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حاتم عالء

مرحبا بالجميع ،معكم حاتم عالء من المجموعة المالية هيرميس ،ويسرني ان ارحب بكم في مؤتمر

نتائج الربع االول لعام  .2021كما يسرني ان يكون معنا في المؤتمر اليوم من شركة هيومن سوفت
السيد انوب دهاند الرئيس المالي للشركة.

سوف نبدأ بعرض تقديمي سريع ثم نفتح المجال لألسئلة واالجوبة .كتذكير في البداية ،لكي يتم طرح

سؤال يمكنكم اما الطباعة في محادثة االسئلة واالجوبة وسوف اقوم بقراءة السؤال او يمكنكم الضغط
على زر رفع األيدي في الجانب االيمن من شاشاتكم وسوف اقوم بالغاء الوضعية الصامتة

انوب دهاند

تفضل .
لخطوطكم .انوبّ ،
مساء الخير للجميع .يسرنا وجودكم معنا اليوم ونرحب بكم في مؤتمر نتائج الربع االول لعام 2021
لشركة هيومن سوفت .أتمنى أن تحافظوا أنتم وأحبائكم على سالمتكم بينما نواصل تخطي هذه

شكر
األوقات غير المتوقعة .وأود أن أقول إننا في هيومن سوفت نتعاطف مع كل من تأثر بالوباءً .ا
لفريق المجموعة المالية هيرميس على تسهيل تنظيم هذا المؤتمر.

أنا أنوب دهاند  ،الرئيس المالي لشركة هيومن سوفت ،وأود أن أستعرض أبرز أحداث الربع األول
من عام  2021بإيجاز ثم افتح المجال لالسئلة واألجوبة .في البداية ،أود أن أذكر أن أي بيانات
تطلعية أو وجهات نظر تتم مناقشتها في هذا المؤتمر تخضع لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى

اختالف النتائج الفعلية .ال تتحمل هيومن سوفت أي التزام لتحديث هذه اآلراء أو البيانات وال
تصدر أي إعالنات بخصوص أي ظروف تمت مراجعتها.

فيما يلي بعض النقاط البارزة الرئيسية لهيومن سوفت خالل الربع األول من عام :2021
وافقت الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ  13أبريل  2021على توزيع أرباح نقدية بواقع

 400فلس للسهم.

اعتبار من  4أبريل  ،2021باإلضافة إلى دوره كرئيس
ًا
تولى الدكتور جورج منصب الرئيس التنفيذي
لجامعة الشرق االوسط االمريكية.
مثاليا شامال خمس نجوم في نظام تصنيف QS
حققت جامعة الشرق االوسط االمريكية
ً
تصنيفا ً
تأثير ومصداقية للجامعات على مستوى العالم .انضمت
 ،Starsوالذي ُيعد أحد أكثر التصنيفات ًا

جامعة الشرق االوسط االمريكية إلى مجموعة حصرية تضم  58جامعة في العالم و  7جامعات فقط
في المنطقة تحصل على تصنيف خمس نجوم شامل.
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تم تصنيف جامعة الشرق االوسط االمريكية على أنها أكثر الجامعات خضرة واستدامة في الكويت

في تصنيفات وكالة  UI GreenMetric World Universityلعام . 2020
واآلن ،سوف نتحدث عن األداء المالي للربع األول من عام .2021

في البداية ،أود أن أبلغ أن التغييرات في التقويم األكاديمي بسبب كوفيد كانت ال تزال مستمرة في

الربع األول من عام  .2021في الظروف العادية ،كان من الممكن أن يتكون الربع األول من ٪20

من إيرادات الفصل الدراسي االول و  ٪40من إيرادات الفصل الدراسي الثاني .ومع ذلك ،خالل

الربع األول من عام  ،2021تم االعتراف بـ  ٪50من إيرادات الفصل الدراسي االول و  ٪25من

إيرادات الفصل الدراسي الثاني .ويمكنكم الرجوع إلى شريحة االعتراف باإليرادات في الشريحة 11
من العرض التقديمي للمستثمر.

ارتفعت إيرادات الربع األول من عام  2021البالغة  27.5مليون دينار كويتي بنسبة  ٪114مقارنة
أساسا إلى
بإيرادات الربع األول من عام  2020البالغة  12.8مليون دينار كويتي ،ويرجع ذلك ً
ارتفاع معدالت تسجيل الطالب والتغييرات في التقويم األكاديمي بسبب كوفيد .19

ارتفعت األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  EBITDAالبالغة  21.0مليون دينار
كويتي في الربع األول من عام  2021بنسبة  ٪323مقارنة مع األرباح قبل الفوائد والضرائب

واالستهالك واطفاء الدين  EBITDAالبالغة  5.0مليون دينار كويتي في الربع األول 2020

ارتفع صافي ربح الربع األول من عام  2021والبالغ  19.3مليون دينار كويتي بنسبة ٪472

مقارنة بـ  3.4مليون دينار كويتي في الربع األول .2020

بلغ هامش الربح الصافي للربع األول من عام  ٪70.2 2021وبلغ هامش األرباح قبل الفوائد
والضرائب واإلهالك واإلطفاء  EBITDAللربع األول من عام .٪76.4 2021

فلسا خالل الربع األول
فلسا خالل الربع األول من عام  2021مقابل ً 28
وبلغت ربحية السهم ً 159
من عام .2020

حققت هيومن سوفت مركز نقدي صافي قدره  83.0مليون دينار كويتي كما في  31مارس .2021
بلغ إجمالي حقوق الملكية  137.2مليون دينار كويتي كما في  31مارس  2021وبلغ العائد

