  االضطرابات  التقويم    19كوفيد   بسبب  في  والتغييرات 

غير قابلة    2022والسنة المالية    2021اإليرادات والربحية للسنة المالية    فإن،  2021األكاديمي في عام  

 للمقارنة. 
 

، بينما  فصل الدراسي األول٪ من إيرادات ال60، تم االعتراف بـ  2022خالل الربع الرابع من عام  

 فصل الدراسي األول.  ٪ من إيرادات ال75يمثل   2021من عام  االعتراف خالل الربع الرابع كان

 

المالية  كانت   السنة  دينار كويتي    84.3البالغة    2022إيرادات  مع  مقارنة  بال٪  12بنسبة  أقل  مليون 

المالية   السنة  ذلك    95.9البالغة  و  2021إيرادات  ويرجع  كويتي،  دينار  رئيسي مليون  ى  إل  بشكل 

والتغييرات التي طرأت على التقويم األكاديمي في    2021في عام    19االضطرابات الناجمة عن كوفيد  

 .2021 ةالمالي  سنةال

 
يمكنك  التفاصيل،  من  إلى شريحة  ملمزيد  الرجوع  الصفحة  ب  االعتراف   أيًضا  في    من   19اإليرادات 

 .ينالعرض التقديمي للمستثمر

 
مليون دينار كويتي    55.1البالغة    EBITDAطفاء  اإلوالضرائب واالستهالك واألرباح قبل الفوائد  كانت  

  EBITDA  واإلطفاء  واالستهالك   والضرائب   الفوائد   قبل   األرباح ٪ مقارنةً ب20بنسبة  أقل    2022في عام  

 .مليون دينار كويتي  69.1البالغة و 2021عام في 

 
  62.6٪ مقارنة بـ  19بنسبة  أقل  مليون دينار كويتي    50.7البالغ    2022صافي ربح السنة المالية    كان 

 .2021للسنة المالية مليون دينار كويتي 

 
لل  الربح  صافي  هامش  والضرائب  60نسبة    2022  ةالمالي   سنةبلغ  الفوائد  قبل  الربح  وهامش   ٪

 .٪ 65 نسبة 2022في السنة المالية  EBITDA واالستهالك وإطفاء الدين 

 
 .2021 ة المالي سنة فلسا خالل ال 514مقابل   2022 ة المالي سنة فلسا خالل ال 417السهم  ية ربح  ت بلغ

 
 .2022ديسمبر    31مليون دينار كويتي كما في   78.1 هيومن سوفت  بلغ صافي المركز النقدي لشركة

 
وبلغ العائد السنوي    2022ديسمبر    31يتي كما في  مليون دينار كو  133.7بلغ إجمالي حقوق الملكية  

 .٪ 38نسبة   2022على متوسط حقوق المساهمين للسنة المالية 

 
وبلغ العائد السنوي على    2022ديسمبر    31مليون دينار كويتي كما في    155.6بلغ إجمالي األصول  

 .٪ 32 نسبة  2022متوسط األصول للسنة المالية 

 
والعائد المرتفع على متوسط األصول والعائد   هيومن سوفت  العمومية الحصينة لشركةتوفر الميزانية  

 مجهدة من تحمل أحداث   هيومن سوفت  المرتفع على متوسط حقوق الملكية الحماية والمرونة وتمكن
 .  19كوفيد  مثل
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التي  ات  المؤسس أسماء  وائكم سمأبأنفسكم تقديم   م نطلب منك و المجال لألسئلة واألجوبة.  اآلن  ، نفتح  بهذا
 .أسئلة أي   م عندما يكون لديك ، هاونتمثل

 
 تفضل يا حاتم.  .  م شكًرا لك

 

إما كتابته في مربع محادثة األسئلة واألجوبة أو النقر   م شكراً لكم أيها السادة. لطرح سؤال، يمكنك  حاتم عالء 
إما كتابته في مربع   م . مرة أخرى، لطرح سؤال، يمكنكلخطوطكمصوت ال على زر رفع اليد وسأعيد 

السؤال األول من أنكور   تناولزر رفع اليد. سنعلى النقر   ممحادثة األسئلة واألجوبة أو يمكنك 
 خطك مفتوح.  سي. تفضلبنك اتش اس بي روال ، من جاأ

 

انكور  
 أجاروال 

 القوية.  على مجموعة األرقام شكرا يا حاتم. شكرا جزيال على العرض التقديمي الممتاز وتهانينا  
 

. أوالً، كيف يجب أن نفكر في نمو عدد الطالب؟ من الواضح أن هناك عددًا معينًا من  لدي سؤاالن 
من الطالب للحفاظ على    عددا مماثال ل إلى انضمام  الطالب الذين سيتخرجون، لذلك تحتاج على األق

االلتحاق بالجامعة الخاصة، فإن حصتك في السوق من    جالالرقم الصافي مرتفعًا، ولكن يبدو أنه في م
الرؤية المستقبلية لصافي عدد  في  نفكر  قليال. إذن، كيف يجب أن    قد انخفضت مستويات عالية جدًا  

هو السؤال األول؟ والسؤال الثاني  وهذا    الثالث إلى الخمس القادمةسنوات  خالل ال   اإلضافيين  الطالب 
توزيعات  نسبة  ٪  95  فوق ال رباح عالية جدًا،األتوزيعات  أن  هو تخصيص رأس المال. من الواضح  

