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 القابضة سوفت هيومن شركة : الشركة

 المعدل المحضر (سوفت هيومن لشركة 2021 لعام الثالث الربع نتائج مؤتمر : المؤتمر عنوان

 )االنجليزية اللغة من والمترجم

 2021 نوفمبر 11 الخميس : التاريخ

 الكويت بتوقيت ظهرا :3:00  المؤتمر وقت

مرحبا بالجميع. معكم حاتم عالء من المجموعة المالية هيرميس وأرحب بكم في مؤتمر  حاتم عالء
ن يكون معنا في المؤتمر سوفت. ويسرني أ هيومنلشركة  2021الربع الثالث لعام نتائج 

 المالحظاتسنبدأ ببعض لشركة هيومن سوفت. المالي اند ، المديرهأنوب د / اليوم السيد
إما  ميمكنك، ، لطرح سؤالفقط ل لألسئلة واألجوبة. كتذكير، ثم سنفتح المجاانوب من
غط على زر رفع األيدي على الجانب االيمن من شاشاتكم وسوف أقوم بإلغاء الض

الوضعية الصامتة لخطوطكم أو يمكنكم الطباعة في محادثة االسئلة واألجوبة. أنوب، 
 تفضل.

لنتائج  مؤتمر التحليلياليوم ونرحب بكم في ال مساء الخير جميعًا، يسعدنا وجودكم معنا اند هأنوب د
 في أمان.شكًرا لفريق موأحبائك مأنت وا. أتمنى أن تكون2021لربع الثالث من عام ا

المدير المالي اند،هأنا أنوب د المؤتمر التحليلي.على تسهيل  المجموعة المالية هيرميس
 2021الثالث من عام أن أستعرض أبرز أحداث الربع هيومن سوفت، وأود  لشركة

 لألسئلة واألجوبة. امفتوح مجالبإيجاز ثم أترك ال
 

خالل مناقشتها  وجهات نظر تتم إلى أن أي بيانات تطلعية أوفي البداية ، أود أن أشير 
اختالف النتائج الفعلية. ال تتحمل  في تسببقد ت وعدم يقين تخضع لمخاطر المؤتمرا هذ

، وال تصدر أي إعالنات هذه اآلراء أو البيانات مثل تحديث بأي التزام  سوفت هيومن
 ظروف تمت مراجعتها.بأي  فيما يتعلق

 
خالل الربع الثالث من عام  سوفت هيومنلشركة البارزة الرئيسية فيما يلي بعض النقاط 

2021: 

الفصل الدراسي االول تم قبول ثالثة آالف ومائة وثالثة وثمانين طالبًا جديدًا في  •
. وقد تم تسجيل ثالثة عشر ألفًا وسبعمائة وثالثة وخمسين طالبًا في 2021 لعام

 .2021 الدراسي االول لعامفصل البداية 

ان بصيغة مختلطة ومن المقرر  2021 االول لعاميتم تقديم الفصل الدراسي  •

 .2022إلى يناير  2021من أكتوبر تكون مدته 

 HECو AUMاألمريكية  وسطجامعة الشرق اال أقامت كلية إدارة األعمال في •
Montreal  في الدراسات العليا. استراتيجيةشراكة 

بصيغة مختلطة حيث يتناوب  2021لعام  األوليتم تقديم الفصل الدراسي  •

 .عن بعدفي الحرم الجامعي والتعليم  دراسةالطالب بين ال
لفصل الدراسي الحرم الجامعي لالدراسة بتمت مواءمة االستعدادات الستئناف  •

 مع المتطلبات الوطنية والدولية. 2021 االول لعام

 AUM جامعة الشرق االوسط االمريكية عادت الحياة الجامعية إلى طبيعتها في •

 الفصل الدراسي االول لعامبدًءا من  ACM كلية الشرق االوسط االمريكيةو

2021. 
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 2021نتناول اآلن األداء المالي للربع الثالث من عام سوف 

، 2021و  2020أنه بسبب التغييرات في التقويم األكاديمي في  كمنعلم ان ، نودالبدايةفي 

 قد ال تكون أرقام العام السابق قابلة للمقارنة.
الفصل الدراسي  ٪ من إيرادات100مل الربع الثالث في الظروف العادية، كان سيش

الربع الثالث من . ومع ذلك، خالل فصل الدراسي االول٪ من إيرادات ال20و  الصيفي

 الفصل الدراسي الصيفي.٪ فقط من إيرادات 100، تم االعتراف بنسبة 2021عام 

 
بدأ في األسبوع األخير من سبتمبر، دراسي األول فصل الاليرجع ذلك إلى حقيقة أن 

في البيانات  2021 الفصل الدراسي االول لعاموبالتالي لم يتم االعتراف بأي إيرادات من 

 37.6بالكامل البالغة  فصل الدراسي االولالمالية للربع الثالث. تم إظهار إيرادات ال

مليون دينار كويتي كإيرادات مؤجلة في البيانات المالية للربع الثالث. من المتوقع أن يتم 
لى إ 2021على مدى أربعة أشهر من أكتوبر  دراسي األولفصل الالاالعتراف بإيرادات 

 لفصل الدراسي األول.شى مع الجدول الزمني ل، بما يتما2022يناير 

 
في العرض التقديمي  13أيًضا الرجوع إلى شريحة إقرار اإليرادات في الصفحة  ميمكنك

 للمستثمر.
 