السنوي على متوسط حقوق الملكية للربع األول من عام  2021نسبة .٪60.5
بلغ إجمالي األصول  183.5مليون دينار كويتي كما في  31مارس .2021

بلغت اإليرادات المؤجلة كما في  31مارس  26.6 ، 2021مليون دينار كويتي مقارنة بـ 24.1
مليون دينار كويتي كما في  31مارس .2020

توفر الميزانية القوية لشركة هيومن سوفت حماية ومرونة تمكننان شركة هيومن سوفت من تحمل

ظروف غير متوقعة مثل كوفيد .19

إننا ،في هيومن سوفت ،نواصل السعي الجاد لتطبيق استراتيجياتنا الرئيسية للتميز األكاديمي

وكفاءات التشغيل والقيمة للمساهمين.
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واآلن أفتح الباب لألسئلة واألجوبة .وأطلب منكم تقديم انفسكم باالسم والمؤسسة التي تمثلونها

عندما يكون لديكم أي أسئلة.
حاتم عالء

شك ار لكم.

اشكرك .لكي يتم طرح سؤال يمكنكم اما الطباعة في محادثة االسئلة واالجوبة وسوف اقوم بقراءة
السؤال او يمكنكم الضغط على زر رفع األيدي في الجانب االيمن من شاشاتكم .ومرة اخرى ،يمكنك
الطباعة في محادثة االسئلة واالجوبة او الضغط على زر رفع االيدي .السؤال االول من بالل

صباح من الجدوى .خطك مفتوح.
بالل صباح

مرحبا .معكم بالل صباح من الجدوى لالستثمار .اشكركم على المؤتمر وتهانينا على النتائج .لدي

سؤاالن  .أوالً ،هل يمكنك أن تعطينا فكرة أو بعض اإلرشادات حول الشكل الذي سيبدو عليه التقويم

األكاديمي للفترة المتبقية من العام؟ يبدو أن التحول في الربع األول في التقويم األكاديمي كان مفاجأة

كبيرة لمعظم المشاركين في السوق وأعتقد أنه سيكون من المهم أن يكون لديك فكرة عن كيفية

استمرار التقويم األكاديمي.

ثانيا ،إذا كان بإمكانك أن تقدم لنا بعض التقييم فيما يخص نفقات العمالة ،والتي يبدو أنها انخفضت
ً
بنسبة مئوية كبيرة سنة تلو أخرى  .إذا فهمت بشكل صحيح ،لقد استمر هذا االتجاه من الربع
أيضا .وهل هذا انخفاض عابر أم دائم وما هو مصدر ذلك االنخفاض ؟ شك ار لك.
الماضي ً
انوب دهاند

فصاعد  ،ينتهي الفصل الدراسي الثاني
اشكرك بالل .بالنسبة للتقويم األكاديمي لبقية العام ،من اآلن
ً
الحالي في يونيو .لذلك ،ال تزال هناك ثالثة أشهر من الفصل الدراسي الثاني ،إذا قارّناها من نهاية

أيضا .يستمر الفصل الدراسي الثاني عادة لمدة خمسة
الربع األول ،كما ذكرنا في عرضنا التقديمي ً
أشهر ،وهذا العام لمدة أربعة أشهر ثم يليه شهران من الفصل الدراسي الصيفي  ،في يوليو
وأغسطس.

وهذا ،مرة أخرى ،مؤقت .ال نعرف بالضبط كيف سيكون عليه الوضع ،ولكن حتى اآلن ،نفترض أن

اعتمادا على امتحانات
الفصل الدراسي الصيفي سيكون في شهري يوليو وأغسطس .ثم ،مرة أخرى،
ً
قادر
الثانوية العامة ونتائج المدرسة الثانوية ،حتى اآلن نفترض أن الفصل الدراسي االول سيكون ًا

على البدء كما في النمط العادي ،وهو في شهر سبتمبر من العام .ولكن ،مرة أخرى ،بالنظر إلى أن

حالة وباء كورونا لم تنته بعد ،فهذه هي الخطة المؤقتة حتى اآلن .بعد الفصل الدراسي الثاني نأمل
أن نعود إلى التقويم األكاديمي المعتاد لدينا.

أساسا إلى الكفاءات
بالنسبة لتكلفة العمليات التي ذكرتها ،وبأنها في انخفاض مستمر ،يرجع ذلك ً
التي نحققها بسبب الفصول الدراسية عن بعد .وبمجرد أن نعود إلى الفصول داخل الحرم الجامعي،
نأمل أن نعود إلى أرقامنا السابقة .أتمنى أن أكون قد أجبت على سؤالك .شك ار لك.
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بالل صباح

نعم ،للتأكيد فقط .انت تقول انه في الربع الرابع من السنة ،إذا كان كل شيء كما هو مخطط له

انوب دهاند

نعم ،السنة التقويمية العادية.

بالل صباح

حسنا .شك ار لك.

انوب دهاند

شك ار لك.