، يمكنك  2022أو صافي النقد لديك في نهاية عام    في الميزانية  النقدية  األرباح. وإذا نظرت إلى صافي

األرباح في العام المقبل أيًضا. إذن، كيف يجب أن نفكر في خططك  توزيعات  ماثل من  دعم مستوى م
ل  الجديد  المستدام  المستوى  المال؟ هل هذا هو  التخصيص رأس    لديك خطط أن  ألرباح أو  توزيعات 

التعليم االبتدائي الذي ألمحت  مجال  في  أو إمكانية الدخول، على سبيل المثال،    حول اإلنفاق الرأسمالي 
من جانبي. شكًرا لك. السؤاالن هما ن  اهذ إليه؟ أعتقد أن    

 

فيما يتعلق بحصة السوق، يجب أن ننظر إليها من منظورين. أوالً، يتوسع الحجم اإلجمالي للسوق أيًضا   مايانك باكسي 
الشرق  جامعة أن إجمالي عدد خريجي المدارس الثانوية آخذ في االزدياد أيًضا. فيما يتعلق بـ من حيث 

،نحاول ضمان توسيع نطاق عروضنا  ACM كلية الشرق األوسط األمريكية  و AUM األوسط األمريكية

مكانتنا القيادية، بحيث نظل الخيار  على الحفاظ من خالل إدخال تخصصات جديدة، وفي الوقت نفسه، 
يجيتنا للنمو حول  للمضي قدًما أيًضا ، كما ذكرت في مالحظاتنا االفتتاحية ، ستتمحور استراتواألول. 
الركيزتين ، ونحن على ثقة من أنه مع هذه التدابير، ونوع السمعة التي ترسخت اآلن على مدار  هاتين  

أرقام التسجيل  تحقيق  باالستمرار في    نافي وضع يسمح ل  نكونأن  عاًما من العمليات، يجب    14أكثر من  

 .كما رأينا في الماضي

 
٪ تقريبًا. هذا ألننا راجعنا وضعنا النقدي، وقمنا بمراجعة  100األرباح من    ات توزيع  ت هذا العام ، اقترب

اآلن،  ونشعر أنه يمكننا الحفاظ على هذا خالل العام.  و متطلباتنا لرأس المال العامل في العام المقبل.  
  ت كرذ من اآلن فصاعدًا، سيتعين علينا االنتظار ودراسة كيفية تشكيل األمور في العام المقبل، وكما  و

يظل هذا المفهوم وهذه  ساآلن،  أما  ٪ على األقل،  70بنسبة  توزيعات أرباح  سابقًا، سنحاول الحفاظ على  

من حيث متطلبات التطبيقات المختلفة األخرى  في المستقبل  نرى كيف تتقدم األمور  س و  ، العقلية باقية
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ى االنتظار لفترة من الوقت  ، لذلك سنحتاج إل2023وفقًا لذلك. لقد بدأنا للتو عام  نقرر في الشركة ثم  

 رباح. األ توزيعات  مستقبلية الستدامة ال آلفاقا للتعرف على 
 

أنكور  
 أجاروال 

 شكرا جزيال، سيد مايانك وسيد انوب. شكرا لكما. 

 سوف نتناول السؤال التالي من خط بالل صباح من شركة جدوى لالستثمارات. خطك مفتوح.   حاتم عالء 
 

ً  بالل ، فيما يتعلق بالتسعير، كيف  باديء ذي بدء. لدي بعض األسئلة من فضلك.  ؤتمر على الم. شكرا  مرحبا
نفكر في هذا ألنه مرت عدة سنوات حتى اآلن دون زيادة أسعارك  أن  باالعتبار    ميجب  بيئة  اخذين 

، كإدارة، في التفكير بجدية في  التي من شأنها أن تجعلكم تبدأون  الظروف  ما هي  التضخم اإلجمالية؟  
السؤال الثاني بخطط النمو والنفقات الرأسمالية الخاصة  يتعلق  يادة األسعار؟ هذا هو السؤال األول.  ز
يمكن م بك هل  فضلكم   .  في    من  والتوسع  الجديدة  للتخصصات  الزمني  الجدول  على  القدرة  إطالعنا 

في التخصصات  ية  قدرتكم االستيعابهذا العام؟ وهل تعد زيادة  ل  ون له خططكم ت الذي أعتقد أناالستيعابية  
إضافة تخصصات جديدة ولكن  موضوع  ك تذكر  ناالحالية أولوية أيًضا؟ كما ذكرت، السوق ينمو وسمع

فقط؟ وأخيًرا، إذا كان بإمكانك أن تقدم لنا    هافيماذا عن التخصصات الحالية وفرصة إضافة مقاعد  
  ذلكفي التوسع في    ون ترغب   موما إذا كنت   K-12في فئة    ون تفكر   ون ال تزال  م تحديثًا حول ما إذا كنت

 . شكًرا لك. ي القطاع السوق
 

قد أكملنا فترة الخمس سنوات والدورة  لشكًرا لك. فيما يتعلق بزيادة الرسوم، كما ذكرنا سابقًا أيًضا ،   مايانك باكسي 
الرسوم.   للحصول على زيادة في  للتقدم بطلب  السنوات  ولنكون مؤهلين  تأثرت  تعلمون،  اآلن، كما 