مليون دينار كويتي بنسبة  67.7والبالغة  2021ارتفعت إيرادات التسعة أشهر من عام 

مليون دينار كويتي،  49.9البالغة  2020أشهر من عام  ٪ مقارنة بإيرادات التسعة36

ويرجع ذلك أساًسا إلى ارتفاع معدالت تسجيل الطالب والتغييرات في التقويم األكاديمي 
 كورونا. جائحة بسبب 

 
 9( في EBITDAارتفعت األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )

باألرباح قبل  ٪ مقارنة 66مليون دينار كويتي بنسبة  47.7والبالغة  2021 من عام أشهر

في التسعة أشهر من عام  (EBITDA) الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالكخصم 

 مليون دينار كويتي. 28.7والبالغة  2020

 
مليون دينار كويتي  42.7ارتفع صافي الربح البالغ  ،2021من عام أشهر  9خالل اول 

 .2020مليون دينار كويتي في األشهر التسعة األولى من  24.1٪ مقارنة بـ 77بنسبة 

 
األرباح قبل  ٪ وكان هامش63 نسبة 2021 من عام أشهر 9بلغ هامش صافي الربح في 

 2021 من عام أشهر 9في  EBITDA خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

 ٪.70نسبة 

فلسا خالل  198مقابل  2021من عام أشهر  9 أول فلسا خالل 351وبلغت ربحية السهم 

 .2020 من عام أشهر 9اول 

سبتمبر  30مليون دينار كويتي كما في  58قدره صافي مركز نقدي  حققت هيومن سوفت

2021. 

، وبلغ 2021سبتمبر  30مليون دينار كويتي كما في  112بلغ إجمالي حقوق الملكية 

 ٪.49.6 نسبة 2021حقوق الملكية للتسعة أشهر من عام العائد السنوي على متوسط 

 .2021سبتمبر  30مليون دينار كويتي كما في  167بلغ إجمالي األصول 
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من  هيومن سوفت والمرونة وتمكنالحماية لهيومن سوفت القوية توفر الميزانية العمومية 

 .19جائحة كوفيد  مثل متوقعةظروف غير ل تحم  
 

، نواصل السعي الجاد للعمل نحو استراتيجياتنا الرئيسية للتميز هيومن سوفت فيإننا 
 لمساهمين.لقيمة تحقيق الاألكاديمي وكفاءات التشغيل و

 

باالسم والمؤسسة التي انفسكم تقديم  مبهذا، أفتح الباب اآلن لألسئلة واألجوبة. أطلب منك
 أي أسئلة. معندما يكون لديك ونهاتمثل

 إليك يا حاتم.ل االتصال وأحو  . كمشكرا ل
 

على  ةزر اليد المرفوععلى الضغط إما  مشكرا جزيال لك يا أنوب. لطرح سؤال، يمكنك حاتم عالء 
الكتابة  م، أو يمكنكللخط الخاص بكمالوضعية الصامتة وإلغاء  مالجانب األيمن من شاشاتك

محادثة في خانة كتابة الإما  ماألسئلة واألجوبة. مرة أخرى، يمكنكمحادثة خانة في 
. لدينا بالفعل العديد من األسئلة في ةفوق زر اليد المرفوع الضغطأو االسئلة واألجوبة 

 . خطك مفتوح.HSBCاروال من جور أكقائمة االنتظار. سنأخذ السؤال األول من أن

 

انكور 
 اجاروال 

 مرحباً، هل تسمعوني؟ 

 نعم، نحن نسمعك. اشكرك.  نوب دهاندا

انكور 
 اجاروال 

، هل المغادرين بضعة أسئلة. أوالً، من حيث الطالبلدي . HSBCاروال من جأنا أنكور أ

تفاصيل التسجيل معنا اآلن. انتهى التسجيل أن ؟ من الواضح توضيحا يمكنك أن تعطينا 
أعلى من القائمة األولية. لكن مع ذلك، أعتقد أنه كان هناك انخفاض  مالنهائي الخاص بك

 عدد الطالب المغادرين أيًضا؟ بشأنتوضيحا في حصة السوق، هل يمكنك أن تعطينا 
 

وثانيًا، من حيث إجمالي التسجيل الحالي، من الواضح أن هذا يستبعد الطالب المغادرين، 
دام الحالية ومتطلبات النفقات الرأسمالية ولكن كيف يجب أن نفكر في معدالت االستخ

إلى االستثمار في مباٍن  ونوما بعده؟ هل تحتاج 2022على المدى القصير، في عام 

 جديدة الستيعاب الطالب الجدد؟
 

برامج الماجستير، والتخصصات الجديدة، كيف كانت االستجابة،  طرحوأيًضا في سياق 
إلى التقويم األكاديمي العادي، التعليم الجامعي العادي؟ المقبل مع عودتنا  للعاموماذا تتوقع 

 هذه هي األسئلة ، شكرا لك.
 

طالب،  3200رب من ايق للطالب الجدد المسجلين بلغوا ما بالنسبة .شكًرا لك يا أنكور انوب دهاند

عندما جاء ، والتي نشرناها على موقعنا اإللكتروني والتي أشرت إليها في الملخص أيًضا
، قمنا في ذلك الوقت أيًضا بنشر ذلك PUC مجلس الجامعات الخاصةن األولي لـاإلعال

ا أن هذه األرقام هي أرقام أولية، وستخضع هذه األرقام ذكرنوقد اإللكتروني على موقعنا 
للتغيير بسبب عمليات السحب واإلضافات الجديدة ، وكذلك بسبب التسجيل من الطالب 

 ACMاألمريكية  كلية الشرق االوسط وخريجييدرسون على نفقتهم الخاصة الجدد الذين 

جامعة الشرق االوسط االمريكية في الدراسات الجامعية  الذين سيواصلون تعليمهم في
AUM. 
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خريجي إحتساب عدد بعد  فهذا، الدراسي األولفصل الحول إجمالي المسجلين في بداية 
 السابق. العام الدراسي

 
، نتوقع خالل العام أن يتخرج حوالي مغادرينعن الطالب الانت وخالل العام، كما سألت 

كلية الشرق االوسط و  AUM جامعة الشرق األوسط االمريكية طالب من كل من 3000

 ين.تمجتمع ACMاالمريكية 
 

حتياجات إن قدرتنا الحالية جيدة بما يكفي لتلبية ا ،العودة إلى متطلبات النفقات الرأسماليةب
طالبًا لدينا اآلن. نواصل مراجعة قدراتنا باستمرار بناًء  13753االلتحاق الحالية البالغة 

على متطلباتنا األكاديمية، ولن يتم اتخاذ قرار إضافة سعة جديدة إال بعد أن نجد أن هناك 
 سببًا ملًحا لذلك.