حاتم عالء

لدينا سؤال في المحادثة من سعود شديد .اود السؤال عن االرض التي تملكها هيومن سوفت في

اليوم ،يجب ان تعودوا الى السنة التقويمية العادية؟

منطقة الشرق ،متى سيتم اعادة تقييم هذه االرض حيث ان هيومن سوفت حصلت على مخالفة من
هيئة أسواق المال في ديسمبر .2019

انوب دهاند

وفقا للوائح هيئة أسواق المال ،قمنا بالفعل بإعادة تقييمها في نهاية ديسمبر  .2020وفي ديسمبر

 2019ايضا ،تمت إعادة تقييمها ثم إعادة تقييمها مرة اخرى قبل اغالق نهاية السنة لعام .2020
لذلك ،تم تقييمها مرتين ،و من الناحية العملية ،نقوم بذلك من خالل اثنين من المقيمين المستقلين
مؤخرا ،قبل أن ننتهي من إعداد بياناتنا المالية النهائية للعام  .2020شك ار لك.
وقد تم القيام بذلك
ً

حاتم عالء

اشكرك .مرة اخرى ،كتذكير ،لكي يتم طرح سؤال يمكنكم اما الطباعة في محادثة االسئلة واالجوبة
وسوف اقوم بقراءة السؤال او يمكنكم الضغط على زر رفع األيدي في الجانب االيمن من شاشاتكم

وسوف اقوم بالغاء الوضعية الصامتة لخطكم .السؤال التالي من نشيت الخوتيا .نشيت ،خطك
مفتوح.
نشيت الخوتيا

اشكرك على المؤتمر .لدي سؤاالن  .اوال ،بخصوص مخططات المصروفات الراسمالية .CAPEX

ونظر ألنكم
ًا
في الوقت الحالي ،ال توجد نفقات رأسمالية على اإلطالق يتم إنفاقها في مقراتكم الحالية،
حاليا ،فما هو نهج اإلدارة في
اقتربتم من قدراتكم االستيعابية التي تضم أكثر من  13700طالب ً
مفيدا .هذا هو سؤالي
توسيع القدرة االستيعابية مستقبال؟ أي شيء حول النفقات الرأسمالية سيكون ً

األول.

السؤال الثاني يتعلق باإليرادات المؤجلة  ، deferred incomeالذي يبدو قوياً للغاية ،لذلك نفترض

قويا للغاية قادم .لقد حصلتم على فصل دراسي ثاني قادم جيد للغاية .هل هذا صحيح؟
ثانيا ً
بعا ً
أن ر ً

انوب دهاند

اشكرك نشيت .سوف اجيب على السؤال الثاني اوال .نعم ،اإليرادات المؤجلة deferred income

هو الجزء غير المعترف به من الفصل الدراسي الثاني ،والذي سيتم االعتراف به خالل الثالثة اشهر

المتبقية من الفصل الدراسي الثاني ،والذي سيتم االعتراف به في النهاية في الربع الثاني من السنة.
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بالنسبة للمصروفات الرأسمالية  ،CAPEXفي الوقت الحالي ال توجد خطط لمصروفات راسمالية

جديدة .القدرة االستيعابية لدينا حاليا كافية في هذه المرحلة .ولم يتم اتخاذ قرار فيما يتعلق
بمصروفات راسمالية جديدة في الوقت الحالي.
نيشيت الختويا

اشكرك

انوب دهاند

اشكرك

حاتم عالء

سوف نتناول السؤال التالي من انكور اجاروال من بنك اتش اس بي سي  .HSBCخطك مفتوح.

انكور اجاروال

مرحبا .اشكركم على المؤتمر .سؤالي هو ما هو المستوى الطبيعي للهوامش التي يجب على المرء
أن يبحث عنها لشركة هيومن سوفت؟ عندما ألقي نظرة على تكلفة العمليات ،والتي ربما تحدد تكلفة

عاما بعد عام .عندما ألقي نظرة على المصروفات العمومية
أعضاء هيئة التدريس ،هناك انخفاض ً
عاما بعد عام  ،لكنني أعتقد أنك ألمحت إلى أن
واالدارية للمبيعات  ،SG&Aنجد هناك تر ً
اجعا ً
هناك بعض الفوائد من التعليم عن بعد ،حتى أتمكن من فهم ذلك.

ولكن ،لماذا تنخفض تكلفة العمليات على أساس سنوي؟ هل بسبب تعديل رواتب أعضاء هيئة

التدريس أو أن عدد أعضاء هيئة التدريس اآلن أقل مما كان عليه العام الماضي؟ هذا هو سؤالي

األول.

نظر ألن التعليم في المدارس كان عن بعد وأعتقد أنك تؤكد على أن معدالت
سؤالي الثاني هو أنه ًا
النجاح في المدارس الثانوية كانت أفضل العام الماضي في سياق كوفيد ،إذا استمرت المدارس في

أيضا ،هل يمكنننا أن نتوقع أن تكون أعداد
التدريس عن طريق اإلنترنت ،وهو ما حدث هذا العام ً
مشابهة للمسجلين في عام  2021؟ هذان هما السؤاالن.
انوب دهاند

اشكرك انكور .بخصوص المستوى الطبيعي للهوامش ،ال نزال نتعامل مع عام  2020كعام فريد من
نوعه .هل يمكنك االستماع لي؟ حاتم ،هل يمكنكم االستماع لي؟

حاتم عالء

يمكنني االستماع لك.

انوب دهاند

اتمنى ان يكون انكور قادر على االستماع لي ايضا.

انكور اجاروال

نعم يمكنني االستماع لك االن.
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انوب دهاند

رائع .فيما يتعلق بالمستوى الطبيعي للهوامش ،ما زلنا نتعامل مع عام  2020على أنه عام فريد

يحدث لمرة واحدة ،وفي هذا الصدد ،حتى الربع األول هو امتداد لعام  2020ألننا الزلنا في بيئة

فصاعدا ،ما زلنا نشعر أن هوامش  2019أكثر استدامة.
التعليم عن بعد  .لذلك ،من اآلن
ً
أيضا بإغالق
فيما يتعلق بانخفاض تكلفة العمليات مقارنة بالربع األول من عام  ،2020فإنها تتأثر ً
شركات التدريب التي كانت تعمل في الربع األول من عام  .2020وقد تم إغالق هذه العمليات

اآلن ،وبالتالي يكون لذلك تأثير .وفي نفس الوقت ،هناك كفاءات تشغيلية.

