


  1 
 

 : شركة هيومن سوفت القابضة            الشركة    

 لشركة  2020لعام الثالث : مؤتمر نتائج الربع  عنوان المؤتمر

 سوفت )المحضر المعدل والمترجم من اللغة اإلنجليزية( هيومن

 2020 نوفمبر 4: االربعاء           التاريخ 

 عصراً بتوقيت الكويت 3:00:        وقت المؤتمر    

 

أرحب بكم في . مرحبا بالجميع. معكم حاتم عالء من المجموعة المالية هيمرميس :حاتم عالء

سوفت ويسرني أن يكون  هيومنلشركة  2020الربع الثالث لعام مؤتمر نتائج 

انك باكسي الرئيس التنفيذي للشركة ورشاد شالح، معنا في مؤتمر اليوم السيد ماي

 لى االدارة لتقديم العرض إل االتصال حو  أنائب الرئيس التنفيذي للشركة. سوف 

 .االستمرار يا سيد باكسيأرجو يتبعه جلسة اسئلة وأجوبة. التقديمي 

 

لنتائج الربع سوفت  هيومناشكرك. مرحبا بالجميع وأهال بكم في مؤتمر شركة  :مايانك باكسي

. واشكرك انت وفريقك في المجموعة المالية هيرميس 2020الثالث لعام 

 هيومنالستضافة هذا المؤتمر. معكم مايانك باكسي الرئيس التنفيذي لشركة 

 2020للربع الثالث لعام وأرغب في القاء الضوء على النقاط البارزة سوفت 

 ة عليها.بشكل موجز ثم فتح المجال لطرح االسئلة واالجاب

 

خالل ت مناقشتها تم  ، أود أن أشير إلى أن أي بيانات تطلعية أو آراء في البداية

قد تؤدي إلى اختالف النتائج عدم يقين تخضع لمخاطر و ا العرض التقديميهذ

أي التزام لتحديث هذه اآلراء أو البيانات أو أي  سوفت هيومنالفعلية. ال تتحمل 

 .معدلةفيما يتعلق بأي ظروف  إعالنات

. لقد سوفت هيومنفي بال وتفكير  19بكوفيد شخص تأثر  اي إن أود أن أقول 

، مكنتنا العديد من سوفت هيومنكان هذا وقتًا صعبًا لكثير من الناس. في 

المبادرات التي تم اتخاذها في مرحلة مبكرة من تحمل االضطرابات والتحديات 

 المستمرة.

 

 لتالي: كااإلجراءات التي اتخذناها بعض وكانت 
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عدم  سوفت هيومنقررت الجمعية العمومية لشركة  2020مارس  23( في 1

 .2019توزيع أرباح عن السنة المالية 

 .2019مجلس اإلدارة التنازل عن مكافآتهم عن السنة المالية أعضاء ( قرر 2

 ،مع التعلم عبر اإلنترنت، وأخيًراالسريع تكيف ال( 3

مجلس اإلدارة إغالق مؤسسات التدريب في الكويت واإلمارات وقطر.  ( قرر4

 . العملية جارية حالياوهذه 

 

 كالتالي: ال تزال مجاالت تركيزنا الرئيسية و

 م( تعزيز تجربة التعل  1

 ( الحفاظ على بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات2

 . رصينة ( الحفاظ على ميزانية3

 

المرتبة الشركة حتل تفي بورصة الكويت.  سوفت هيومنيتم الحفاظ على أداء كما 

 بورصة الكويت في األول سوق الالثانية عشرة بين أكبر الشركات المدرجة في 

. وهي خامس أكبر شركة غير مصرفية مدرجة في 2020سبتمبر  30كما في 

 .2020سبتمبر  30كما في بورصة الكويت في األول سوق ال

 

في تغيير أنه كان هناكأعلمكم  األداء المالي. في البداية، أود أن  أتي الىنن، اآلو

جامعة و التقويم األكاديمي، مما أثر على جدول إقرار اإليرادات للشركات التابعة 

، (ACM)االمريكية الشرق األوسط وكلية  (AUM) الشرق األوسط األمريكية

العام بالربع الثالث من وبالتالي قد ال تكون نتائج الربع الثالث قابلة للمقارنة تماًما 

 .الماضي

 

العام في الربع الثالث من بدأ ياالول  في الظروف العادية، كان الفصل الدراسي

كلية الشرق األوسط  و (AUM) جامعة الشرق األوسط األمريكيةمن لكل  بالنسبة 

من إيرادات  اواحد اشهريتضمن الربع الثالث ، وبالتالي، كان (ACM) األمريكية

، 2020من عام غير أن الفصل األول  لم يبدأ في شهر سبتمبر . فصل االولال

في نتائج الربع الثالث من عام ايرادات الفصل االول ب االعترافوبالتالي لم يتم 
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اإليرادات االعتراف  بالرجوع إلى شريحة  م. لمزيد من المعلومات، يمكنك2020

 .12، الصفحة للربع الثالثفي العرض التقديمي للمستثمر 

 

مليون دينار كويتي  25.4البالغة و 2020كانت إيرادات الربع الثالث من عام 

مليون دينار كويتي،  17.0البالغة  2019أعلى مقارنة بإيرادات الربع الثالث لعام 

جيل في الفصول الصيفية وبسبب التغيير التسعدد ويرجع ذلك أساًسا إلى ارتفاع 

 في نمط االعتراف باإليرادات.

 

( للربع EBITDA) ت  األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء ارتفع

٪ مقارنة بالربع 72مليون دينار كويتي بنسبة  18.5 ليبلغ  2020الثالث من عام 

 .2019الثالث من عام 

٪ 84بنسبة  دينار كويتيمليون  16.6 إلى ارتفع صافي ربح الربع الثالث كما 

 .2019مقارنة بالربع الثالث من عام 

 

مليون  49.9إلى وانخفضت اإليرادات لفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 

، بنسبة 2019مليون دينار كويتي لألشهر التسعة من  53.3دينار كويتي، مقابل 

الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء  األرباح قبل ٪. وانخفضت 6.4

(EBITDA) 2020مليون دينار كويتي خالل فترة التسعة أشهر من عام  28.7إلى 

. 2019مليون دينار كويتي في نفس الفترة من عام  31.3٪ مقارنة بـ 8.4بنحو 

  (EBITDA)األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء   وبلغت هوامش

 .2020٪ لفترة التسعة أشهر من 57.4

مليون دينار كويتي خالل األشهر التسعة من  24.1انخفض صافي الربح البالغ 

مليون دينار كويتي  26.1البالغ ربح ال٪ مقارنة بصافي 7.5بنحو  2020عام 

. وبلغ صافي هامش الربح لفترة التسعة 2019خالل األشهر التسعة من عام 

فلساً خالل فترة التسعة أشهر  198ربحية السهم  توبالمثل، بلغ٪. 48.3أشهر 

 .2019من عام نفسها فلساً خالل الفترة  215مقارنة بـ 
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 30مليون دينار كويتي كما في  53.5نقدي قدره   صافيب سوفت هيومن تتمتع 

مليون دينار كويتي كما في  104.6. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 2020سبتمبر 

بلغ إجمالي األصول كما ٪. 48والعائد على حقوق الملكية  2020 سبتمبر 30

الفصل الدراسي . وبما أن 2020سبتمبر  30مليون دينار كويتي كما في  136.8

لم يبدأ في الربع الثالث، فإن اإليرادات المؤجلة ال تشمل أي  2020 االول لعام

 .2020للفصل الدراسي االول لعام إيرادات مؤجلة 

 هيومن نان الشركة تمكنحماية ومرونة سوفت  هيومن لـ القوية توفر الميزانية 

 ركائزنا االستراتيجية:وفيما يلي . 19كوفيد  من تحمل أحداث اإلجهاد مثل سوفت

الذي يشمل بناء قدرات جديدة وتطوير عروض جديدة  ز األكاديميالتمي   (1

المعروض وهذا يشمل توسيع نطاق  ، لتأمين آفاقنا على المدى الطويل

الطالب الجامعيين من خالل تقديم تخصصات جديدة، ومقترحات على 

لبرامج الماجستير، وتأمين اعتمادات للبرامج المتبقية، وتطوير قدراتنا 

 البحثية األكاديمية.