 

نعم، يواصل الفريق بالعودة إلى سؤالك األخير حول الماجستير والتخصصات الجديدة. 
كلية الشرق االوسط و  AUM جامعة الشرق االوسط األمريكية األكاديمي في كل من

خطط إلضافة تخصصات جديدة. التحليل والمراجعة والعمل على ال ACMاألمريكية 

أيًضا، تمت  التقديمي السابقة وفي العرض ؤتمرات التحليليةكما ذكرنا في الم، اآلن
الفصل في بداية  ACM كلية الشرق االوسط االمريكية جديدة فيتخصصات  ةإضافة ثالث

العام  حول الماجستير والتخصصات الجديدة التي سيتم تقديمها في الدراسي األول.
 كلتا مراجعتها ودراستها من قبل الفرق األكاديمية في  الدراسي القادم، نعم، تتم

المؤسستين وسيتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، بمجرد أن نشعر بأننا جاهزون تماًما 
 الماجستير. شكرا لك. برامجو لدينا طلب على هذه التخصصات الجديدة و

 

انكور 
 اجاروال 

تخصيص رأس المال، حول متابعة واحد سؤال مجرد هناك حسنا. شكرا لك. أعتقد أن 
، وهناك متطلبات قوية. لديك ميزانية عمومية الوضع الطبيعيإلى بالنظر إلى أننا نعود 

 نفقات رأسمالية محدودة للغاية. كيف يجب أن نفكر في توزيعات األرباح؟
 

األرباح، سنعود إلى الطرق التي اتخذنا بها قراًرا بشأن توزيع بتوزيعات فيما يتعلق  انوب دهاند
األرباح في الماضي. بعد انتهاء العام، يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة األداء المالي وتوافر 
النقد، وكذلك المتطلبات النقدية للمستقبل، وبناًء على ذلك، يتخذون قراًرا بشأن توزيعات 

 .بهذه التوزيعاتالعامة السنوية  الجمعيةالى األرباح، ثم يوصون 
 

لذلك ال أرى أي تغيير في تلك العملية التي اتبعت في الماضي، وأعتقد أنه سيتم اتباع 
في نهاية السنة المالية الحالية، عندما يجتمع مجلس اإلدارة للتوصية بتوزيع النهج ذاته 

 األرباح.
 

انكور 
 اجاروال 

 لك. حسناً، اشكرك جزيالً يا أنوب. شكرا 

 اشكرك.  أنوب دهاند
 

 . خطك مفتوح. SICOسوف نتناول السؤال التالي من وارونا كوماراج من  حاتم عالء

 

وارونا 
 كوماراج

 األصول.  دارةإل SICOمرحباً. معكم وارونا كوماراج من 

، دراسي األولفصل الالهل بدأ  دراسي األول،فصل الال عناألول السؤال سؤاالن. لدي 



5 
 

 عن االعتراف ؟ فقط للحصول على فكرة بدافع الفضول، هل بدأ في بداية أكتوبروهذا 
 اإليرادات. أم حدث في وقت الحق من الشهر؟ب
 

في نهاية وحيث انه بدأ للعام الحالي في نهاية شهر سبتمبر.  األول بدأ الفصل الدراسي أنوب دهاند
 . سبتمبرر شهفي سبب لم يتم االعتراف باإليرادات بتمبر، لهذا الس
 

وارونا 
 كوماراج

عند النظر حسنًا ، شكًرا لك. وثانيًا، يتعلق األمر بالسؤال السابق حول توزيعات األرباح. 
توزيعات األرباح، حول طمأنة  تقديم كنكهل يمالعمومية والمركز النقدي،  مميزانيتكالى 

 يهتم المستثمرون بالفعل بتحسين العوائد.المطاف ففي نهاية 
 

لذلك ، آمل أن تتوصل اإلدارة إلى خطة بحلول نهاية هذا العام حول كيفية المضي قدًما. 
.. هذا هو أحد المخاوف التي لدينا  آمل هل هذا شيء يفكرون فيه حقًا، ألنه بخالف ذلك، 

آمل أن يفكروا في ذلك بجدية في اجتماع مجلس  ال أكثر، كمستثمرين. لذا، فقط كتعليق
 اإلدارة القادم.