وفيما يتعلق بسؤالك الخاص بتعديالت الرواتب  ،لم يتم إجراء مثل هذا التعديل على الرواتب .إنه
يتعلق فقط بالكفاءة التشغيلية وبسبب إغالق أعمال التدريب.

وفيما يتعلق بسؤالك التالي حول قيام المدارس بالتدريس عبر اإلنترنت ومعدالت نجاح المدارس
حاليا ،ال توجد هناك إرشادات رسمية حول هذا الموضوع .نستمر في الرجوع إلى وسائل
الثانوية،
ً
اإلعالم المحلية ومتابعتها واألخبار التي يتم نشرها .وحتى اآلن ،ما نعرفه هو أن حوالي 45000
طالب سيقومون بأداء امتحانات الثانوية العامة .االمتحانات لم تجر بعد .وليس لدينا أي فكرة عن
النسب المئوية للنجاح حتى اآلن.

لذلك تعليقا على موضوع التسجيل ،هو أمر صعب للغاية التنبؤ به وكيف سيبدو في الفصل الدراسي
االول في وقت الحق من العام  ،ولكن ،حتى اآلن ،ما نعرفه هو أن ما يقرب من  45000طالب

أيضا وفقا لوسائل االعالم المطبوعة .وال يوجد
سيقومون بأداء امتحانات المدرسة الثانوية وهذا ً
إعالن رسمي عن ذلك.
انكور اجاروال

اشكرك انوب .هناك سؤال اخر يتعلق بالقدرة االستيعابية لديكم حاليا .من المفهوم لدي انه يمكنكم
استيعاب  18000طالب وفقا للمباني واالرض الحالية لديكم ،وربما  21000على االرض نفسها.
هل هذه القدرة االستيعابية لعدد  18000طالب بدأت في اخر ثالثة سنوات او هل زادت خالل

السنوات الثالث األخيرة ؟ كيف تطورت خالل السنوات الثالث األخيرة والى اين تتجه؟ هل تنظرون

الى المصروفات الراسمالية CAPEX

خالل السنوات الثالث القادمة؟ هل يمكنك التحدث قليال عن تطور القدرة االستيعابية خالل

السنوات الثالث االخيرة وما هي الخطة للسنوات الثالث المقبلة؟ شك ار لك.
انوب دهاند

تتراوح القدرة التشغيلية الحالية بين  13500و  14000طالب ونحن قادرون على اإلدارة بشكل

أيضا .لذلك ،نأمل أن نتمكن من اإلدارة
تخرج الطالب ً
جيد في ظل هذه القدرات .وخالل العام نتوقع ّ
بالقدرة االستيعابية الحالية .وكما قلت من قبل ،حتى اآلن لم يتم اتخاذ أي ق اررات بشأن المصروفات
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الرأسمالية الجديدة  ، CAPEXلذلك نأمل بالمضي قدماً في إدارة القدرة االستيعابية الحالية حتى يتم

اتخاذ قرار بشأن المصروفات الرأسمالية . CAPEXشك ار لك.
انكور اجاروال

وهذه القدرة االستيعابية بدأت منذ السنوات الثالثة االخيرة ،اليس كذلك ،رقم القدرة االستيعابية هذا
منذ ثالث الى اربع سنوات؟

انوب دهاند

إذا استطعت أن أتذكر ،نعم ،كانت هذه القدرة االستيعابية موجودة .لدينا مباني المكتبة والمركز
جميعا في االعتبار عند وصولنا إلى الطاقة االستيعابية.
الثقافي و المركز الرياضي ،يتم أخذها
ً
لذلك ،بشكل عام ،فإن رقم القدرة االستيعابية هذا موجود منذ السنوات القليلة الماضية ،عندما انتهينا
من تشييد المبنى األخير.

انكور اجاروال

شك ار لك.

انوب دهاند

شك ار لك

حاتم عالء

اشكرك .سوف اتناول السؤال التالي من المحادثة من توماس ماثيو من كامكو لالستثمار .توماس

لديه سؤاالن  .السؤال االول :لماذا ال يوجد اي وضوح بشأن امتحانات الثانوية العامة والقبول في

الجامعات؟
انوب دهاند

هذا شيء تقرره السلطات المختصة .وبخصوص الوضوح بشأن طالب الثانوية العامة الذين

سيقومون بالتخرج ،هذا امر تقرره الجهات المختصة ايضا .وفي الوقت الحالي ،لم يتم اتخاذ قرار

بشأن الطريقة التي سيتم بها عقد االمتحانات في المدارس الثانوية ،وسواء سوف تكون عبر االنترنت

او في المبنى المدرسي.
ار
تلك هي المسائل ذات الصلة بكوفيد ،والتي أعتقد أن السلطات المختصة ربما لم تتخذ قرًا
بشأنها .بعد أن نحصل على هذا القرار وبمجرد إجراء االختبارات وظهور النتائج ،عندئذ فقط
سنعرف ما هو العدد الفعلي لخريجي المدارس الثانوية.
حاتم عالء

السؤال الثاني :إذا استمرت امتحانات المدارس الثانوية عبر اإلنترنت وكانت معدالت النجاح في
المدارس الثانوية مرتفعة ،كما حدث في عام  ،2020فهل ستتحملون مصروفات رأسمالية
CAPEXأم تقومون بتعديل الطاقة االستيعابية الحالية؟

انوب دهاند

مرة اخرى ،إنه موقف افتراضي ،لذلك لن نتكهن بما سيجري وذلك ألننا ال نعرف حتى اآلن ،عدد

اعتبار
ًا
خريجي المدارس الثانوية الذين سيكونون هناك وعدد الذين سيجتازون االمتحانات .لذا ،نعم،
ار بشأن
من اآلن كما قلت ،وفقا لقدرتنا االستيعابية الحالية سنتمكن من إدارتها وسنتخذ قرًا