الحفاظ على كفاءة التشغيل من خالل السعي لتحسين أدائنا التشغيلي. لقد  (2

واإلهالك واإلطفاء الفوائد والضرائب قبل  رباحكانت هوامش األ

(EBITDA)  قوية باستمرار، ونحن نهدف إلى الحفاظ على مستويات

 عالية من الكفاءة.

لمساهمين. لقد قمنا بتنمية توزيع األرباح ا قيمة النواصل التركيز على  (3

ونهدف إلى تقديم أرباح مستدامة للمضي قدًما مع الحفاظ على المرونة 

 المالية.

 

، كان ال بد 19أزمة كوفيد بسبب و، 2020 الفصل الدراسي االول لعامآلن في وا

للطالب  2020 الفصل الدراسي االول لعاممن مراجعة التقويم األكاديمي وبدأ 

وكلية  الشرق االوسط  (AUM) االمريكيةالشرق األوسط جامعة في  ينالمستمر

، أي بزيادة  4001د الملتحقين الجدد عديبلغ أكتوبر.  25في  (ACM) األمريكية

 ٪ عن العام الماضي.51
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الدراسة  سيبدؤونالطالب الجدد المسجلين لكون نظًرا  ه، انمالحظة الالجدير  ب

، فقد تكون هناك بعض التغييرات في أعداد الطالب 2020نوفمبر  15في 

الفصل الدراسي االول هو العدد اإلجمالي للطالب في بداية . المسجلين الجدد

% مقارنة باجمالي الطالب المسجلين في 11. ويمثل ذلك زيادة بنحو 13763

 . الماضيالعام 

 

 بعض التحديثات االخرى:

لماجستير  (AUM) جامعة الشرق األوسط األمريكية ال يزال طلب (1

طلب درجة  رقابيةبينما رفضت الجهة ال دراسةالقيد الهندسة 

 البكالوريوس في هندسة البترول. 

الهندسة المعمارية للفصل الدراسي االول من تخصص في   بدأ التسجيل  (2

 .2020عام 

 في سبتمبر. (CSR)لقد اصدرنا تقريرنا الخاص  (3

 

 : للشركة (CSR) ركائز 5سوفت  هيومنلدينا في شركة 

 700أكثر من حيث قمنا بزراعة نحن نشجع البيئة الخضراء  : البيئة .1

أحد اتجاهات  تمثل البيئةشجرة في الحرم الجامعي. عالوة على ذلك، 

 .الجامعةاعتمدتها البحث التي 

 1000قوة عاملة متنوعة تضم أكثر من  سوفت هيومنتمتلك  ونا: موظف .2

شركة يعد هذا التنوع رصيًدا قويًا لـودولة.  70من أكثر من  اعضو

لمين، حيث يشجع االحتفال ، وجميع الطالب والمتعسوفت هيومن

بيئة العمل كما ان بالخلفيات الثقافية المختلفة وتعزيز رفاهية المجتمع. 

لدينا إيجابية وشفافة وتعزز التميز األكاديمي والتقدم الوظيفي والتطوير 

 المهني والمساواة بين الجنسين.

طالبنا هم أصحاب المصلحة األساسيون لدينا ويشاركون في  : طالبنا .3

يم عالي الجودة يقدمه فريق متخصص من المحترفين الذين يطبقون تعل

المعرفة العملية والنظرية لتطوير المهارات الفنية والشخصية للطالب. 
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هناك تركيز قوي على أخالقيات العمل التي ستساهم بشكل إيجابي في و

 نجاح حياتهم المهنية.

مع وبناء جيل نحن ملتزمون بدعم طالبنا لالنخراط في المجت :المجتمع .4

 .مسؤولقيادي و 

نشجع الطالب وأعضاء هيئة التدريس  :الرياضة والصحة والعافية .5

والموظفين على االنخراط في األنشطة الرياضية، وهو أمر ضروري 

ثقافة الرفاهية بين الجميع في الحرم الجامعي ويساهم في تعميق في 

 لدى الطالب.تجربة التعلم 

 

باالسم والمؤسسة انفسكم تقديم  مأفتح الباب لألسئلة واألجوبة. أطلب منك واالن

انقل االتصال االن الى ا جزيال. أي أسئلة. شكر معندما يكون لديك ونهاالتي تمثل

 مدير الجلسة. 

 

، يمكنكم القيام بذلك من خالل ما ايها السيدات والسادة، إذا رغبتم في تسجيل سؤال  :المشغل

على لوحة مفاتيح ( 1)ثم الضغط على رقم واحد  (*)نجمة العالمة الضغط على 

كتم صوت الخط خاصية إلى إلغاء  ونستحتاج ميرجى العلم أنكهواتفكم االن. 

 في أي وقت، مرأيك ماليوم، وإذا غيرتمؤتمر من التحدث في  والتتمكن مالخاص بك

أيها السادة، يبدو أن  .(2)رقم على الثم  (*)الضغط على عالمة النجمة أرجو 

. إذا كنت ترغب بنك اتش اس بي سياروال، من جلدينا سؤالنا األول من أنكور أ

 ، تفضل. المضي قدًما في سؤالك في

 

اشكركم على المؤتمر. انكور اجاروال من بنك اتش اس بي سي. تهانينا على هذه  :انكور اجاروال

أوالً، من حيث  ،األسئلة حول النتائجبعض  . لديالمجموعة العظيمة من االرقام

هل ينبغي علينا النظر إليها  ٪ التي شهدناها هذا العام،51، الزيادة بنسبة التسجيل

صعب من السيكون أم هل هي مستدامة وكقاعدة جديدة للسنوات القادمة؟ 

ما هي الحاالت غير المتكررة هذا العام والتي فيه؟ في هذه الحالة، االستمرار 

 االلتحاق؟ هذا هو سؤالي األول.أعداد لى هذه الزيادة الحادة في ساعدت ع
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٪ 20أي توضيح حول الحديث عن تخفيض بنسبة هل هناك  :سؤالي الثاني هو

مختلفة، الخاصة الجامعات الكيفية تطبيقه على  بشأنلرسوم الجامعات الخاصة 

 تم تطبيقه على اإلطالق، فهذا هو السؤال الثاني.كان سيإذا 

بكالوريوس ، أسباب رفض تخصص هندسة البترولب يتعلق السؤال الثالث

هذه هي  هل ذكرت المؤسسة التنظيمية سبب ذلك؟هندسة البترول. التخصص في 

، ولكن من المحتمل أيًضا لتنظيماألسئلة الثالثة. لدي بعض األسئلة المتعلقة با

 طرحها الحقًا. شكرا جزيال.