الى   بـاالثنين  الماضية  وأدت إلى اضطراب كبير على جميع الجبهات، ونتيجة    جائحة كوفيد الثالث 
أن   األمور تحتاج اإليرادات. لذا، ب االعتراف تعلق بدورة لذلك، كانت البيانات المالية متقلبة تماًما فيما ي

تستقر، وعلى أي حال ، في هذا الوقت مع مثل هذه النتائج الجيدة والهوامش العالية، أعتقد أننا سننتظر  
فيما يتعلق بخطط  وزيادة الرسوم.  للدينا خطط محددة لتقديم طلب  ال توجد  حتى اآلن،  وبعض الوقت.  

العلوم الصحية في  النمو، كما أشرنا س الدراسي االول من ابقًا، ستبدأ كلية  ويتم    2023عام    الفصل 

 التغذية والتمريض. وهما ،  في هذه الكليةن ي جديد  التخطيط لتخصصين 
 

 يتم سماعه ثم يختفي.  تحدث عن قرب ألن صوتك ال إن كان بإمكانك ولكن سيد باكسي. اعتذر،   حاتم عالء 
 

 بالتأكيد.   مايانك باكسي 
 

 أشكرك.   حاتم عالء 
 

لبدء كلية العلوم    2023عام  ل  الفصل الدراسي االوللذلك، فيما يتعلق بالتخصصات الجديدة، خططنا في   مايانك باكسي 

التغذية والتمريض. لقد ذكرنا لك أنه قد بدأ بالفعل الكثير من العمل    يتخصص  سيتم تقديم  حيث الصحية،  
وهو يتماشى مع استراتيجيتنا لتوسيع عروضنا والوصول   Smartverse على الذكاء االصطناعي و

المتمثل في تحسين الجودة   الجانب  على الجودة  الحفاظ  و إلى نطاق أوسع من الطالب. سيستمر هذا 
سيمكننا من التأكد من أننا نحاول الوصول من خالل وسائل مختلفة  هذا  ،القيادي    وقعوالحفاظ على الم

 .الثانويةالمرحلة إلى الطالب الذين يتخرجون من 
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يتعلق  و عدم  فيما  الموجودةبسبب  التخصصات  في  العروض  مالحظاتي  ،  توسيع  في  أوضحت  كما 

في   السوق  متطلبات  دراسة  نحاول  المجال،  االفتتاحية،  وتوبناهذا  لتوسيع  نخطط  عليه    كبيرًء 
بالفعل و نقدمها  لدينا والتي  الموجودة  الرئيسية  تخصصات جديدة. وعندما تحدث  كذلك  التخصصات 

أي شيء  اآلن  ، ليس لدينا    K-12 بالنسبة لـ  بالتأكيد.  م ، سنعود إليكهذا الخصوص تطورات جديدة في  

ذ  بشأن  لدينا  محدد  زمني  جدول  يوجد  وال  معك  لمشاركته  وفقًا  محدد  بالتحديث  بالتأكيد  سنقوم  لك. 
 .حينه المعلومات أو أي شيء نكشف عنه في من  مزيد لمتطلبات اإلفصاح عندما يكون لدينا 

 
ستحتاج كلية العلوم الصحية إلى مبنى    نا، مع مرور الوقت،  على صعيد النفقات الرأسمالية، قلنا سابقًا أن

إضافي بناًء على احتياجاتنا ومتطلباتنا، وكما تعلمون جميعًا، فإن السنة األولى لطالب العلوم الصحية  
المضي قدًما وفقًا لذلك. شكًرا  من ثم  ستكون في الغالب سنة التأسيس، لذلك لدينا الوقت للتخطيط للبناء و

 لك.
 

ما هو تأثير افتتاح جامعات  بعض األسئلة من مربع الدردشة. سؤال من فيصل أميري.    سوف نتناول  حاتم عالء 
لجامعة الشرق  جديدة في الكويت مثل جامعة الشدادية وعبدهللا السالم على المتقدمين الجدد المتوقعين  

 ؟ AUM  األوسط األمريكية 

 

جامعات جديدة ولكن بالعودة إلى الوراء، عندما    عن  اإلعالن  تم  عندما ننظر إلى سوق الكويت، بالتأكيد  مايانك باكسي  
عاًما تقريبًا، في ذلك الوقت    14  قبل ، أي  2009و    2008تنظر إلى جامعتنا، عندما بدأنا في عامي  

تدريجياً    AUM  جامعة الشرق األوسط األمريكية  أيًضا كانت جامعة الكويت في طور التشغيل، وبنت 

الذين كانوا مؤهلين للتسجيل في  والطالب ذوي الجودة العالية   سمعتها، ونتيجة لذلك، تمكنت من جذب 
المتاحة أو في أي مكان آخر. بعد قولي هذا، سنحتاج إلى التأكد من أننا نوعيًا نظل    حكومية الجامعات ال

أننا سنستمر على جميع جبهات تطوير    ،المنافسة وكما ذكرت في المالحظات االفتتاحيةطليعة  دائًما في  
 االستمرارية في السوق.  على   والحفاظذا الجانب سيمكننا من ضمان الجودة وه