 

، ستبقى العملية كما كانت في السنوات السابقة. بعد صدور نتائج السنة أنا نعم. كما ذكرت أنوب دهاند
اإلدارة ثم يراجع الوضع النقدي والمتطلبات النقدية المستقبلية،  مجلس يجتمعالمالية، 

 التوصية بشأن توزيع األرباح. إصداروبناًء على ذلك، سيتم 
 

وارونا 
 كوماراج

، هل عمليات االندماج واالستحواذ هي طريق تعتقد اإلدارة أنه سبيل محتمل، أم مستقبالً 
 فيه؟ يتم النظرأنه ال يزال ال 

، ولكن حتى اآلن، ليس مجملهافكرة االندماج واالستحواذ بفي وجه نحن لسنا منغلقين  أنوب دهاند
 االندماج واالستحواذ.بشأن يمكن اإلفصاح عنه لدينا أي شيء 

 

وارونا 
 كوماراج

 ً . أنوب، لدي سؤال واحد فقط. في مالحظة منفصلة، فيما يتعلق بالطالب الجدد، من حسنا
عليها في المرة األخيرة.  محيث عدد المنح الدراسية وحصة المنح الدراسية التي حصلت

أعتقد أنه كانت هناك بعض الجامعات الجديدة التي ظهرت أيًضا في الصورة. لذا، من 
اآلن فصاعدًا، هل ترى منافسة منبثقة عن ذلك، جامعات جديدة في الكويت، وكيف 

 ؟كما هي حصتكممع هذا في المستقبل من حيث الحفاظ على  ونستتعامل
 

ث عن المنافسة، كانت المنافسة موجودة دائًما وستظل موجودة دائًما. اآلن، ما عند الحدي أنوب دهاند
جاء تصنيفنا في المرتبة ، 2021هو أننا نعمل على نقاط قوتنا. خالل عام  من جانبنانفعله 

مؤسستين من قبل ليس من قبل مؤسسة واحدة بل وذلك في الكويت األولى  بين الجامعات 
 Timesوتايمز للتعليم العالي  QS World و إس وورلدصنفتنا كيفقد مرموقتين. 

Higher Education .على أننا الجامعة األولى في الكويت 
 

للطالب المحتملين بأننا تقديم أنفسنا لذلك نواصل العمل على نقاط قوتنا، ونستمر في 
مع  واصلنستمر من خاللها في التالجامعة األولى بالنسبة لهم. وهذه هي الطريقة التي 

 الطالب المحتملين والحفاظ على حصتنا في السوق وأرقامنا كما هي.
 

عن األرقام، وأرقام تسجيل الطالب الجدد التي حصلنا عليها هذا العام ،  تحدثناوبعد أن 
كلية الشرق األوسط و AUM جامعة الشرق االوسط األمريكية يسعدنا تماًما ، في كل من

الطالب وعدد الطالب المسجلين لدينا، ستوى من بهذا الم، أن نحظى ACM األمريكية

ألنه، كما في الماضي، سنواصل التركيز على جوانب الجودة والكمية في التسجيل. لقد 
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 فعلنا ذلك في الماضي، وسنواصل القيام بذلك في السنوات القادمة أيًضا.
 

وارونا 
 كوماراج 

 حسناً، أشكرك أنوب. 

 لدينا سؤال من ذهيب من الريان لالستثمارات. خطك مفتوح.   حاتم عالء
 

أردت فقط فهم هذا االعتراف اشكرك أنوب على العرض التقديمي والمؤتمر التحليلي.  ذهيب
العمومية يبلغ حوالي  مالمؤجل في ميزانيتك يرادأكثر قليالً. إذن، اإل على نحو باإليرادات

تم تسجيل هذا في الربع الرابع، وشهر واحد من الربع مليونًا، إذا لم أكن مخطئًا ، فسي 37

 األول؟ هل فهمي صحيح؟
 

 نعم، انت محق.  انوب دهاند
 

ً  ذهيب  ٪ 50، تم االعتراف بنسبة 2020. وفي العام الماضي، في الربع األخير من عام حسنا

. في هذا العام، بالنظر إلى الكيفية التي يسير بها فصل الدراسي األولمن إيرادات ال
في  فصل الدراسي األول٪ من إيرادات ال80، سيتم االعتراف بـ الدراسي االولفصل ال

 هذا الربع؟
 

أشهر سوف تأتي في الربع  3% ألن هناك 75في هذا الربع من السنة، سوف يكون  أنوب دهاند 

 الرابع، وشهر واحد في السنة القادمة. 
 

% في الفصل الدراسي 25ومن ثم سوف يكون الربع األول من العام القادم  ،75إذاً  ذهيب

 ؟ 2019% في الفصل الدراسي الثاني، تماماً كما حدث في عام 40األول و

 

فصل النأمل أن نعود إلى الجدول الزمني العادي. لذلك، ال يزال هذا ما نتوقعه. إذا بدأنا  انوب دهاند
، وفقًا من فبراير دراسي الثانيفصل الالبحلول فبراير، فسيبدأ االعتراف بني الدراسي الثا

 الفصل الدراسي الثاني.  لجدول

 حسناً، هذا يبدو جيداً. اشكرك.  ذهيب 
 

 اشكرك.  انوب دهاند 

 . خطك مفتوحSICOلدينا سؤال من فاطمة الدوسري من  حاتم عالء

 

لمنح الجديدة، ما هي نسبة الطالب الملتحقين ببرنامج اشكرا. فيما يتعلق بالتسجيالت  فاطمة
، فإن حقيقة أن الجامعة  هذا هو سؤالي األول. وفيما يتعلق بالمنافسة فقط الدراسية؟

 الحصة السوقية.طالب تظهر أن هناك خسارة في  400الدولية للعلوم سجلت 
 

هل هذه هي استراتيجية الحكومة المتمثلة في ضمان تقسيم الطالب على جميع الجامعات، 
ألنه إذا استطعت أن أتذكر، أعتقد في آخر  لالعب واحد في السوق،بدالً من تخصيصهم 

طلب للحصول على منح دراسية، كان على الطالب أن يضعوا في اعتقادي أربع 
ن، هل هذه طريقة، مرة أخرى، لتقسيم الحكومة يارات بدالً من ثالثة. إذللخجامعات 

 توزيع الطالب على الجامعات؟ شكرا
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منهم يدرسون على نفقتهم ٪ 8، حوالي جدد طالبًا مسجلون  3,183لدينا في العام الحالي انوب دهاند

المنافسة، كما ذكرت  ئية ، وهذا يتماشى مع السنوات السابقة. وبالعودة إلى جزالخاصة 
والجمهور على السؤال السابق، ما يمكننا فعله هو أن نعرض على الطالب في إجابتي 
الطالب المحتملين، أننا الجامعة األولى في الكويت، وهو ما تؤكده التصنيفات  المستهدف،

 من مؤسستين.
 