المصروفات الرأسمالية  CAPEXفي الوقت المناسب.
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حاتم عالء

هناك سؤاالن مرتبطان من كريستين من “أرقام ” ومن علي عادل .السؤاالن هما :هل يمكن أن

تعطينا نظرة عامة على الرسوم الدراسية عندما يتعلق األمر بالبعثات الحكومية وكم مرة يتم تجديد

العقد؟ متى نتوقع عملية إعادة التسعير التالية ،إن وجدت؟ سؤال علي مشابه ،وهو هل تتوقعون
تخفيضات إضافية في الرسوم الدراسية للمنح الدراسية؟

انوب دهاند

بالنظر الى اننا في منتصف جائحة الكوفيد  ،ليس لدينا خطط لتقديم أي طلب لزيادة الرسوم في هذا

الوقت .سوف نقدم الطلب في وقت مناسب بعد تقييم كافة خياراتنا ،ولكن قد ال يكون الوقت الحالي
هو افضل وقت لتقديم طلب لزيادة الرسوم في منتصف جائحة الكوفيد.

واآلن ،عند الحديث عن الرسوم الدراسية  ،لدينا الرسوم الحالية من الطالب المبتعثين وهي قائمة من

عام  2014في جامعة الشرق االوسط االمريكية و 2015في كلية الشرق االوسط االمريكية ،لذلك
ال يوجد تغيير في ذلك .شك ار .

حاتم عالء

اشكرك .سوف نتناول سؤاال من خط فاطمة الدوسري من شركة سيكو  .SICOخطك مفتوح.

فاطمة الدوسري

اشكرك حاتم .مرحبا وشك ار على المؤتمر .مجرد متابعة للرسوم الدراسية .في العام الماضي ،كانت
هناك محادثات حول تخفيض الرسوم الدراسية وأشرت إلى أن الرسوم الدراسية الخاصة بكم لم يتم

قدما للعام الدراسي من  2020إلى  ،2021هل اصدرتم فاتورة للحكومة عن
تعديلها .واآلن ،للمضي ً
الفصل الدراسي األول وهل تلقيتم مدفوعات مقابل الرسوم األصلية؟
انوب دهاند

اشكرك .نعم ،بالنسبة للفصل الدراسي االول وهو الفصل الخريفي ،قمنا باصدار الفاتورة واستلمنا

فاطمة الدوسري

حسنا .مع الزيادة الطفيفة في مستحقاتكم ،هل ترى أي تأخير في المدفوعات من الحكومة؟

انوب دهاند

حتى االن ،لم نشاهد اي تأخيرات .لقد قمنا بالتحصيل في الوقت المحدد ،ولقد زادت المستحقات

الدفعة ايضا .ويستند ذلك الى اسعارنا القديمة وليس هناك تغيير في هذا الخصوص.

بشكل رئيسي بسبب وجود تغيير في توقيت الفصل الدراسي الثاني .ولذلك ،فإن الفصل الدراسي

الثاني الذي يبدأ عادة في فبراير ،بدأ هذه المرة في مارس .باالضافة لذلك ،لدينا عدد اكبر من

الطلبة المسجلين .وهذا هو السبب وراء زيادة المستحقات ولكن ليس هناك تأخير حتى االن في
التحصيالت.
فاطمة الدوسري

مرة أخرى ،حدثت الزيادة الكبيرة في عدد الطالب في العام الماضي بسبب التحول إلى االمتحانات

عبر اإلنترنت الذي أدى إلى درجات أعلى ،ومرة أخرى ،القبول في برنامج المنح الدراسية .هل ترى

أن الطالب الذين اجتازوا أو تمكنوا من الحصول على هذه الدرجات العالية والدخول إلى جامعتكم

والدخول في برنامج المنح الدراسية يعانون بالفعل من تعليمهم وقد نشهد زيادة في معدالت التسرب؟

انوب دهاند

على الرغم من حصولهم على معدل تراكمي اعلى في المدرسة الثانوية ،إال أن لدينا نظامنا الخاص

الختبارات القبول ومراجعة بيانات اعتمادهم قبل قبولهم في جامعتنا .لذلك ،لم يكن هناك تساهل في
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طالبا أكفاء وهم يقومون بعمل جيد .ال
هذا الجزء .الطالب الذين جاءوا وانضموا إلى جامعتنا ،كانوا
ً
نرى أي زيادة في معدالت التسرب على هذا النحو.
فاطمة الدوسري

لقد ذكرت أنكم في الوقت الحالي لم توافقوا على خطة المصروفات الرأسمالية CAPEXأو جوانب
النمو المستقبلية للشركة ولديكم الكثير من األموال .مرة أخرى ،هناك عائد لمرة واحدة سيتم دفعه
نقودا أكثر مما تحتاجون اليه في الوقت الحالي.
ولكنكم ال تزالون تمتلكون ً

هل تعتقد أنكم ستشعرون بارتياح اكبر عند زيادة أرباحكم بشكل عام خالل السنوات القليلة المقبلة؟

مليونا من حيث التدفق النقدي
السبب وراء هذا السؤال هو أنني أعتقد أنكم تحققون حوالي 40
ً
التشغيلي وبالكاد لديكم أي مصروفات رأسمالية .CAPEX
انوب دهاند

بالنسبة للقرار بشأن توزيعات األرباح ،بالطبع ،سيتم اتخاذه في نهاية العام بعد تقييم جميع األوضاع
وجميع المتطلبات النقدية ،وحتى اآلن ،ألننا ما زلنا في منتصف وباء كوفيد  ،حيث إنه بعيد كل

البعد عن االنتهاء .لهذا السبب نحتفظ برصيد نقدي مرتفع ،لضمان دعم العمليات الكبيرة بشكل
ٍ
كاف وتلبية خطط السداد التي لدينا لقروضنا بشكل صحيح.