 

اتش اس بي سي، انكور. لقد زادت عمليات االلتحاق هذا العام. اشكرك. بنك  :ماياناك باكسي

من خريجي  اجيد ابالتأكيد هناك عدة عوامل ومن اهم العوامل اننا شهدنا عدد

ربما ، الطالب الذين 19الثانوية هذا العام وايضا بسبب وضع كوفيد المدارس 

  الكويت. قرروا البقاء فيقد ان يكونوا يمكن  فكروا في السفر إلى الخارج

تخصصات جديدة واآلن أصبحنا معروفين  بإضافةأيًضا، في الماضي،  قمنالكننا 

جيًدا في سوق الكويت المحلي ، لذلك نجتذب الطالب ذوي الجودة العالية 

اآلن، لإلجابة على سؤالك عما إذا كانت هذه ستكون و للتخصصات التي نقدمها.

غاية اإلدالء بأي بيان حول ذلك. قاعدة جديدة، أود أن أقول إنه من الصعب لل

في نفس الوقت حافظة مع المستكون جهودنا دائًما موجودة لتوسيع قاعدتنا ولكن 

 على توازن جيد بين الجودة والكمية.

 

بالفعل   داخليةالبعثات ٪ على رسوم ال 20لرسوم، تم تطبيق خصم بنسبة النسبة لب

وينعكس نفس الشيء بالفعل في ميزانيتنا ويستمر األمر نفسه حتى  سابقال في

 في الوقت الحالي. أي تغيير  يوجداآلن، لذلك ال 

أخيًرا فيما يتعلق برفض تخصص البترول، عادة ال نحصل على أي أسباب محددة 

للرفض، لذلك من الصعب جًدا علينا تقديم أي استنتاج أو أي بيان بشأن ذلك. لقد 

 .مانة العامةهذا قراراألفي النهاية  هالتي تم طلبها، ولكن المستنداتجميع قدمنا 

 

كيف كانت االستجابة لتخصص الهندسة المعمارية الذي قمتم بطرحه مؤخرا.   :انكور اجاروال

، وما إلى ذلك. إذا اتمختبرالالعمل في تتضمن الهندسة المعمارية الكثير من 
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لخاص جزء اال، فكيف يمكن التعامل مع اإلنترنتت الدراسة تتم من خالل كان

 لهذا التخصص؟ 19هذا اثناء كوفيد مختبربال

 

 اطالب 149لدينا حوالي  نعم، تم طرح تخصص الهندسة المعمارية هذا العام و  :كسيمايانك با

رقم جيد. في السنة االولى، نتجه  ، في رأينا،في الهندسة المعمارية، وهذا مسجال

، ولذلك فإن للتخصص الجديد 150الى  100عادة للحصول على رقم يتراوح من 

 هذا الرقم جيد. 

 

. التمهيدية السنة األولى مع السنة الطالب مالمعمارية، يبدأ معظبة للهندسة بالنس

، لذلك، الت تتعلق بالمختبرات الخاصة بهم، ال نتوقع أي مشكالتمهيديةفي السنة 

 ،طلب اضافي على المختبراتعلى األقل لعام آخر، ال نتوقع أي وحتى اآلن، 

 . في الوقت المناسب سنجد طرقًا وحلواًل للتغلب على ذلك

 

إذن هل قريبا، ربما،  14000 في الواقعوسيقترب إجمالي عدد التسجيل لديكم   :انكور اجاروال

 ما هو مستقبل النفقات الرأسمالية ؟مستقبال؟ نفقات رأسمالية لهناك خطط 

 

ال يوجد ، حدثت الكثير من التغييرات، وهي مستمرة. 19هذا العام، نتيجة لكوفيد   :مايانك باكسي

ولذلك يجب ان ننتظر قليال لكي تستقر االشياء وضوح كامل حول هذا الموضوع، 

لنفقات الرأسمالية. في الوقت الحالي، لم يتم فيما يتعلق باثم اتخاذ التدابير المناسبة 

 اتخاذ قرار محدد في هذا الخصوص. 

 

 .شكرا جزيال. اشكرك يا مايانك. شكرا سيدي  :انكور اجاروال

  

سؤالنا التالي من ريما النمر من السعودي الفرنسي كابيتال. يرجى المضي قدما  :المشغل

 في سؤالك. 
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انا لدي فقط بعض االسئلة القليلة. أوالً، ذكرت أن هناك بالطبع تغييًرا في  مرحبا.  :ريما النمر

اإليرادات. إذا كان بإمكانك فقط االعتراف بالتقويم األكاديمي أدى إلى تغيير 

 .2021اإليرادات للسنة المالية االعتراف  بتزويدنا بدورة 

السؤال الثاني هو أننا شهدنا ارتفاعا في عدد الملتحقين وقلت أن ذلك يرجع إلى 

بلغت زيادتهم عدد الخريجين وكم  ذكر لناارتفاع عدد الخريجين. هل يمكنك أن ت

 ت الخاصة؟حصة السوق للجامعاما هي و

٪ أم أنها تزيد؟ 60في السوق هي نفسها عند حوالي سوفت  هيومنهل حصة 

ماذا حدث؟ أريد فقط أن أفهم ما حدث هناك ألنني أعلم أن جامعة الكويت قد 

زادت، في الواقع، مع الجامعة الجديدة ، لذلك أريد فقط أن أعرف كيف زاد العدد 

 وما إذا كان يمكن أن يستمر في المستقبل.

 

، (AUM) جامعة  الشرق األوسط األمريكية الثالث هو أنك ذكرت أنه فيالسؤال 

 الشرق األوسط األمريكية كلية  في ، كان نمو االلتحاق في السنة المالية الماضية

(ACM). األمريكية جامعة الشرق االوسط بالنظر إلى أن هذا العام في (AUM) ،

نتوقع استمرار ذلك في هل هناك سبب محدد؟ هل درجاتهم أفضل؟ وهل 

 ؟ شكرا جزيال.المستقبل

 

اشكرك ريما. فيما يتعلق بالتقويم االكاديمي، بالنسبة للفصل الدراسي االول لعام    :مايانك باكسي

، لقد بدأت السنة الدراسية للتو ولذلك نتوقع ان يكون الفصل 2021وعام  2020

الدراسي االول بين اكتوبر الى فبراير، وبعد ذلك لدينا الفصل الدراسي الثاني 

، نتوقع أنه بحلول نهاية شهر شكل عامب، لذلكاشهر وبعد ذلك الصيف.  5لمدة 

 . ة كاملة من العام الدراسيأغسطس سيكون لدينا دور

 

ألف طالب تخرجوا من  38هناك حوالي ومن حيث الخريجين هذا العام، كان 

طالب تخرجوا من  3000حوالي هذا العدد الثانوية ويضاف إلى المدارس 

 41000إلى  40000المدارس األمريكية والبريطانية. نحن نتحدث عن حوالي 

طالب مقيم قد يسافر الى  10000طالب في سوق الكويت الكلي ومنهم حوالي 

 .الخارج الستكمال الدراسة
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 بعثات الخارجيةالاستوعبت ، بينما طالب  8100استوعبت جامعة الكويت حوالي 

طالب،  6000لما يزيد عن  داخلية بعثاتطالب، وكانت هناك  2800الي حو

الشرق األوسط  وكلية  (AUM) االمريكيةالشرق األوسط جامعة  وكان نصيب 

 ، أي ما يقرب من الثلثين.4000مجتمعين منهم حوالي  (ACM) االمريكية

 