 AUM جامعة الشرق األوسط األمريكية ، ولدينا خريجون منلدينا تخصصات معتمدة

يتمتعون بمكانة جيدة في المجتمع، لذا فهم سفراء  ACM األمريكيةكلية الشرق األوسط و

ننقل عالمتنا التجارية. لذلك لدينا كل هذه األشياء للتواصل مع الطالب الجدد المحتملين، و
كلية الشرق األوسط و AUM جامعة الشرق األوسط األمريكية عن لهم المعلومات

 . أين سينضمون، ثم يقررون عالمي  تتمتعان بمستوى ان ؤسستوهما م ACM األمريكية
 

اآلن ، كما ذكرت، نحن سعداء تماًما بجودة الطالب الذين حصلنا عليهم. لذلك نحن ال 
نركز فقط على الكمية . لقد فعلنا ذلك في الماضي أيًضا. قلنا إننا نريد تحقيق التوازن 

ذين يستوفون الصحيح بين الجودة والكمية حتى نتمكن من تسجيل الطالب الجيدين ال
كلية الشرق و AUMجامعة الشرق األوسط األمريكية المتطلبات األكاديمية لكل من 

 . وسنواصل القيام بذلك.ACM األوسط األمريكية

 

شكرا. مجرد متابعة للمنحة الدراسية وطريقة سير العملية. هل يحصل الطالب دائًما على  فاطمة
لتخصيصه بناًء على الخيارات األربعة التي خيارهم األول، أم أن األمر متروك للحكومة 

 يقدمونها؟
 

ليست لمنح الدراسية والجامعة التي سيحصل عليها في النهاية، هذه طلب الحصول على ا أنوب دهاند 
ة األمر . نحن في نهايPUC مجلس الجامعات الخاصةبين الطالب و ديناميكياتاكثر من 

اسمنا كجامعة  تعبئة ن قررويى الطالب ثم ، ما نقوم به هو عرض نقاط قوتنا علؤسسةكم
االختيار األول، وهو ما نفترضه، مع األخذ في االعتبار حقيقة أننا الجامعة األعلى 

 تصنيفًا في الكويت اآلن من قبل مؤسستين. شكرا لك.
 

 أشكرك. فاطمة

 . خطك مفتوح. FIMلدينا سؤال من خط احمد النجار من  حاتم عالء

 

يتعلق بالتقويم الذي تم تغييره،  فقط . لدي سؤال واحدؤتمر التحليليجزيال على المشكرا  أحمد 
وليس هناك تاريخ محدد للعودة إلى الوضع الطبيعي. سؤالي، أود فقط أن أفهم خطة 

اآلن في الميزانية العمومية  م. على سبيل المثال، الرقم الذي لديكمالتحصيل الخاصة بك
 مالجديد، أو أنكالفصل الدراسي االول ة، هل كل ذلك مرتبط باإليرادات المؤجلبند تحت 
، أو ، عندما يقومون بالدفع يدرسون على نفقتهم الخاصةخصومات للطالب الذين  ونتقدم

 على سبيل المثال إذا دفعوا رسوم السنة كاملة مقدما؟
 

وأعلم أنك أجبت على السؤال الذي سأطرحه اآلن. ما هي النسبة المئوية للطالب الذين 
 ؟ شكرا لك.يدرسون على نفقتهم الخاصة 

 

بالعودة إلى الدخل المؤجل، يرتبط الدخل المؤجل في ميزانيتنا العمومية باإليرادات. وهذا  أنوب دهاند
ي يشمل كالً من طالب المنح الدراسية ، والذلفصل الدراسي األولهو إجمالي اإليرادات ل
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. وكما ذكرت، سيتم االعتراف بها وفقًا يدرسون على نفقتهم الخاصة والطالب الذين
اعتباًرا من أكتوبر إلى يناير. لذلك سوف يكون  ، والذيالفصل الدراسي األوللجدول 

 فترة األربعة أشهر.ل نقوم باالعتراف باإليرادات
 

، نعم. حاليًا، من إجمالي عدد يدرسون على نفقتهم  الخاصة ين بالعودة إلى الطالب الذ
 . شكرا لك.يدرسون على نفقتهم الخاصة الطالب  من٪ 6حوالي هناك المسجلين لدينا 

 

 سؤال من خط عبد هللا حمادة. خطك مفتوح حاتم عالء
 

عبدهللا 
 حمادة 

 هل تسمعونني؟  ، مرحبا

 . سماعك نعم، يمكننا  انوب دهاند 
 

 عبد هللا
 حمادة

ً نعم  . لدي سؤاالن في الواقع. األول يتعلق بصافي الدين. أستطيع أن أرى أن صافي حسنا
الدين ينمو بطريقة إيجابية. ومع ذلك، فإن هذا يوضح أن الشركة تعاني من نقص كبير 

الفائض في االستدانة، وربما ال تضع شيئًا ما للنمو المستقبلي، وكيفية االستفادة من النقد 
 من هذا المنظور. هذا هو السؤال األول.