 

شكًرا لك. السؤال التالي في الدردشة من توماس ماثيو. لديه سؤاالن. األول هو أن هناك الكثير من   حاتم عالء  
. هل يمكنك أن تعطينا تحديثًا لشروط  زيادات حول عقود إيجار األراضي الحكومية والتسري األخبار 

وهل يمكنك تزويدنا بآخر المستجدات حول  بالنسبة للمستقبل  إيجار األرض للجامعة واإلرشادات 
 التمريض والتغذية؟  ي برنامجل كيفية مضي التحضيرات 

 

  األوسط األمريكية كلية الشرق و  AUM  جامعة الشرق األوسط األمريكية األراضي الحكومية لـ مايانك باكسي 

ACM تمت المراجعة التي أجريناها منذ حوالي أربع سنوات، وحتى اآلن، ال يوجد إيحاء محدد ،

نحن ندفع إيجاراتنا بانتظام وليس لدينا حتى اآلن ما يشير    عقود االيجار. بشأن الزيادة في إيجارات  
االستعدادات جارية، وبينما  إلى أي زيادة فورية. فيما يتعلق بتخصصات التغذية والتمريض، فإن 

 نسير على المسار الصحيح. ونحن  ، اآلن نتحدث 
 

 سوف نتناول السؤال التالي من خط ريم الباري، خطك مفتوح.  حاتم عالء 
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، أردت أن أعرف ما إذا كنت  بادئ ذي بدء.  سؤاالن سيكو، ولدي    شركة  أهالً. أنا ريم الباري، من  ريم الباري 
فقط على مدرسة جديدة    ون تركز   م كنت   وفيما إذاالتوسعية،    م إعطائنا أي فكرة عن خططكستتمكن من  

القدرة االستيعابية  في جوانب أخرى. أردت أيًضا معرفة مقدار زيادة  ون تتوسع أم أنكم للعلوم الصحية 
 وما هو اإلنفاق الرأسمالي المتوقع لهذا المشروع. ونها التي تستهدف

 

حتى  لكم في مالحظاتي االفتتاحية، إن عروض التخصصات وتقديمها هي عملية مستمرة.    كما ذكرت  مايانك باكسي 
سنواصل دراسة  مستقبال ،.  2023، من المخطط تقديم هذين التخصصين في وقت الحق في عام  اآلن

إدخال تخصصات جديدة،   دراسة عدم على التحديثات. ال توجد قيود على  م السوق والمتطلبات ونطلعك
ة،  . من حيث السعة، قدرتنا التشغيلية الحاليستمر فيهماحتى اآلن، هذان هما التخصصان اللذان سنولكن  

 .لتخطيط لمبنى آخر اسيتم  حينهاونرى المتطلبات،س، طالب  14000ما يقرب من صل إلى ت

 
لمختبرية.  متطلبات البنية التحتية الشاملة الخاصة بنا للمباني خارج الفصول الدراسية أو غير ا  غطينا لقد  

ومركزنا   مكتبتنا  تشييد  تم  حيث  الماضية  السنوات  خالل  ضخمة  رأسمالية  نفقات  بالفعل  أنفقنا  لقد 
اإلجمالية التي ستعتني  القدرة االستيعابية  الرياضي ومركزنا الثقافي ومبانينا اإلدارية. هذه كلها من أجل  

، والتي  ات الدراسية أو مرافق المختبربها لفترة طويلة. ما سنحتاجه هو مجرد إضافة بعض الفصول  
في ذلك. وكما تعلم، فإن السنة األولى لمعظم    عجلةعندما تكون مطلوبة. ال داعي للحينما و   قوم بهاسن

الصحية ستكون طالب   اإلنجليزية    العلوم  للغة  التحضيري  البرنامج  البرنامج    EPP في  وهذا هو   ،

الحاجة. خطتنا الرئيسية جاهزة ومع خبرتنا  ينما تظهر  وح   التأسيسي، لذلك سنتولى عملية اإلنشاء عند 
 .البناء، ال ينبغي أن يكون األمر صعبًا بالنسبة لناأعمال في  الماضية 

 

شكرا. لدي سؤال آخر حول سياسة توزيع األرباح. هل نتوقع الحفاظ عليها عند مستويات مماثلة في   ريم الباري  
 أة؟ لماذا ال نحتفظ بأسهم الخزينة أو األسهم المجزّ المستقبل؟ وأردت أيًضا أن أعرف 

 

٪ في الماضي. هذا العام ، شعرنا أن لدينا وضعًا نقديًا  70لقد حاولنا الحفاظ على توزيعات أرباح بنسبة   مايانك باكسي  

مجلس اإلدارة إلى  توّصل  جيدًا وأن التدفق النقدي جيد وبعد التفكير في متطلبات رأس المال العامل،  
٪ كما  70بنسبة أرباحنا  توزيعات ، ستكون  وأيضا بالنسبة للمستقبل  اآلن كما هو الوضع ذه التوصية.  ه

نشتري    النحن  ، لدينا موافقة على أسهم الخزينة، وينسهم الخزينة. كما تعلمبالنسبة ألأوضحنا سابقًا.  
عندما يكون    ذلك   أي شيء من هذا القبيل. سوف ندرس  نبيع أسهم الخزينة فقط ألغراض األسعار أو   و 