اعتمادا
أمر يقرره مجلس اإلدارة في نهاية العام
لذلك ،فإن توزيعات األرباح ،كما ذكرت ،سيكون ًا
ً
على احتياجاتنا النقدية وكيف سوف تكون األوضاع في ذلك الوقت ،وبالتالي فإن من الصعب

التعليق على توزيعات األرباح للسنوات القادمة في هذا الوقت.
فاطمة الدوسري

مع استبعاد وضع كوفيد ،هل تعتقد ان سوق الكويت بحاجة لمزيد من الجامعات ،ويحتاج لمزيد من

الفصول الدراسية ،وخاصة ،ومرة أخرى زيادة جامعة الكويت لقدرتها االستيعابية خالل الجائحة؟

لذلك ،ومع استبعاد السنة االستثنائية التي نمر بها  ،هل تعتقد انه ال يزال هناك متسع في السوق؟
انوب دهاند

مرة اخرى ،سيكون من الصعب علي التعليق على ذلك ،كم هي متطلبات الجامعات والمقاعد في
ّ
الكويت ولكن يمكننا التحدث عن جامعتنا وكيف هي معنا .لقد قمنا بعمل جيد في السنوات

الماضية ،وتعمل فرق القبول لدينا على قبول طالب أكفاء ،والحفاظ على التوازن الصحيح بين جودة

الطالب وعدد الطالب .لذا  ،يمكنني التحدث باسم جامعة الشرق االوسط االمريكية ،AUM

جامعتنا ،و كلية الشرق االوسط االمريكية  ،ACMكليتنا .سيكون من الصعب التحدث عن الكويت
بشكل عام من جانبي.

فاطمة الدوسري

سؤالي األخير يتعلق بالهوامش .لقد ذكرت أن هوامش  2019هي الهوامش المستدامة .بالنظر فقط

عموما عدد أكبر من الطالب .ألن يكون
إلى عدد طالبكم بالمقارنة بين  2021و  ،2019لديكم
ً
هناك أي كفاءات؟ دعونا نستبعد التعلم عن بعد .إذا عدنا إلى العام الدراسي العادي ،فمجرد أن

عددا أكبر من الطالب ،أال يعني ذلك أننا سنشهد المزيد من الكفاءات وهوامش ربح أعلى من
لديكم ً
عام 2019؟
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انوب دهاند

أيضا أن
بالتأكيد ،ستكون هناك كفاءات بسبب ارتفاع عدد الطالب المسجلين ،بالتأكيد ،ولكن عليك ً
تأخذي في االعتبار أن هناك اتجاهات تضخمية .نحن نتحدث عن هوامش  2019وهناك اتجاهات

أيضا.
تضخمية من السنتين إلى الثالث سنوات الماضية .سيكون هناك بعض التكاليف المتزايدة ً

دائما بعض التغييرات ،بعضها
عندما أقول هوامش  ، 2019أضع ذلك كرقم تقريبي .وستكون هناك ً
مناسبا كمرجعية لنا.
قما
ً
أكبر وبعضها اآلخر اقل من هذا الرقم ،ولكن ،نعم ،يمكن اعتبار ذلك ر ً
فاطمة الدوسري

اسف .لقد تحدثت عن التغييرات التضخمية .هل سوف تنتقل هذه الزيادات التضخمية الى الرسوم

انوب دهاند

ال .رسوم الطالب ذات طبيعة ثابتة .ال يوجد تغيير في هذا الخصوص.

فاطمة الدوسري

حسنا .شك ار لك.

انوب دهاند

شك ار لك.

حاتم عالء

اشكرك .لدينا سؤاالن من راجات باكشي من  .NBK Capitalالسؤال األول :فقط لفهم مسار

الحكومية التي يقومون بدفعها؟

اإليرادات وهوامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ( )EBITDAفي المستقبل.

من المتوقع أن يستمر معدل التشغيل ربع السنوي الحالي لإليرادات  ،ولكن هامش األرباح قبل

الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ( )EBITDAسيتراجع إلى اتجاهات ما قبل  2020بمجرد أن
تكونوا في الحرم الجامعي .هل هذا افتراض معقول لفهم اإليرادات واألرباح قبل الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلطفاء )(EBITDA؟

السؤال الثاني :ما مقدار االتجاه األخير في هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك

واإلطفاء ( )EBITDAالذي يرجع إلى التغيير في مزيج الطالب لصالح جامعة الشرق األوسط

األمريكية وانخفاض مساهمة كلية الشرق االوسط االمريكية ACM؟ هل هذا االتجاه مستدام أم أننا
يجب أن نتوقع أن تعود هوامش األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك واطفاء الدين

 EBITDAإلى مستويات ما قبل  2020بمجرد عودتكم إلى الحرم الجامعي ،بغض النظر عن هذا
التغيير في مزيج الطالب؟

انوب دهاند

أيضا أن
اشكرك .عندما أقول هوامش صافي الربح وما يقرب من مستويات ما قبل  ،2020أعني ً
جنبا إلى جنب .إذن ،هذه
األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  EBITDAتتحرك ً

الصورة العامة :سيتراجع هيكل التكلفة اإلجمالية أكثر نحو عام .2019

بالنسبة لمزيج كلية الشرق االوسط االمريكية  / ACMجامعة الشرق االوسط االمريكية  ،AUMال

كبير ألن الجامعة والكلية تنموان .بالطبع ،هناك اختالف في مسار النمو
أعتقد أن هذا سيحدث فرًقا ًا
لكل من جامعة الشرق االوسط االمريكية  AUMو كلية الشرق االوسط االمريكية  ACMلكننا نتوقع
أن ينمو كالهما .وفي الوقت الحالي ،ال نتوقع أن يتغير المزيج بشكل كبير .لذلك ،عندما أقول إن
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هوامش  2019أو ما يقرب من ذلك ،يجب أن تكون مستدامة ،أعني صافي الربح واألرباح قبل

الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  EBITDAعلى حد سواء مع األخذ في االعتبار هذا المزيج.