العام بلغ عدد . هذا داخليةالبعثات ال ٪ من55-50تتراوح بين على نسبة  اعتدنا 

 .بعثات داخلية تم منحهم 6000طالب من أصل  4000 حوالي طالبنا

 

، ينصب (AUM) األمريكية جامعة الشرق االوسط فيما يتعلق بالتسجيل في

ي ولم تركيزنا دائًما على الحفاظ على توازن جيد بين النمو النوعي والنمو الكم  

رأينا استجابة جيدة من حيث  نخفف معاييرنا على هذا النحو في القبول، لكننا

ا من الحصول على الطالب المناسبين، وبهذه الطريقة حصلنا تمكن  قد المتقدمين و

 . (AUM) األمريكية جامعة الشرق االوسطزيادة في أرقام ال على

 

. طالب 8000 انها حصلت علىقلت لقد ذكرت للتو جامعة الكويت واشكرك.   :ريما النمر

المزيد من على الجامعات الحكومية حصول إذن، هل هناك أسباب محددة لعدم 

الطالب ألنني أعرف عادة أن طالب الجامعات الحكومية يأخذون الحصة األكبر 

فقط لفهم ما يحدث هناك  مع السعة اإلضافية التي افترضت أنه وهذا في السوق؟ 

 .سيكون هناك المزيد من المنافسة

 

ما يقرب حصلت على الماضي، فإن جامعة الكويت في إذا نظرت إلى االتجاه  مايانك باكسي:

طالب أكثر من المعدل الطبيعي للسنوات السابقة، لذلك كان هناك  2000من 

طالب آخر قد التحقوا بها بالفعل. أعتقد أن افتراضك هو أن أكبر استيعاب  2000

ات أكثر تنوًعا مما يقدمه إلى حد بعيد هو لجامعة الكويت ألن لديهم أيًضا تخصص

 . اآلخرون. بخالف ذلك، يكون توزيع السوق متسقًا إلى حد ما
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. هل يمكنك ان 41000تماما. عدد الخريجين الذي تكرمت بتقديمه هذا العام هو  :ريما النمر

 تذكر لي كم كان العدد في العام الماضي للتعرف على النمو؟ 

 

ا من تقديمها . هذا العام تمكن  بالتحديد ليس لدي األرقام الجاهزةفي العام الماضي،   :مايانك باكسي

. عادة ما يحدث ارسألن األرقام النهائية جاءت بعد أن خرجت جميع نتائج المد

بيانات في أوائل شهر يونيو هي يتم نشرها البيانات التي ان هو في الكويت، 

 26000إلى  25000، والتي كانت في العام الماضي حوالي خريجي الدور األول

 .طالب

 

الحقة وال تظهر امتحانات وإعادة  اختبارات ، هناك عمليات إعادةولكن بعد ذلك

هذه األرقام في البيانات الالحقة. لذلك، سيكون من الصعب علينا أن نقدم لك 

في  38000مقارنة بالعام الماضي. هذا العام، تم نشر هذا العدد البالغ حوالي 

 لكم الضوء عليه. أن نسلط ن المالئم الجريدة، لذلك كان م

 

سوف  (AUM) األميركيةجامعة الشرق االوسط . هل ترى أن النمو في حسنا :ريما النمر

، أم أنك ستتمكن من قبول المزيد علىبنفس الطريقة، من حيث الدرجات األيستمر 

 .المتطلبات قليالً للحصول على حصة أكبر في السوق بعد تقليلمن الطالب، 

 

نتنازل عن ذلك ولن ستكون أولويتنا في الحفاظ على معايير الجودة موجودة دائًما   :مايانك باكسي

وقد من حيث تخفيف المعايير. سنحافظ على هذا العامل وبعد ذلك، بالتأكيد، 

. لذلك، فإن قبولهموطالبنا يقومون بعمل جيد للغاية، ويتم  أصبحنا معروفين اآلن

، ستستمر ى جذب المتقدمين الجيدين. أخيًراننا قادرون علرد الفعل المتسلسل هو أ

 عملية االختيار أو معايير االختيار بنفس الطريقة التي يقررها الفريق األكاديمي.

 

 حسنا. اشكرك جزيال.  :ريما النمر

 

سؤالنا التالي من بالل صباح من جدوى لالستثمار. يرجى المضي قدما في   :المشغل

 سؤالك. 
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وعلى جزيال على المؤتمر شكرا مرحبا. انا بالل صباح من جدوى لالستثمار.   :صباحبالل 

حاليًا  ونتعمل مأعتقد أنكقبلية. . لدي سؤال االن بشأن خططكم المستالتوضيحات

أيًضا بعمل جيد جًدا  م. لقد قمتفي استخدام الطاقة االستيعابيةبمستوى عاٍل جًدا 

 في الحفاظ على مستويات عالية من النقد في الميزانية.

 

الحالية برامجكم في التركيز على تحسين  ونترغب مفي السابق، كما ذكرت، كنت

تفكير أكثر هناك  والحصول على االعتمادات وإطالق برامج جديدة. هل أصبح

 الفعلية؟ هذا سؤالي األول. مكحول توسيع البنية التحتية المادية أو قدرتلديكم 

بعد ذلك، سيكون سؤالي الثاني، مرة أخرى، نظًرا لإلقبال الجيد لهذا العام 

والمستوى العالي من السيولة التي تتمتع بها الشركة، هل هناك أي فرصة إلعادة 

 توزيعات األرباح ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لهذا العام؟ شكرا جزيال.

 

سنلقي نظرة أثناء كما ذكرت في السؤال السابق بشأن االعالن عن السعة،   :مايانك باكسي

استقرارنا مع الوضع ألن لدينا أرض الحرم الجامعي، ولدينا خطط قياسية، وما 

إلى ذلك، وكلها متاحة، لذا فإن بناء سعة إضافية ليس تحديًا كبيًرا بالنسبة لنا 

 وسيتم اتخاذ هذا القرار في الوقت المناسب .

 

نعم، هناك رصيد نقدي جيد  وهذا يساعدنا بالتأكيد على تحمل مثل هذا النوع من 

 الشركةنتظرت، لذلك س19كوفيد  االحتماالت وما زلنا ال نرى حاًل كامالً لتأثير

 أي تدبير مناسب حول قرار توزيع األرباح. اتخاذراقب قبل تو

 

مجلس  كونييرام، سإذا سارت األمور على ما هو أننا، اآلن، والوضع كما هو 

ولكن لم يتم اتخاذ مثل  ،نهاية العام بعدمناسب بما هو  على التوصيةرقاد االدارة

 هذا القرار بشأن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة أو توزيعات األرباح، حتى اآلن.