  عالية توزيعات  لدينا  كان  هذا السبب  . للهذا الغرض النقد    حجزيوجد مبرر لاآلن، ال  أما  .  حاجة هناك  
 .  ألرباحل

 

 أشكرك.   ريم الباري 
 

 خط أحمد السحرتي. خطك مفتوح.  اشكرك. سوف نتناول السؤال التالي من  حاتم عالء 
 

السادة. كيف حالك أحمد السحرتي  أيها  أنكم سجلتم  ممرحبا  الواضح  بالهوامش. من  يتعلق  أولها  ؟ لدي بضعة أسئلة. 
٪ هذا العام، وهو ال  65بنسبة     EBITDAطفاء  اإل قبل الفوائد والضريبة واالستهالك ورباح  لأل  هامش 

واضطرابات اإليرادات. لذلك، لدي فضول   جائحة كوفيد   الهوامش التاريخية قبل يزال أعلى نسبيًا من  
أيًضا بسعة أعلى بكثير ويجب أن يكون    ون تعمل  م بعض الشيء بشأن المعدل الطبيعي، بافتراض أنك
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، والتي تبلغ حوالي  2019العودة إلى مستويات عام  م . لذا، هل نتوقع منك ة التشغيلي زيادة هناك بعض ال

ل يجب أن تنخفض اآلن ألن التكاليف سترتفع ويمكنك أن ترى ذلك بوضوح في الربع الرابع؟  أو ه  58

 .. هذا هو سؤالي األولبهذا الخصوص فقط بعض اإلرشادات  أريد  .  ؟ في الوسطمستوى معينا  توقع  نهل  

 
تكنولوجيا المعلومات وكان    اعمال   ا سؤالي الثاني حول اإليرادات غير التعليمية. من الواضح، أعتقد أنه

مليون دينار كويتي،    3.0ما يقرب من  أو    ٪ من المبيعات 4يمثل حوالي    كوفيد هذا النشاط التجاري قبل  

  ، بالنسبة . لذا، هل يجب أن نفترض من جديد وقد انخفض هذا بشكل كبير منذ ذلك الحين ولم ينتعش  
؟ وبعد ذلك، بهذا الشأنأن نتوقع حدوث انتعاش  أم يجب    ،معدل التشغيل العاديللمستقبل،أنه أصبح  هو  

 على النتائج.   تهانينا جين. شكرا لكم وي وعدد الخر درسين لمالحالي لعدد الالسؤال األخير هو 
 

طفاء  اإلو  ، بلغت هوامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك2022  الحالي   نتائج العامبة لس بالن مايانك باكسي  

EBITDA   فيه  كان ال يزال عاًما كان الربع األول    2022أن عام    دركاآلن، عليك أن تو٪.  65  نسبة

ألن  غير قابلة للمقارنة  وامش وهياكل التكلفة  ه  أن  ولكن في الواقع    مختلطدراسي  نموذج  عبارة عن  
يجب    ، كما قلنا سابقًا،بالنسبة للمستقبل.  طبيعيةالكاملة لم تكن موجودة في الظروف ال  عملية التشغيل 

، بالنظر إلى حقيقة أن هناك بعض الكفاءات التي حدثت بسبب األحجام  2019نحو مستويات  تتجه  أن  

تحسينات العملية لدينا، ولكن يتم تعويض جزء من ذلك أيًضا بسبب زيادة التضخم  الالكبيرة وبسبب  
كون التحسين عملية  والتكلفة. سنحاول من جانبنا ضمان الحفاظ على هذا المستوى وتحسينه. دائًما ما ي

 .مستمرة وسنواصل السعي الجاد للنظر في المجاالت التي يمكن تحسين الكفاءات فيها بشكل أكبر 

 
ل ال بالنسبة  التدريب  إلى شركات  إشارة  في  الواقع،  في  التعليمية  هذه  تابعةإليرادات غير  إغالق  تم   ،

التابعة بسبب  ذلك وأنت محق في مساهمة  كوفيد   الشركات  بعد  التي نشأت  المصدر  والظروف  هذا 
كما  اإليرادات  جاءت  ،  2022اآلن. حتى في عام    الم يعد متاح حوالي ثالثة ماليين من اإليرادات وهذا  ب

بالكامل من قطاع التعليم العالي. ال نرى تأثيًرا ناتًجا عن هذا االنخفاض في مصدر اإليرادات    ترى
،  لى أدائنا السابق، فإن هذه الثالثة ماليين من العائدات لم تساهم كثيًرا في األرباحألنك إذا نظرت إ

 .ستالحظ تحسنًا طفيفًا في الهامش أيًضا بسبب هذا العاملوبالتالي،  

 
اآلن، لن تكون أرقام الخريجين واضحة  أما  ،  26-25إلى الطالب لدينا حول    درسينتتراوح نسبة الم

أكثر أو  بشكل  في الفصول الدراسية ولكن،    ناتقدمما  مستمر وسنعرف متى    جدًا ألن الفصل الدراسي
 طالب.  3000يتخرج حوالي س ه نفترض أنسأقل، من عمليات التسجيل السابقة، 

 