شك ار لك.
حاتم عالء

اشكرك .لدينا سؤال من خط احمد النجار من  .FIMخطك مفتوح.

احمد النجار

اشكرك ،حاتم .لدي سؤال سريع .كانت الكويت في حالة إغالق جزئي منذ مارس ،لذا هل تعتقد أن
هذا سيؤدي لنتائج إيجابية؟ وهل تعتقد أن الحكومة ستحافظ على سياسة التخرج المدرسي المتساهلة

كما حدث في العام الماضي ،والتي قد ينتهي بها األمر إلى تسجيل قوي في جامعتك؟ شك ار لك.
انوب دهاند

اشكرك ،احمد .بالطبع ،االغالق الجزئي قائم ولكن كيف ستكون سياسات الحكومة تجاه خريجي

المدارس الثانوية أو امتحانات المدارس الثانوية ،سواء ستكون اكثر تساهال أو أكثر صرامة  ،فمن

جدا بالنسبة لي التعليق في هذه المرحلة الزمنية .ولكن ،نعم ،سنكون مستعدين لقبول أفضل
الصعب ً
الطالب ،والحفاظ على التوازن بين الجودة والكمية.

احمد النجار

اشكرك.

حاتم عالء

هناك سؤال من المحادثة من عائشة ضياء من  :Ubhar Capitalهل تعتقد ان هناك زيادة في

انوب دهاند

هذا من أرقام القبول العام الماضي ،ومرة أخرى ،التي حصلنا عليها من مصادر إعالمية مختلفة .لم

عدد الطالب المسجلين في الجامعات في الكويت بدال من الدراسة في الخارج بسبب كوفيد؟

كبير في المنح األجنبية التي تم تقديمها .فقد كانت ،إلى حد كبير ،هي نفسها .ومرة
نالحظ فرًقا ًا
أيضا ،فمن المحتمل
أخرى ،اآلن ،بالنظر إلى حقيقة أن معظم الجامعات األجنبية متصلة باإلنترنت ً

أال يكون هناك اختالف كبير في قبولنا للطالب .شك ار لك.
حاتم عالء

شك ار لك .هناك بعض األسئلة من ريما النمر .السؤال االول :النسبة المئوية او الرقم المتوقع

للخريجين لعام  2021من جامعة الشرق االوسط االمريكية  AUMوكلية الشرق االوسط االمريكية

ACM؟ وهل من الممكن ان تقدم لنا بعض التحليل للطالب المسجلين حديثا في جامعة الشرق
االوسط االمريكية  AUMوفقا للقطاع او التخصص ،مثل ادارة االعمال مقارنة بالهندسة؟
انوب دهاند

اشكرك .نتوقع خالل السنة الدراسية ان يبلغ معدل التخرج من  2800الى  2900طالب اجماال

للعام الدراسي  ،2021-2020وفيما يتعلق بالتحليل وفقا للتخصصات الدراسية ،إننا  ،كسياسة ،ال
نقوم باالفصاح عن ذلك في المنتديات العامة .نقوم باالفصاح فقط عن اجمالي عدد الطالب

المسجلين .شك ار لك.
حاتم عالء

لدي سؤال من وارونا من شركة سيكو  .SICOخطك مفتوح.
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وارونا كوماراج

مرحبا .معكم وارونا كوماراج من شركة سيكو  .SICOاشكرك انوب .لدي بعض االسئلة وتبدأ

باستيضاح بخصوص البيان الذي قمت بتقديمه .هل ذكرت ان القدرة االستيعابية لديكم االن تتراوح
من  13500الى  14000طالب؟ هل هذه القدرة التشغيلية لديكم؟

انوب دهاند

نعم .هذه القدرة التشغيلية جامعة الشرق االوسط االمريكية  AUMوكلية الشرق االوسط االمريكية
 ACMمعا.

وارونا كوماراج

في هذه الحالة ،يبدوا انكم قمتم بتسجيل  13700طالب في منتصف هذا النطاق .أتساءل ،في حال

انكم بحاجة إلى زيادة قدرتكم االستيعابية ،كم من الوقت سيستغرق إنشاء المباني الالزمة؟ هل هي
سنة أم سنتين ؟

انوب دهاند

هل لديك اسئلة اخرى ام هذا السؤال فقط؟

وارونا كوماراج

هذا بشأن أسئلة القدرة االستيعابية فقط.

انوب دهاند

حسنا .عادة في الماضي قمنا ببناء المباني في وقت يقل عن سنة وفي ضوء أنه سيكون لدينا

طالب خريجون ايضا خالل السنة ،سوف نتمكن من ادارة الوضع مع القدرة االستيعابية الحالية
لدينا.

أيضا إلى أن الطالب الجدد الذين يتم تسجيلهم في السنة األولى ،سيتم تسجيلهم في
وتجدر اإلشارة ً
اعتبار من اآلن ،نتوقع أننا
ًا
البرامج التأسيسية ،حيث لدينا القدرة لتعديل قدرتنا االستيعابية .ولكن،

سنكون قادرين على اإلدارة بالقدرة االستيعابية الحالية وسيتم اتخاذ قرار بشأن المصروفات الرأسمالية
CAPEXفي وقت مناسب الحًقا.