 

٪ أو 100ن . أستطيع أن أرى ما يقرب محسب القطاعات اإليرادات قسيموالثاني يتعلق بت

واللغة  توظيفلتدريب والمئوية قليلة لنسبة بيذهب الباقي  ٪ للتعليم العالي.98.5

 اإلنجليزية والتعلم.
 كمعن تصفية خمس أو ست شركات وأن فومؤخرا في أكتوبر تم اإلعالن في الصح

 المصفي لها.
 

بنسبة  االيرادما هي حالة عملية التصفية؟ بعد إغالق معظم الشركات، هل سيكون 
. جانبيسؤاالن من هما ال٪ من التعليم العالي، أم سيكون هناك شيء آخر؟ هذان 100

 شكرا لك.
 

مطروًحا منه القروض التي لدينا في  نقدهو ال، صافي الدين حالة صافي الدينبخصوص  أنوب دهاند
ميزانيتنا العمومية وقد انعكس األمر نفسه في األرباع الماضية أيًضا. بالنسبة للنقد في 

، اتخذ مجلس 2020، بعد انتهاء السنة المالية 2021ميزانيتنا العمومية، في بداية عام 

، وتم فلس 400اح قدرها بتوزيع أرباإلدارة قراًرا وأوصى الجمعية العمومية السنوية 

 توزيع األرباح خالل العام الحالي.
 

، سيقوم مجلس 2021لذلك على نفس المنوال كما ذكرت، بعد انتهاء السنة المالية لعام 

اإلدارة بتقييم الموقف، والنقدية المتاحة، واعتمادًا على المتطلبات النقدية للمستقبل، سوف 
النقد. هذه هي الطريقة التي استخدمنا بها أموالنا  يوصون بتوزيعات األرباح وفقًا لتوافر

 الزائدة في الماضي، ونأمل أن يستمر األمر نفسه بعد انتهاء السنة المالية الحالية.
 

في العام ذكرت على نحو صحيح ، نعم، لقد حسب القطاعات اإليراداتقسيم فيما يتعلق بت
ق شركات التدريب التي لم ، قرر مجلس اإلدارة إغالوضع وباء كوفيد، خالل الماضي

كورونا ، تم جائحة تكن تعمل بشكل جيد للغاية ، والتي كانت تتكبد خسائر. وبسبب 
إغالق المراكز. تم اتخاذ قرار بتصفية جميع مراكز التدريب في اإلمارات العربية 

 تنا الزميلة التي في قطر.االمتحدة والكويت وشرك
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مر ذلك منذ ما يقرب من عام اآلن، واآلن نحن على التصفية عملية طويلة األمد. لقد است

لصحف قبل وشك االنتهاء من تصفية جميع هذه الشركات. واإلعالن الذي رأيته في ا
 .، شكراً لكبذلكأسابيع قليلة مرتبط 

 

عبد هللا 
 حمادة

تقسيم اإليرادات؟ سيكون هذا دخاًل أحاديًا، إلى ، ولكن كيف يمكن أن يترجم هذا جداً آسف 
 وجهة نظري؟ يهذه التعليم العالي فقط. هعلى 

 

جامعة الشرق األوسط  نعم. اعتباًرا من اآلن، نركز فقط على قطاع التعليم العالي، على أنوب دهاند
عائداتنا فقط في  ستكون. لذلك ACM كلية الشرق األوسط األمريكيةو AUM األمريكية

 .التعليم العالي طاعمن ق

عبد هللا 
 حمادة

 حسناً، أشكرك. 

 اشكرك.  أنوب دهاند 
 

 لدينا سؤال من خط حصة العميري، خطك مفتوح. حاتم عالء
 

حصة 
 العميري 

بعمل ون من شركة أصول لالستثمار. قام زمالئي الحاضر ميريهذه حصة العمرحباً. 
رائع بطرح معظم األسئلة التي لدي. لدي سؤال واحد فقط. من حيث المقارنة بين صيف 

فس هل كان هناك أي نمو من حيث الرسوم الدراسية؟ أم كانت ن. 2021 وصيف 2020

 ؟ شكرا لك.تينالرسوم الدراسية على مر السن
 

التعليم ، كالهما كان لهما تسجيل مماثل. في التنسيق عبر  2021وصيف  2020صيف  أنوب دهاند

الصيف مقارنة بالسنوات  الدراسة في فصل، اختار عدد أكبر من الطالب  عن بعد
 السابقة.

 
 عرض الفصل الدراسي الصيفي إلى الشريحة في العرض التقديمي ، فقد تم رجعتي وإذا 

 فصاًل دراسيًا واحدًا. شكرا لك 2021، بينما كان صيف مرتين 2020

 

 اشكرك. لدينا سؤال من خط علي السالم. علي، خطك مفتوح.  حاتم عالء
 

شركة عامة  ممساء الخير جميعا. شكرا لك. مجرد سؤال قصير. أعتقد أن جزًءا من كونك علي السالم
أنها ستُحاسب وأعتقد ، استيعابهاللمساهمين لفهمها، و قصة تطلعيةينطوي على وجود 

السابقة، ا المؤتمر التحليلي والمؤتمرات التحليلية . شيء واحد أدركته من هذاإلدارة عليها
ً وربما لست المستثمر الوحيد الذي لديه هذا السؤال، ولكن  هيومن ، ما هي قصة حقا

 أفق زمني متعدد السنوات؟ خالللمساهمين سوفت 
 

النتائج التي تم تحقيقها، ولكن يبدو أنها  أعتقد أن الشركة كانت رائعة في الحديث عن
فشلت في تقديم أي نوع من الرؤية االستشرافية فيما يتعلق باالتجاه الذي تريد أن تسلكه. 
أعلم أن اإلدارة ليست مرتاحة جدًا إلعطاء مالحظات تطلعية أو بيانات تطلعية، لكنني 