ما هو العدد اإلجمالي للقبول، وعدد الطالب المقبولين  اشكرك. سوف نتناول بعض األسئلة من الدردشة.   حاتم عالء 
 الدراسي الجديد، وإجمالي عدد الخريجين؟ أعتقد أنك أجبت على الجزء األخير. للعام 

 

 هل تشير الى عدد الطالب المقبولين في العام الماضي؟  مايانك باكسي 
 

 نعم، اعتقد ان السؤال يتعلق بالعام األكاديمي الحالي لدينا، الذي بدأ في سبتمبر.   حاتم عالء 
 

أيًضا حوالي    لدينا  طالب وتخرج   3300حوالي    ان لديناأعتقد أننا أعلنا ذلك في الربع األخير، لكن ك  مايانك باكسي  

 .لفصل الدراسيأو كانوا سيؤجلون ا سربون تيطالب، والباقي سيكون الطالب الذين إما س  3000
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اجتماع مجلس اإلدارة اليوم؟ وفيما يتعلق باإليجار، هل  موضوع  ماذا كان  هو  الجزء اآلخر من السؤال   حاتم عالء 
أو وزارة   الهيئة العامة للصناعة الكويتية  كامل أرض الحرم الجامعي مستأجرة وهل يتم دفع اإليجار إلى

 التعليم العالي؟ 
 

الكويتي  القانون التجاري    ات تحديث، يتعلق ب جدول األعمالفي    ذكراليوم، كما  اجتماع مجلس االدارة   مايانك باكسي  
قيد  هو أمرتماشى أيًضا مع القانون التجاري المحدث، ونظامنا األساسي يلتأكد من أن  لنحتاج  نحن  ،ف

يجب أن يعود إلى الجمعية العمومية،    األساسي نظام  ألن تعديل الأيضا  و  ،المناقشة وسيتم تعميم نتائج ذلك
المناسب.   الوقت  بذلك في  الخاص  المنحة  و فسيتم تعميم جدول األعمال  سيتطلب اإلعالن عن أسهم 

ال األساسيتعديل  في    نظام  التعديل.  ذلك  أيًضا سيكون جزًءا من  المال وهذا  زيادة رأس  يجب  ألنه 
التعليمية المؤسسات  منمستأجرة   حكوميةي  أراض على  مقامة    الكويت،  كل  تشغل  الشرق    .  جامعة 

متر مربع    261,000حاليًا حوالي    ACM  كلية الشرق األوسط األمريكيةو   AUM  األوسط األمريكية

 من األرض في المجموع ويتم دفع هذا اإليجار إلى وزارة المالية. 
 

 . سوف نتناول السؤال التالي من خط سيد علي. خطك مفتوح.  شكركأ حاتم عالء 
 

غير  أن هذا    2021م عندما ننظر إلى  . أفهفقط واحد    سؤال لدي  .  مؤتمر مرحباً أيها السادة. شكرا على ال سيد علي  

ولكن هذا شيء وصلت إليه بالفعل في الماضي. لذا، ربما يكون سؤالي  ذلك،  . أنا أفهم  قابل للمقارنة 
، ولنقل أن تتجاوز األرباح  2021مليونًا كما رأينا في عام    96متى نتوقع أن تقترب اإليرادات من    :هو 

 ؟ مستقبالمليونًا؟ بحلول متى تعتقد أن هذا سيحدث  63

 

    الشريحة   ، كما رأيتم في2021  اإليرادات فيزيادة    ولكن مثل هذه التوقعات    وضعمن الصعب جدًا   مايانك باكسي 

، كانت نتيجة الكثير من االضطرابات وإذا كان عليك أن تنظر بشكل واقعي إلى رقمنا الذي  19رقم  

للوصول إلى رقم سنوي واقعي كنا سنصل إليه ألن    2021و    2020متوسط    يجب ان تأخذ حققناه ،  

ل في االعتراف باإليرادات، مما ساهم في  ونتيجة لذلك، كان هناك تحوّ ،التقويم األكاديمي قد تم تغييره  
  . لذا، فإن الطريقة الواقعية للنظر إليها هي 2021تلك القفزة الكبيرة في اإليرادات التي رأيتها في عام 

، فإننا    2019هو متوسط األساس السنوي لمدة عام. وعندما تنظر إلى عام    2021و    2020أن متوسط  

ننمو نوعيًا وكميًا، ومن المهم جدًا الحفاظ على    نا وسينصب تركيزنا على ضمان أنسنكون قد كبرنا  
نمية الخط األعلى  يكون طويل األجل ومستداًما. لذلك، لن ينصب تركيزنا دائًما على ت أن  النمو النوعي و

  CAGRإلى نمو معدل النمو السنوي المركب    ٪11بنسبة    فقط. كما رأيت، أدى نمو إيرادات الطالب 

 في السنوات العشر الماضية. تقريبا ٪  29بنسبة   صافي لألرباحل

 

المزيد من التطبيع إلى األسفل قبل  ما هو المستوى الذي سنرى عنده أعتقد أن سؤالي كان أكثر حول  سيد علي  
قريبًا   2022 عام  ، يبدو 2019أرقام اإليرادات مقابل ب  االعترافأن نرى انتعاًشا. عندما أقارن أرقام 

 .2019اإليرادات لعام  ب االعتراف وأشكال إلى حد ما من أرقام  

 