 

 اشكرك جزيال.  :بالل صباح
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 سؤالنا التالي من نيشيت الخوتيا من سيكو. يرجى المضي قدما في سؤالك.   :المشغل

 

سؤال يتعلق بالتخفيض في الرسوم . بضعة أسئلةاشكركم على المؤتمر. لدي   :نيشيت الخوتيا

يهتم به السوق ولكن ماذا   % شيئ20نفسها. لقد ذكرت ان التخفيض بنسبة 

سيكون الوضع اذا كان هذا التخفيض سيحدث في الرسوم التي تم فرضها في 

سوفت تقوم بالفعل لتقديم خصم بنسبة  هيومنالعام الماضي؟ من المفهوم لدي ان 

الحكومة إلى أي خصم إضافي أشارت هل .  داخليةالبعثات لطالب ال% 20

لعام الماضي؟ بشأن اعادة فرض الرسوم ل ليةبعثات داخالذين تقدم لهم  للطالب

 هل هناك خطر من ذلك؟ هذا هو سؤالي األول.و

 

، وفقًا للنموذج، عندما يحتمل أن يعود الطالب في وقت الحق خالل العام، ثانيًا

قد يأتي بعض الطالب إلى  بحيث، هجينهل ستكون هناك فرصة لوجود نموذج 

بعض الطالب عبر اإلنترنت؟ إذن، هل يعني ذلك، ويدرس  الحرم الجامعي،

ربما، بعض التكلفة اإلضافية لتشغيل نموذجين مختلفين خالل العام، بافتراض 

في هذا  سوفت هيومنإعداد استمرار هذا الوباء للعام الدراسي المقبل؟ كيف يتم 

 . ن ذان هما السؤاالهالجانب؟  

 

تم تطبيق ما تم ي، في الوقت الحالي سابقاكما ذكرت  الرسوم،بشأن تخفيض   :مايانك باكسي

ارساله لنا، وفي الوقت الحالي ليس هناك تغيير اخر. إذا حدث شيء في المستقبل، 

  نحن ال نعلم في الوقت الحالي. 

 

إذن، هل هناك خطر؟ بالتأكيد، كل ما ال نعرفه في المستقبل، سيكون هناك خطر، 

  في هذا الخصوص.  عتقد أن هذا واضح تماًمالذلك ال يمكنني ضمان أي شيء. أ

 

فيما يتعلق بالنموذج الهجين الذي ذكرته، دعني أخبرك أن نموذج التعلم 

اإللكتروني هذا قد تمت الموافقة عليه أيًضا على وجه التحديد في حالة خاصة من 

 .19وضع كوفيد بسبب  الجهات الرقابيةقبل 
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لنموذج هجين في الظروف العادية. لذلك،  قديم، ال يوجد أي تفي الوقت الحالي

ال نرى في هذا الوقت أي تغييرات أو لم يصل أي شيء إلى علمنا حيث سيصبح 

هذا، فمن المؤكد أننا قمنا بتشغيل  كوفيدهذا معياًرا جديًدا ولكن إذا استمر وضع 

ي بأكمله من خالل هذا النموذج الفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي الصيف

 اإلنترنت وقد تم قبوله جيًدا وتم تنفيذه بنجاح. عبر

 

. وحيثما للتحسينحيثما نشعر أن هناك مجااًل  وسوف نحسن، سنواصل ذلك، لكلذ

هو رضا طالبك  مطاف،في نهاية الويوجد مجال للتحسين سنواصل القيام بذلك. 

الشعار في األكثر أهمية. في النهاية، أنت هنا لخدمتهم، وسنتأكد من أن هذا هو 

 كل مكان.

 

ولكن فيما يتعلق بالرسوم، الم يكن من المقرر ان تقوموا بالزيادة هذا العام من   :يت الختوياشني

بها بعد عدد معين من السنوات؟  ن حيث اعادة التفاوض على زيادة اعلى تقومو

 هل تم استبعاد ذلك؟ 

ن هذا أمر مفرط في في الحصول على زيادة في الرسوم أم أ ونتأمل مهل ما زلت

 ؟ من جانبكمالتفاؤل 

 

هذا العام بسبب نجحوا . هناك الكثير من الطالب اإلضافيين الذين آخرسؤال 

طالب إضافي في  10000تبلغ وربما هذا هو السبب في وجود قفزة  وضع كوفيد

 النظام.

 

أنه ربما سيكون العام المقبل أقل بكثير من حيث عدد الطالب على ذلك يدل هل 

الذين قد يخرجون من النظام ألن أولئك الذين كانوا سيظهرون مرة أخرى 

نجاح الكثير من لهذه كوفيد ويعودون إلى النظام قد تخرجوا بالفعل في بيئة 

العام المقبل كثيًرا عن  الستيعاب، هل ترى خطر انخفاض الكالطالب؟ لذ

 المعتاد بسبب الطالب اإلضافيين القادمين هذا العام؟ شكرا جزيال. الستيعابا
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سنوات.  5، يحق لنا القيام بذلك بعد سابقابخصوص الزيادة في الرسوم، كما ذكرنا   :مايانك باكسي

سنوات. وهذا ال يعني انه يتعين علينا ان نقدم الطلب مباشرة. سوف  5لقد أتممنا 

ء غير مالئم ان مناسب، ونشعر في الوقت الحالي انه اجراذلك في وقت بنقوم 

 .نذهب ونقدم الطلب

 

، كما ذكرت لك ليس لدينا عدد محدد قابل للمقارنة المدارسوبخصوص نتائج 

يشمل الطالب الذين يتخرجون في النهاية من اعادة االختبارات ايضا. وعادة، 

يقدمون  طالب في المدارس العامة والخاصة الذين  38000هناك كل سنة حوالي 

 . 12في الصف امتحاناتهم النهائية 

 

المعلومات اإلحصائية، أود أن أقترح إذا كنت ترغب في االطالع على مزيد من 

عليك الرجوع إلى منشور حكومة الكويت على موقع مكتب اإلحصاء المركزي. 

هناك، سوف وهناك. التي تريدها موجودة   المعلومات ستجدبالبحث، إذا قمت 

تكون قادًرا على رؤية تدفق الطالب في المدارس الثانوية، وما إلى ذلك ، لتحصل 

أيًضا خالل  إعادة االختباراتعلى المزيد من المؤشرات. ولكن، عادةً ما تحدث 

 اختبارات. من يونيو حتى أغسطس، هناك أيًضا إعادة وأشهر الصيف. 

، حتى لو تخرجوا، يأتون في رةقصيالطالب الذين يأخذون استراحة هناك ثم 

الفصل ، لم نستقبل الكثير من الطالب الجدد في سابق. في الالفصل الدراسي الثاني

، إذا حضر الجميع خالل هذا الوقت وهذا هو سبب العدد لك. لذالدراسي الثاني

اإلجمالي، إذا نظرت إلى إجمالي الخريجين الذين سيكونون هناك، فسيكونون 

 .في هذا األمربًا. لذلك، ال أرى فارقًا كبيًرا بنفس العدد تقري

 

اآلن، بالتأكيد، المضي قدًما في كيفية ظهور النتائج لخريجي المدارس الثانوية و

أعلى،  نتيجةوما إذا كانت النتائج ستكون صارمة أو سيتمكن الطالب من تسجيل 

ن جانبنا من وما إلى ذلك، هو شيء ال يمكننا اإلدالء ببيان بشأنه و سوف نتأكد م

نحافظ على معايير الجودة الجيدة، ونصل إلى الطالب، ونبذل اننا  ،ضوعلموا

 .قصارى جهدنا فيما يتعلق بكل ما هو مطلوب في تجربة المتعلمين
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 شكرا لك. :يشيت الخوتيا

  

. يرجى المضي قدما في "بليكني منجمنت" سؤالنا التالي من فاروق مياه من   :المشغل

 سؤالك. 

 

لمؤتمر. لقد تم الرد على عن امرحبا. اشكرك جزيال. شكرا لك يا سيد باكسي  :فاروق مياه

خرى بشأن السؤال االخير أالكثير من أسئلتي ولكن هناك اشياء صغيرة قليلة. مرة 

 الذي تم ذكره.