 راتيجية التطلعية للنمو أعتقد أن المستثمرين يرغبون بشكل متزايد في معرفة االست
 يحتاجون إلى معرفتها.و
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نحن نتفهم أن مجلس اإلدارة يتخذ قرارات في نهاية كل عام فيما يتعلق بالمصروفات 

زمني من ثالث  أفقسياسة توزيع األرباح ، وما إلى ذلك. ولكن في و كذلك الرأسمالية، 
أعتقد أن المستثمرين بحاجة بشكل  وهو بصراحة ليس بهذا الطول،إلى خمس سنوات، 

متزايد لفهم، هل هذه مجرد لعبة توزيع أرباح أم أننا كمساهمين نتوقع استراتيجية طويلة 
 مقابلها ومناقشتها على أساس أكثر انتظاًما؟ ماألجل يمكننا قياسك

 

هو ، التحليلية ؤتمراتبالعودة إلى البيانات التطلعية وما نقوم به كإدارة بشأن هذه الم أنوب دهاند
تجنب وضع بعض األرقام فقط لتجنب أي نوع من المضاربة. لكن األمر ال يعني أننا ال 
نكشف أو ال نناقش االستراتيجيات وال نناقش كيف نرى المضي قدًما في أفق من عامين 

 إلى ثالثة أعوام.
 

سة، وكيف اآلن ، كما ذكرت في مالحظاتي السابقة أيًضا، كيف نخطط للتعامل مع المناف
األعمال والهندسة التي نعمل بها، هي إدارة نخطط للنمو، الفكرة بأكملها هي أن كليات 

 االستراتيجيةاألعمال والهندسة. ولدينا هذه  إدارة قوتنا اآلن. وقد تطورنا مع كليات
األعمال والهندسة والنمو في إدارة لمواصلة التركيز على إدخال تخصصات جديدة في 

أنفسنا في مجاالت أخرى ال تمثل قوتنا. لذلك هذا شيء  إقحامتلك المجاالت بدالً من 
 واحد.

 
، فقد تطورنا من خالل تقديم تخصصات جديدة. في ترى ، كمافي الماضي اشهدنا نمو  لقد 

ا العديد من ، أدخلنAUM جامعة الشرق األوسط األمريكية السنوات القليلة الماضية في

تم إدخال الهندسة المعمارية العام الماضي. قبل ذلك، تم إدخال ، التخصصات الجديدة
 الفصل الدراسي األول، في ACM كلية الشرق األوسط األمريكية الهندسة المدنية. في

الحالي نفسه، تم تقديم ثالثة تخصصات هندسية جديدة. بالطبع، تم أيًضا بذل الكثير من 
 ل على االعتماد والتصنيف ونحن سعداء بالنتائج.الجهد للحصو

 
في السنوات المقبلة، للحفاظ على وضع قوي هذه هي األشياء التي نشعر أنها ستضعنا في 

كل النمو الذي حققناه، وكذلك لتحقيق نمو جديد. ألن هذا سيساعدنا في الوصول إلى 
مؤسسات عالية الجودة المزيد والمزيد من الطالب والجمهور المستهدف، ونوفر لهم 

 لمواصلة تعليمهم العالي.
 

لذا فإن قصة النمو، أو قصة االستراتيجية التي نرى أنفسنا نمضي قدًما فيها أصبحت 
، وكذلك مع المجتمع االستثماري. لكن نعم، كما في المؤتمرات التحليليةمتاحة أو نناقشها 

طاء أو مناقشة أو الكشف عن قلت بحق، نتجنب اإلدالء ببيانات تطلعية. نحن نتجنب إع
. بصفتنا إدارة أي نوع من المضاربة، فقط لتجنب مؤتمرات التحليليةاألرقام هنا في هذه ال

هذا هو موقفنا منذ وكان  قوم بتقديم هذه المؤتمرات التحليلية، هكذا كنا نهيومن سوفت
 حتى األن.  وقت طويل

 

من المفيد فهم كيف تخطط الشركة لوضع نفسها في  أعتقد أنه لمجرد متابعة ذلك، سيكون علي السالم 
حرم جامعي  ملديكفمشهد التعليم العالي في الكويت اليوم. في  ضوء التغير السريع للغاية
أيًضا قدوم جامعة صباح السالم أيًضا، وكذلك إمكانية فتح  مجديد لجامعة الكويت. لديك

فقط إضافة  مك أعتقد أنه يمكنكالمزيد من المشغلين الخاصين اآلخرين في البالد. لذل
االستمرار في إضافتها حتى ما  مالتخصصات الرئيسية الجديدة حتى نقطة معينة. ال يمكنك
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 ال نهاية.
 

؟ الرهان المضاعف على الميزات التنافسيةفهم فقط، هل هي استراتيجية كما ألذا أعتقد 
نوات هل هي حصة في السوق أم تخصص أكثر؟ هل هذه فكرة مدتها ثالث س

على أساس ربع  ونعملتتتحقق األشياء؟ أو مرة أخرى، هل وستستغرق عدة أرباع حتى 
 فيه؟ ونسيرتوي دون هدف طويل األجل أو اتجاه على أساس سنأم سنوي، 

 

حسنًا ، الهدف طويل المدى واالتجاه موجودان إلى حد كبير. وهذا هو االتجاه وهذه هي  أنوب دهاند

عاًما من  13، حيث بعد ما يقرب من ما نحن عليه اليوم االستراتيجية التي أوصلتنا إلى 

لجامعة األولى في الكويت من قبل مؤسستين. لذلك بصفتنا االعمليات، تم تصنيفنا اآلن 
 األساسية وسنواصل العمل على نقاط قوتنا.تظل هذه هي قوتنا 