  إلى حد ما   التنفيذ   حدث سي  رور الوقت،مفصاعدًا أصبح تقويمنا طبيعيًا اآلن، ومع    2022عام  بدءا من   مايانك باكسي 

  خالل تقديم، سيأتي النمو من  من اآلن فصاعدا. لذلك،  2019  في عام   للذي كانماثل  م  نموذج وفقا ل 
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تخصصات جديدة وإضافة إلى القدرات التي، كما قلت، سيتم النظر إليها دائًما من خالل موازنة النمو  
 .النوعي والنمو الكمي. نحن ال نصنع أو نشارك التوقعات كسياسة

 

  ، تحدثت . ما أحاول توضيحه هو األقسام الجديدة التي تقدمونها، التغذية والتمريض، كما  ذلك  نعم ، أفهم  سيد علي 
مركز تصميم على هذا المنوال. أحاول فقط الحصول  وأعتقد أنك ذكرت أيًضا الذكاء االصطناعي،  

، على األقل ما هو  إليه  توجهتقومون بال ، إن لم يكن ما  القدرة االستيعابيةعلى رقم كمي حول ما هي  
، إذا  اكنت طالب، إذا  اليوم  القدرات التسجيلية نوع األرقام التي نبحث عنها بالفعل ضمن هذا من حيث  

التي   سعةالتغذية والتمريض هذه، ما هي تلك البرامج أحاول التسجيل في إحدى  و ،يلسج أريد الت كنت 
 ذلك؟ ب يتعلق ألضع رقًما  وأتطلع إليها، لفهمها،  

 

  نوع التسجيالت التي ستحدث في المستقبل هو شيء سننتظره ولكن  ما هو  اآلن. بالطبع،    فهمتكنعم.   مايانك باكسي 
  في البداية   تحصلسهذه التخصصات  كلما أدخلنا تخصصات جديدة،  أنه  كانت في الماضي،  تجربتنا  

طالب جديد كل عام. . وبسبب دورة التخرج التي مدتها خمس سنوات    100-50تسجيل حوالي  على  

على أساس مستقر وطبيعي،  و .  يستمر العدد في الزيادة،  AUM  جامعة الشرق األوسط األمريكيةفي  

لكل تخصص، وألن هؤالء الطالب سيستمرون  جديدا  طالبًا    250-200نهدف إلى تحقيق ما يقرب من  

 هؤالء الطالب. تنمية عدد لمدة خمس سنوات قبل التخرج، فسوف يمكننا ذلك من  
 

الوقت الحالي، نحن ننظر إلى التغذية والتمريض. ال يوجد شيء آخر  ، هذا لكل تخصص، في  إذاممتاز. سيد علي  
 .  قدمته رسميًا، على حد علمي

 .هذان هما التخصصان اللذان تم اإلعالن عن طرحهمافي الوقت الحالي،  مايانك باكسي 

 

 .  شكرا لك مايانك. شكرا لك على الحديث ممتاز.  سيد علي 
 

 .  أشكرك مايانك باكسي 
 

أن  المستهدفة للجامعة، إذا افترضنا  االستيعابية  القدرة  من الدردشة، من أحمد العوضي. ما هي  أسئلة   حاتم عالء  
 شرق؟  منطقة الحرم الجامعي بأكمله تم تطويره؟ وما هي خطتك بشأن األرض في 

 

،  ACM  كلية الشرق األوسط األمريكيةو  AUM  الجامعي لجامعة الشرق األوسط األمريكية   حرم الفي   مايانك باكسي  

إلى الحد األقصى بناًء على اإلرشادات والقواعد    ا متر مربع من األرض. عند بنائه  261,000لدينا معًا  

إلى   أن نصل  يمكننا  اعتمدناها،  التي  بالنسب  21,000واإلجراءات  الجامعي.  الحرم  هذا  في  ة  طالب 

في   األرض  بخصوص  الحالي.  المقوعلسؤالك  الوقت  لمتطلباتنا  في  األرض  بهذه  االحتفاظ  يتم   ،
تدريب هناك، ولكن نظًرا    أعمالنا في وقت سابق أن يكون لدي  مبدئية المستقبلية. كانت إحدى األفكار ال

ونأخذ قرارا  األمر   فسوف ندرس اآلن،  ة مغلق ة المؤجر ي نامن المب  ا كنا نقدمه تي التدريب ال أعمال ألن 
 مالئما. 

 

 من خط أحمد النجار. خطك مفتوح.  سوف نتناول سؤاال  حاتم عالء 
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بالعودة إلى عدد الخريجين الذي   اف اي ام بارتنرز.  نجار من الاحمد  نا  أ.  ؤتمرشكرا جزيال على الم أحمد النجار  
. إذا لم أكن مخطئًا، هذه هي المرة  عدد المسجلين الجدد  ٪ في60العام وعوض النمو بنسبة    ارتفع هذا

األولى التي أرى فيها عدد الخريجين يتجاوز عدد المسجلين الجدد. سؤالي هو عدد الخريجين هذا العام،  
واقع، أنا في  هل كان األمر كله يتعلق بالخريجين أو الطالب الذين ينتقلون إلى جامعات أخرى؟ في ال