 

مرة أخرى، ما قرأته عبر اإلنترنت هو أن الدرجات التي حصل عليها طالب 

مضطرة  كانت أعلى بشكل ملحوظ هذا العام، لذلك كانت الحكومة  12الصف 

٪ 90لجامعات ألنني أعتقد أن معدل النجاح كان في اتوفير المزيد من األماكن ل

تكراره. مرة أخرى،  غير طبيعي ال ينبغياستيعاب ٪، لذلك كان هذا 60بدالً من 

بالمزيد من  مهل هناك أي تعليق منك؟ هل كان هذا هو الحال؟ هل تم إغراقك

المتقدمين ألن المزيد من األشخاص تمكنوا من التقدم ألنهم حصلوا على الدرجة 

 مقارنة بالسنوات السابقة؟

 

 متابعة، فقط بعض األشياء الصغيرة. من ناحية التكلفة، نظًرا ألن الحرمللثم 

في التكاليف  انفخاضالجامعي مغلق لمدة ستة إلى تسعة أشهر اآلن، هل هناك 

بشأن إدارة إجراءات استباقية بأي  ممن إغالق الحرم الجامعي وأيًضا هل قمت

التكلفة، نظًرا ألن معظم المحاضرين يقومون بالتدريس من المنزل؟ هل هناك 

 يف؟إلدارة التكال قمتم بها أشياء كان يمكنك فعلها أو

 

، بعثات الخارجيةالشيء االخير هو انك ذكرت انه بالنسبة للطالب الحاصلين على 

ربما لم يتمكنوا من السفر للعودة واالستمرار في برامجهم الدراسية. هل شهدتم 

اعداد  الطالب الذين لم يسافروا الى الخارج ولكن يرغبون في  اي مكسب في 

نتجت او ان الزيادة في حصة السوق  المحاولة واالستمرار في دراستهم لديكم

 عدم قدرة الطالب على السفر الى الخارج؟ شكرا لك. عن 
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معينة تميل إلى توفير جاالت بقدر ما يتعلق األمر بتوفير التكاليف، هناك م  :مايانك باكسي

التكاليف ألن الحرم الجامعي مغلق، ولكن في نفس الوقت، هناك بعض التكاليف 

الجديدة التي تظهر ألنك تدخل في قاعدة تكنولوجية جديدة تماًما اآلن. اإلضافية 

ينطوي التعلم اإللكتروني أيًضا على بعض التكاليف إلى جانب التكاليف المتعلقة 

 بتكنولوجيا المعلومات.

في حالتنا، بشكل أو بآخر، تم تعويض ذلك وبقدر ما تقول عن التدريس من 

الكويت، جميع المكاتب والحرم  فير يوليو المنزل، دعني أخبرك أنه من شه

، وبغض النظر موظفين، يأتون إلى الحرم الجامعيالجامعي لدينا، على األقل ال

عما إذا كانوا سيقومون بالتدريس من المنزل أو أنهم سيقومون بالتدريس من 

الحرم الجامعي، لن تتغير الرواتب والتكاليف ذات الصلة، لذلك ال يعد هذا تغييًرا 

 كبيًرا في هيكل التكلفة اإلجمالية.

قد يكون هناك بعض التكاليف التي يتم تعويضها والتي تم توفيرها مسبقًا ويتم 

 هذا.  19لوضع كوفيد ، خاصة بالنسبة دالها اآلن بنوع آخر من التكاليفاستب

 

السؤال األخير الذي ذكرته حول الطالب الذين سيعودون، دعني أخبرك أن معظم 

عبر اإلنترنت للطالب ولذا أعتقد  الدراسةاألجنبية بدأت أيًضا في تقديم الجامعات 

أن الطالب، أينما كانوا اآلن، وبغض النظر عما إذا كانوا مسجلين في دول أجنبية، 

سواء كانت الواليات المتحدة أو المملكة المتحدة، فإنهم سيحضرون دروسهم عبر 

 اإلنترنت.

 

لمسجلين بالفعل في الخارج ويدرسون في الخارج هؤالء الطالب اشاهد لذلك، لم ن

يأتون ويتقدمون إلينا بشكل كبير. الطالب الذين سيحصلون على فصل دراسي 

واحد فقط وال يرغبون في العودة قد يظهرون في السوق ولكن هذه النسبة ستكون 

 أقل بكثير.

 

حصاءات فيما يتعلق بمعدل النجاح، كما قلت في السؤال السابق أيًضا، إن اإل

 دورةالكاملة حول عدد الطالب الذين يتخرجون في النهاية وعدد الطالب بين ال
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األولى من االمتحان واإلعادة، وما إلى ذلك، ليست متاحة بالكامل في المجال 

 .حول ذلك العام، لذلك من الصعب جًدا إصدار حكم

 

الثانوية، المدارس ، الطالب الذين تخرجوا أو المسجلين في ولكن بشكل عام

نهم يظهرون مرة الفصلين الدراسيين االول والثاني ال يميلون إلى التسجيل في

وبحلول ذلك الوقت يكونون مستعدين لاللتحاق الفصل الدراسي الثاني أخرى في 

 بالجامعات.

 

، يكون عدد المسجلين لدينا أقل في الفصل الدراسي الثانيعادة، في تلك المرحلة، 

ولكن  الفصل الدراسي الثانيبالكثير من عمليات التسجيل في  بكثير. نحن ال نقوم

الفصل الدراسي  دفعات طالب فيالجامعات األخرى أو جامعة الكويت لديها 

 بشكل كبير، لذلك سيتم توزيعها وفقًا لذلك هذا العام أيًضا. الثاني

 

 اشكرك جزيال. شكرا.  :فاروق مياه

 

 سؤالك. بسؤالنا التالي من المال كابيتال. يرجى المضي قدما   :المشغل

 

هذا شريف الحداد. لقد كان لدي سؤال بشأن تأثير كوفيد على اعمالكم. اتصور  :شريف الحداد

انه كان لديكم تأثير ايجابي ربما من عمليات االلتحاق وربما بعض االثار السلبية 

اختاروا اجتياز هذا الفصل الدراسي  قد ن ايضا. واعتقد بعض الطالب قد يكونو

 او عدم االلتحاق في هذا الفصل الدراسي. 

 

كيف ترون ذلك؟ كيف ترون التاثير المقبل لكوفيد وايضا على جانب الرسوم؟ 

% للحكومة وللطالب الملتحقين 20بنسبة  امن المفهوم لدي انكم تقدمون تخفيض

 على ذلك؟ الضوء القاء بعض في هذا الفصل الدراسي او هذا العام. هل يمكنك 

 

ت حكومة الكويت التعلم عبر اإلنترنت كأساس ، جعل19كوفيد  فيما يتعلق بتأثير  :مايانك باكسي

اختياري لجميع الطالب، ولم يتم فرضه إجباريًا. نتيجة لذلك، عندما بدأنا الفصول 
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الذي كان  في الفصل الدراسي الثانيالدراسية عبر اإلنترنت ألول مرة في أبريل، 

مستمًرا، لم نحضر جميع الطالب من اليوم األول في أبريل. اضطررنا إلى إعادة 

في هذا ، وبالتالي يكون لديك تكلفة تنفيذ أعلى ثالث مرات الفصل الدراسي الثاني

فعالة فهي عملية غير لك . أنت تدير فصواًل بعدد أقل من الطالب، لذالخصوص

 . من هذه الناحية

 

اآلن، تم تعويض هذه التكلفة بسبب التوفير في التكلفة. عندما تكون في الحرم و

وهناك أنشطة، وما إلى ذلك، لذلك، تم تعويض بعض  فعالياتالجامعي، توجد 

التكاليف من هذا النوع ولكن بشكل عام، كنت سترى أن هامش الربح اإلجمالي 

 ٪.2٪ أو 1 ب أقل لفترة التسعة أشهر كان

 

٪ على الرسوم 20بنسبة  اتخفيضلق بالرسوم، كما ذكرت سابقًا، نقدم فيما يتعو

حتى اآلن، ال وونفس الوضع الحالي ونستمر في ذلك.   بعثات داخليةلطالب ال

 .يوجد تغيير آخر

 

 هل هناك اي توضيح بخصوص توزيعات االرباح؟   :شريف الحداد

 

؟ حتى اآلن، وأوجه عدم اليقين  19بكوفيد الخاصة رؤى الهل لدينا وضوح بشأن   :مايانك باكسي

حتى نهاية العام وستستقر األمور وربما يكون  فقط األمر صعب للغاية. انتظر

 ،االحفاظ عليه، ونحرص على يةالنقداألرصدة لدينا ما يلزم من أفضل.  رؤيةلدينا 

 لذلك دعونا ننتظر حتى نهاية ديسمبر.