وارونا كوماراج

هناك سؤاالن آخران ،من فضلك .سوف اقدمهما معا .السؤال األول هو تشكيلة الطالب بين جامعة

الشرق االوسط  AUMاالمريكية وكلية الشرق االوسط االمريكية  .ACMاآلن ،انخفضت النسبة

المئوية كلية الشرق االوسط االمريكية  ACMوانخفضت حتى األرقام إلى أقل من أرقام 2017
و 2018على ما أعتقد .ما هو سبب هذا االتجاه وماذا برأيك سيكون الوضع بعد ذلك؟

سؤالي الثاني هو حول نسبة االعتراف باإليرادات .منذ العام الماضي ،على ما أعتقد ،اعترفتم بـ

بناء على ما قلته ،سيتم
 ٪38من الفصل الدراسي الثاني في عام  ،2020في الربع الثاني ،ولكن ً
االعتراف بـ  ٪75من الفصل الدراسي الثاني هذا العام في الربع الثاني .هذا هذا افتراض عادل؟ هذا
هو سؤالي الثاني .شك ار لك.

انوب دهاند

بالعودة الى االعتراف بااليرادات ،يتم االعتراف بااليرادات استنادا الى الفصول الدراسية التي يتم
تنظيمها .لقد كان الفصل الدراسي الثاني العام الماضي مشتتا بسبب الدراسة عن بعد .كان علينا

ومباشرا .إنه فصل دراسي مدته أربعة أشهر .بالنظر
اضحا
ً
تشغيله عدة مرات .لكن هذا العام كان و ً
إلى الفصل الدراسي الذي تبلغ مدته أربعة أشهر ،يتم االنتهاء من شهر واحد في شهر مارس ،لذا
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فقد اعترفنا بـ  ٪25وسيتم االعتراف بالرصيد المتبقي البالغ  ٪75في األشهر الثالثة المتبقية من
الربع الثاني.

وفي الفصل الدراسي الثاني الماضي ،بسبب جائحة كوفيد وبسبب التدريس عبر اإلنترنت ،تم إجراء

اضحا ،إنه ليس بشكل مباشر .لقد تم
ذلك عدة مرات .يمكنك أن تري أنه في الشريحة رقم  11فرًقا و ً
االعتراف به عدة مرات.
وارونا كوماراج

وفيما يتعلق بكلية الشرق االوسط االمريكية ACM؟

انوب دهاند

اسف؟

وارونا كوماراج

بشأن طالب كلية الشرق االوسط االمريكية ACM؟

انوب دهاند

نعم فيما يتعلق بمزيج الطالب .لقد نمت جامعة الشرق االوسط االمريكية  AUMبشكل اكبر مقارنة

بكلية الشرق االوسط االميكية  ACMخالل السنوات الماضية ،الننا في جامعة الشرق االوسط

االمريكية  AUMقمنا بتقديم المزيد من التخصصات .وبالنسبة للمستقبل  ،فأننا نخطط لطرح المزيد
من التخصصات ،ونتوقع ان يأتي النمو من كلية الشرق االوسط االمريكية  ACMايضا ،ولكن،

نعم ،لقد نمت جامعة الشرق االوسط االمريكية  ،AUMوالطالب في كلية الشرق االوسط االمريكية

نمو بشكل اقل مقارنة بالنسبة المئوية لمجموع الطالب .وهذا ألن جامعة الشرق االوسط االمريكية

 AUMنمت بشكل أسرع نتيجة لطرح التخصصات الجديدة .ونأمل ان يتم اضافة تخصصات جديدة

في كلية الشرق االوسط االمريكية ايضا ،وسوف يؤدي ذلك ايضا الى نمو في كلية الشرق االوسط
االمريكية .ACM

وارونا كوماراج

حسنا انوب.شك ار لك.

انوب دهاند

شك ار لك.

حاتم عالء

سؤال متابعة من راجات باكشي .هل يمكنك مناقشة السيناريو التنافسي الحالي؟ ما هو االمداد

انوب دهاند

مرة اخرى ،وفقا للمعلومات التي نحصل عليها من الوسائل االعالمية ال أرى اي تغيير في االمداد

حاتم عالء

مرة اخرى ،كتذكير ،لطرح سؤال يمكنكم اما الطباعة في محادثة االسئلة واالجوبة او الضغط على

الجديد المتوقع من الجامعات الخاصة الجديدة ومن الحرم الجامعي الجديد لجامعة الكويت؟

مقارنة بالعام الماضي .ومن فهمنا لهذا الواقع نفترض انه سيكون كما كان في العام الماضي.

زر رفع االيدي .لدينا سؤال متابعة من ريما النمر :ما هو عدد الطالب المسجلين في التخصص

الجديد الذي قمتم بطرحه في جامعة الشرق االوسط االمريكية AUM؟
انوب دهاند

بشكل عام ،عندما يتم تقديم تخصص جديد ،نتوقع حوالي  100طالب في السنة األولى ،ثم يتم

تعزيزه  ،وهذا هو الرقم الذي حققناه للهندسة المعمارية عندما قدمناها أول مرة في عام  .2020شك ار

لك.
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انوب دهاند

اشكرك .شك ار لك يا حاتم .يمكننا اختتام المؤتمر االن .شك ار للجميع للمشاركة في المؤتمر.

حاتم عالء

شك ار جزيال  ،انوب على وقتك واشكر الجميع على المشاركة .استمتعوا براحة جيدة اليوم .شك ار
جزيال للجميع.

انوب دهاند

اشكرك
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