حيرة من أمري ألن األمر يستغرق عادةً أربع سنوات حتى يتخرج الطالب الجدد، وإذا لم أكن مخطئًا،  
المفاجئ في عام   يتخرجون في عام  2020فقد حدث االرتفاع  الطالب  أن نرى هؤالء  لذلك يجب   ،

 .هذه النقطة. شكًرالنا  . لذا، سأكون ممتنا حقا لو أوضحت 2025أو  2024

 

وكان التخرج حوالي    3300الجدد لدينا حوالي  ين عدد المقبول ال، دعني أصحح. كان في البداية ايانك باكسي  م

،  AUM جامعة الشرق األوسط األمريكية   . اآلن، عندما تنظر إلى دورة التخرج، عادةً في 3000

ت، على  لمدة ثالث سنوا ACM كلية الشرق األوسط األمريكية  الطالب لمدة خمس سنوات و ستمر ي

. إذن،  لدينا افتراض أن جميع الطالب تقريبًا يمرون بسنة واحدة من التأسيس عندما يأتون ويسجلون 
هذه هي الدورة والنمط الذي سيتم اتباعه. اآلن، يأتي هذا االرتفاع في التخرج من أحد العوامل، وهو  

  لهم فرصة السفر وحتى الفصولوبما أن معظم الطالب لم تتح كوفيد  أن العامين الماضيين قد تأثرتا ب
لذلك، كان الطالب قادرين على   . جينه  لنموذج دراسيوفقا تم إجراؤها على اإلنترنت أو   الدراسية

إجراء تغييرات في خططهم الدراسية. أيًضا خالل الفصل الدراسي العادي، هناك الكثير من األنشطة  
لطالب.  لالوقت المتاح  شغلالتي يمكن أن تاإلضافية في الحرم الجامعي والكثير من المرافق األخرى 

هذا االرتفاع المفاجئ. بخالف ذلك، تتبع دورة  تسبب  إذن، هذا هو أحد العوامل التي ستكون موجودة ل
جامعة الشرق األوسط   التخرج نمًطا عاديًا ويجب النظر إليها من متوسط التسجيالت الجديدة في 

 . ACM ية كلية الشرق االوسط األمريك و AUM  األمريكية

 

 عمليات التسجيل الجديدة أعلى من الخريجين، هل هذا صحيح؟ أن  المتابعة فقط. لقد ذكرت أريد  احمد النجار 
 

 نعم.   مايانك باكسي 
 

 عدد الطالب يتناقص سنوياً؟ أعتقد أن إجمالي  ولكنني  احمد النجار 
 

هذا بسبب المتسربين. ال يوجد طالب يذهب ويحضر  ن  أ عندما قلت في الجزء السابق    ك ذلك فات  ه أعتقد أن مايانك باكسي 
جامعات أخرى ولكن قد يكون هناك متسربين. يمكن أن يكون هناك طالب، ألسباب مختلفة يمكنهم  

ال يمكنهم  دراسةترك  ال  ثم  األكاديمية،  المتطلبات  تلبية  على  قادرين  يكونوا  لم  إذا  التأجيل  يمكنهم   ،
 .  جيل في الفصل الدراسي التالي التس

 

 .  أشكرك احمد النجار 
 

إليجار السنوي حيث أن سداد  لالسؤال األخير في الدردشة. متابعة االيجار. ما هو المبلغ الذي تدفعه   حاتم عالء  
. لماذا لم تذهب  هم المنحةأسألف دينار كويتي؟ وسؤال عن    156  ند التزام اإليجار يبدو منخفًضا جدًا ع 

 ٪ لن تكون كافية لخفض السعر لزيادة السيولة؟ 5منحة أعلى حيث أن أسهم إلى 
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، هناك جدول يعرض التزامات    مالحظات إلى البيانات المالية في ال  نظرت فيما يتعلق باإليجار، إذا   مايانك باكسي  
ا يجب أن يكون واضًحا من هناك.  اإليجار. لذا، أعتقد أن هذ عقد  اإليجار خالل فترة الجزء المتبقي من  
فترة عقد اإليجار  نهاية  . هذا حتى  2022في نهاية عام    705,000سيكون التزام اإليجار المتبقي حوالي  

. إذا نظرت، بشكل عام، إلى المكون  أسهم المنحة  السؤال عنأتي التجديدات. نأتي اآلن إلى  توبعد ذلك س 
أنه ال توجد حاجة لزيادة رأس    يشعرحاليا اإلدارة    مجلس   فإن فلس    400وهو    لتوزيعات األرباح النقدي  

 . . سوف ندرس ذلك عندما يحين الوقت أسهم المنحة المال بشكل فوري عن طريق إضافة المزيد من 
 

اللحظة. سوف  أشكرك   حاتم عالء  هذه  في  اضافية  اسئلة  هناك  ليست  إليجزيال.  أي  أتحّول  هناك  كانت  إذا  ك 
 مالحظات ختامية. 

 

وأشكر  حاتم  أشكرك  هذه المشاركة في المستقبل أيضاً.  مثل  جزيال على المشاركة ونتطلع الى  أشكركم   مايانك باكسي 
 فريقك مرة اخرى.  

 

 الجميع على المشاركة في هذا المؤتمر. شكرا.  وأشكر  أيها السادة.  أشكركم  حاتم عالء 
 