 

؟ ال األرصدة النقديةخسارة ما هي المخاطر التي تتوقعها والتي قد تؤدي إلى   :شريف الحداد

 . لضخمة في ميزانيتكا األرصدة النقديةحتفاظك بمثل هذه الأرى سبب 

 

عندما أرباح بحلول نهاية العام توزيعات كاستخدام هذا النقد ، يمكنني على أي حال  :مايانك باكسي

عامل بالنسبة لالنتائج الكاملة ولكن وعند اصدار ، تكون لدينا الصورة الكاملة
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موجة يتحدث الجميع عن  الصعيد العالمي الذي تتحدث عنه، هناك على المخاطرة

 حالة إغالق مرة أخرى.بأوروبا وتمر  ثانية

 

من يدري ما هو الوضع في كل مكان؟ الكويت بخير، نحن نعمل اآلن، نحن 

لكن بشكل خاص، واملون مع اإلنترنت، إلى الحرم الجامعي، والطالب يتع نحضر

في الوقت الحالي، ال أحد لديه رؤية واضحة. هذه هي المخاطر الحقيقية في جميع 

أنحاء العالم. مطارنا ليس مفتوحا بشكل كامل. تم إغالق العديد من الرحالت 

 عليك أن تفهم أن هذا هو الواقع على األرض. لكالجوية. لذ

 

 شكرا لك.   :شريف الحداد

 

 سؤالك. بمن الريان لالستثمار. يرجى المضي قدما برفيز سؤالنا التالي من ذهيب   :المشغل

 

اشكرك مايانك عن العرض التقديمي. معكم ذهيب بيرفيز من الريان لالستثمار.   :ذهيب برفيز 

لقد تم الرد على كافة االسئلة تقريبا ولكن هناك سؤال متابعة يتعلق بالتخصصات. 

باعادة  ونان تخصص البترول تم رفضه من الوزارة. هل سوف تقوملقد ذكرت 

 تقديم الطلب؟ 

 

 في الوقت الحالي ال توجد خطة العادة التقديم.  :مايانك باكسي

 

 حسنا. شكرا لك.  :ذهيب برفيز

 

 سؤالنا التالي من فرانسيس اميس من العجيج. يرجى المضي قدما مع سؤالك.  :المشغل

 

ال تمانع، هل يمكنك إذا كنت مرحبا ايها السادة. اشكرك. تهانينا على النتائج.   :اميسفرانسيس 

من  2020إرشادي عبر حركات التدفق النقدي على مدار العام، منذ بداية عام 

حيث المدفوعات من قبل الوزارة، فقط حتى أتمكن من فهم التوقيت الدقيق لتلك 
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بشأن المدفوعات للفترة المتبقية   حاليا المدفوعات، حتى سبتمبر، وما هو توقعك

 ؟ شكرا جزيال. من العام وحتى العام المقبل

 

على نطاق أوسع، دعني أخبرك أنه كما نحن اآلن، في الرابع من نوفمبر، تم   :مايانك باكسي

 . حتى أشهر الصيف  بعثات داخليةجميع مدفوعاتنا من طالب التحصيل 

 

الدراسي الثاني والفصل الدراسي الصيفي تم تحصيله؟  اذا كل شيء من الفصل :فرانسيس اميس

 .حسنا

 

الحكومية. وسوف يكون هناك بعض االفراد المتبقيين  بعثات داخليةالمن طالب   :مايانك باكسي

 المستحق عليهم المدفوعات ونحن نقوم بمتابعة ذلك. 

 

ما استفسر عنه يندرج تحت إن عظيم. ما هو توقعك لبقية هذا العام؟ في الواقع   :فرانسيس اميس

ما هي توقعاتك، لنقل، حتى مارس من حيث المدفوعات؟ هل  . توزيعات االرباح

 تتوقع دفعها بشكل اساسي عند انتهاء الفصل الدراسي االول؟ 

 

وضعه تشغيل هذا الرصيد النقدي الذي تستمرون في مرة اخرى، هذا يعود بنا إلى 

ية. أنا أحاول فقط أن أفهم هل يجب أن أعتبر البيانات المالتعزيز ودائع ألجل  في

 أن النقد المتبقي هو العائد المحتمل؟ كيف يجب أن أنظر إلى ذلك؟

 الفصل الدراسي االولفي الوقت الحالي، كما ذكرت سابقًا، تمت إعادة جدولة   :مايانك باكسي

نوفمبر فقط، لذلك فقط بعد ذلك يمكن إرسال  15بحيث يبدأ الطالب الجدد في 

. لذلك، هذا العام، بعثات داخليةلطالب ال ألمانة العامةالفواتير، وما إلى ذلك، إلى ا

شهرين عن الجدول نن بمدة متأخركوننا بسبب  تحصيلبالتأكيد سيتم تأجيل ال

 المعتاد عما كان عليه في السابق.

 

بحلول شهر مارس قوم بالتحصيل علينا االنتظار. لست متأكًدا مما إذا كنا سن ربما

 . في هذا الخصوصأم ال، لكننا سنبذل قصارى جهدنا 
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يجب تحميل الكثير من بيانات  ان عادةً ما يحدث عندما تبدأ فصاًل دراسيًا جديًدا

تغرق ذلك بعض أيًضا، بحيث يس ألمانة العامةاالطالب وتحديثها في قاعدة بيانات 

تأخر الفواتير. على أي حال، كان مما يؤدي الى وبالتالي الدورة،  مطابقةالوقت لل

في بداية الفصل إن هذا التأخير  باالضافة إلى ذلك، هذا دائًما موجوًدا ولكن

 الدراسي سوف يؤخر، بالنسبة لنا، دورة التحصيل.

 

المالية في نهاية العام مبلغ مستحق  بياناتك، برأيك، من المحتمل أن يكون للكلذ  :اميسفرانسيس 

في العرض  ذكرتأكبر من المعتاد، صحيح، ألنك ستعترف باإليرادات، كما 

سينتهي ، ربما ولكن من وجهة نظرك دراسي االولفصل الالالتقديمي، لجزء من 

، فقط بالنظر إلى هيكل الفصل بحلول نهاية العامات بها األمر على أنها مستحق

 الدراسي؟

 

 نعم، من المحتمل بشكل كبير ان يكون هذا هو السيناريو.   :مايانك باكسي

 

 .اشكرك. هذا كل شيء  اميس:فرانسيس 

  

 سؤالك. بسؤالنا التالي من ديفي ارورا من ضمان لالستثمار. يرجى المضي قدما   :المشغل

 

 6000ككل. لقد ذكرت ان  بعثات بلمرحبا. اشكركم على المؤتمر. سؤالي يرتبط   :ديفي ارورا

٪ على أساس 84وهذا يمثل زيادة بنحو مؤخرا.  بعثات داخليةطالب حصلوا على 

 سنوي. ما هو السبب الذي يمكن أن يعزى إلى هذه الزيادة؟

 

 % من اين؟ 84انت تقارن هذه الزيادة مع ماذا؟  :مايانك باكسي

 

او شيئا من هذا القبيل  3400حوالي  داخليةبعثات الفي العام الماضي بلغ عدد   :ديفي ارورا

 . 6000وهذا العام بلغت حوالي 
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هذا الرقم الذي تتحدث عنه، ربما ليست هناك ارقام كاملة تم نشرها في اي مكان.  :مايانك باكسي

 بعثات داخليةالهذا حيث ان اجمالي  3400وال أعلم من اين حصلت على رقم الـ 

 يحدث على مرحلتين. 

 

الذي  3000رقم الـ  في العام الماضي ألن  3000مع  6000ال يمكننا مقارنة 

وهناك مدارس  اختبارذكرته، هو في بداية يونيو، ربما، ولكن بعد ذلك هناك إعادة 

في المدارس البريطانية والمدارس األمريكية  والنتائج خريجين أجنبية بها طالب 

 س. في أغسط لنتع

. أعتقد أنه حتى، إذا  بعثات داخليةإلى قائمة اليضافون ، هناك طالب لذلك

 بعثات داخلية 5000تذكرت، سيكون اإلجمالي في العام الماضي أيًضا أكثر من 

٪. ال أعرف من أين حصلت على هذا النوع من 84ليست النسبة إذن، هذه 

 المقارنة.

 

 حسنا.   :ديفي ارورا

 

 هذا الرقم الذي تشير اليه قد ال يكون المقارنة الصحيحة على اساس متكافئ.  :مايانك باكسي

 

لقد فهمت. من حيث حصة السوق، لقد ذكرت ان حصتكم في السوق بالنسبة   :ديفي ارورا

ن الحصول % هذا العام وانكم تمكنتم م60% إلى 55زادت من  بعثات داخليةلل

، هل تم الحفاظ على ذلك من حيث متوسط المعدل على طالب من نوعية جيدة

 العام؟ 

 

هذا العام، خضع نظام وبالنسبة لمعايير القبول لدينا، لم نخفف أي شيء.  :مايانك باكسي

، لكن بالنسبة الثانويةلخريجي المدارس  وضع الكوفيداالمتحانات لتغيير بسبب 

نقم بالتخفيف اسبة للطالب لم قييم منلنا، ال نعتمد فقط على الدرجات. هناك عملية ت

 منها. 
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أن هناك انخفاًضا كبيًرا في  نجد، مالخاصة بكمدينة  تجارية ذممعندما ننظر إلى   :ديفي ارورا

مليونًا،  25مليون و  22بين  الذمم المدينة. بشكل عام، تتراوح 2020سبتمبر 

مليون اعتباًرا من الربع الثالث  9.0في هذا النطاق. لقد رأينا أنها انخفضت إلى 

 ، هلعلى دفعة لمرة واحدة في الربع الثاني محصلت م. هذا ألنك2020من عام 

 سيعود مرة أخرى إلى المستويات السابقة؟

 

سبتمبر تكون من ايراد الفصل الدراسي إيرادات في العام الماضي ال، ال، ال.  :مايانك باكسي

. وهذا العام في سبتمبر، لم نصدر الفاتورة الذمم المدينة االول، وااليراد المؤجل و

 مدينةذمم بعد، وبالتالي لم يتم انشاء  2020لطالب الفصل الدراسي االول لعام 

 لهم ولذلك إذا نظرت الى االيراد المؤجل، فهو اقل ايضا. 

 

سوف تعود إلى طبيعتها في العام أو العامين القادمين ومن ثم علينا كدورة، هل   :اروراديفي 

 العودة إلى مستويات مماثلة؟

 

العام  ان ذلك سيكون أشعر اوإنآمل أن تتم تسوية التقويم األكاديمي، حتى ننعم.  :مايانك باكسي

 .المقبل، لذلك يجب أن يعود إلى الدورة العادية، بعد ذلك

 

%، لم يكن هناك بالغ رسمي اليكم 20عذرا، هذا التخفيض في الرسوم بنسبة   :ديفي ارورا

 حتى االن؟ هذا ما ذكرته انت. 

 

% تم تطبيقها وهي قائمة بالفعل، وبالتالي 20ال، ال. ما ذكرته هو ان نسبة الـ  :مايانك باكسي

 مرات.  3كان ذلك البالغ الرسمي. ال افهم. لقد ذكرت ذلك 

 

 ، هل هذا صحيح؟بعثات داخلية% هي التخفيض لطالب ال20اذا، نسبة الـ   :ديفي ارورا

  

 ليس هناك تغيير بالنسبة لهم. ليس هناك تغيير.  :مايانك باكسي
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هناك  ،هل كان، بالنسبة لهمبانفسهم لذين يدفعون رسومهم الدراسيةلبالنسبة   :ديفي ارورا

 %؟20تخفيض تقدمونه االن بنسبة 

 

 ليس هناك تغيير. يستمرون في دفع الرسوم العادية.  :مايانك باكسي

 

 حسنا، شكرا.   :ديفي ارورا

 

. يرجى المضي قدما  المركز المالي الكويتيسؤالنا التالي من فهد الرشيد من   :المشغل

 سؤالك. ب

للعام  مالخاصة بكهل يمكنك تحديد متطلبات النفقات الرأسمالية نعم، مساء الخير.   :فهد الرشيد

أو  عن طريق االستحواذأي خطط للنمو  مالقادم وربما العام الذي يليه؟ هل لديك

 أي شيء من هذا القبيل؟ هذا هو السؤال األول.

ثانيًا، فيما يتعلق بتخفيضات الرسوم، أعلم أنه كان هناك الكثير من األسئلة حول 

الماضي أم أنها كانت  لثاني فصل الدراسي اذلك، لكن هل دخلت حيز التنفيذ في ال

 . ؟ شكرا جزيالالبعثات الداخليةكذلك دائًما منذ بدء برنامج 

 

بالنسبة لبرنامج النفقات الرأسمالية، في الوقت الحالي لم نخطط ألي نفقات   :مايانك باكسي

رأسمالية رئيسية في الحرم الجامعي الحالي. وسوف نلقي نظرة اثناء تقدمنا وبينما 

نشاهد استقرار الوضع. وحتى ذلك الوقت، وكما في الوقت الحالي، يمكنني فقط 

% من 3ا سوف تستمر وهذا يبلغ تقريبا القول ان النفقات الرأسمالية للصيانة لدين

 ايراداتنا. 

 

% من خالل طالب المنح الدراسية 20بالنسبة للرسوم، فإن التخفيض، بنسبة 

، ولذلك تم عرض ذلك عليهم منذ ذلك بعثات داخليةالمستمر اعتبارا من وقت 

  .الوقت

 

 .شكرا لك :فهد الرشيد
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 .ننهي المؤتمر االناعتقد يا حاتم يمكننا ان   :مايانك باكسي

 

 .سيد باكسي جزيال على وقتكك، اشكر الجميع عن االنضمام للمؤتمر واشكر  :حاتم عالء

 