 
األعمال والهندسة، اآلن في الهندسة، فإننا نقدم  ثمانية إلى إدارة واآلن، عندما نقول 

عشرة تخصصات، لكنني متأكد من أن هناك العديد من التخصصات الجديدة التي يمكننا 
الكثير من المجال المتبقي  إضافتها إلى محفظتنا الحالية. لكن نعم، نشعر أنه ال يزال هناك

 نامية.األعمال والهندسة المت إدارة في تخصصات
 

بخالف ذلك، سنكون منفتحين الستكشاف سبل أخرى لتحسين اإليرادات مثل التعليم 
 في البيئة المتغيرة. عن بعدالمستمر أو ربما المضي قدًما والتعلم 

 
مناقشة ومراجعة الخيارات سنكون منفتحين على أشياء أخرى. واإلدارة حريصة على 

األخرى. لكن نعم، سيتم اإلعالن عنها في الوقت المناسب، بمجرد أن يكون لدينا المزيد 
 والجمهور بشكل عام. مستثمرينلنفصح عنه لل

 

 شكراً.  علي السالم
 

 أشكرك.  انوب دهاند
 

 السؤال التالي من خط حمد الصباح. حمد، خطك مفتوح.  حاتم عالء

السالم عليكم. مساء الخير جميعا وشكرا على هذه الفرصة. اسمي حمد الصباح. أنا  اححمد الصب
مساهم. إذن يا سيد أنوب، لدي سؤاالن بخصوص األمور المالية، وبعض األسئلة 

 األخرى بشكل عام، فيما يتعلق بالشركة بشكل عام.
 

الثالث. لقد الحظنا زيادة السؤال األول يتعلق بمصاريف االستهالك واإلطفاء خالل الربع 

٪ في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني والربع األول. ولم تكن هناك 40ملحوظة بنحو 

 ونتستخدم مإضافات على الممتلكات والمعدات خالل هذه الفترة. وكسياسة للشركة، فأنت
 طريقة القسط الثابت. هل يمكن أن توضح سبب الزيادة في الربع الثالث؟

 

شهًرا،  18خالل الربع الثالث من هذا العام، تم استئناف الحرم الجامعي بعد ما يقرب من  هاندأنوب د

لمرافق بالنسبة لنظًرا ألنه تم تجديد الحرم الجامعي ووضع الكثير من المرافق الجديدة، و
(، يجب تسريع IFRSالقديمة، وفقًا إلرشادات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )

 هالكها.است
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 لهذا السبب ترى تكلفة إهالك أعلى في الربع الثالث مقارنة بالفصول السابقة.
 

لكن في الواقع، ماذا حدث خالل األرباع الماضية؟ كنت ال تزال تحسب اإلهالك حسناً.  حمد الصباح 
 بنفس طريقة القسط الثابت. لم يكن هناك تغيير في السياسة.

 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  السياسة. ولكن وفقًا إلرشادات ال يوجد تغيير في أنوب دهاند
IFRS هذا هو بالضبط ما هالكهااإلنتاجي لألصل، يتعين علينا تسريع العمر يقل، عندما .

 . تم إنجازه خالل الربع الثالث
 

 ال شيء تغير. مبنى.لل العمر االنتاجيولكن أنا آسف سيد أنوب، ال يوجد تغيير في  حمد الصباح
 

 جميع األصول والمرافق أيًضا.للمباني. إنه موجود لهذا االستهالك ليس فقط  أنوب دهاند
 

 حسناً. وماذا نتوقع للربع الرابع؟  حمد الصباح
 

 أسف. هل يمكنك تكرار ذلك؟  أنوب دهاند
 

 ماذا نتوقع االستهالك للربع الرابع؟  حمد الصباح
 

ً مع إرشادات المعايير  رابع، ستعود األمور إلى طبيعتهاللربع البالنسبة  أنوب دهاند سيكون متماشيا
 .IFRS الدولية إلعداد التقارير المالية

 

ً  حمد الصباح . السؤال الثاني عن هامش الربح اإلجمالي. فقد انخفض . كان هذا سؤالي األول. نعمحسنا
 .بإمكانك شرح هذا، من فضلك٪ خالل الربع الثالث. لذا إذا كان 79٪ إلى 86من 

 

الربع الثالث، كما ذكرت في البداية، في الربع الثالث، فعادة ما  إيراداتنعم. إذا رأيت  أنوب دهاند

الفصل الدراسي ٪ من إيرادات 20و  ايرادات الفصل الصيفي ٪ من100نحصل على 

الفصل بإيرادات شهر سبتمبر، تم االعتراف المنتهي في  اآلن، في الربع األخيرو. األول
، بينما ظلت الفصل الدراسي األولفقط، ولم يتم االعتراف بإيرادات  الدراسي الصيفي

 التكاليف األخرى كما هي. ولهذا السبب شهدت هوامش الربح اإلجمالية انخفاًضا.
 

ً  حمد الصباح . وفيما يتعلق بنفقات المرافق، حسب فهمي، هذه هي تكلفة تشغيل الحرم الجامعي حسنأ
 والمباني األخرى. هل هذا صحيح؟

 

 نعم. يشمل ذلك الحرم الجامعي والمباني ومصروفات الصيانة األخرى.  أنوب دهاند

ً حسن حمد الصباح . ألن هناك ارتباك اآلن. في النسخة العربية من البيانات المالية، تمت ترجمتها إلى ا
 تكاليف تمويل، شيء من هذا القبيل.

 
 بالتأكيد سوف أطلب من الشخص المعني في فريقي النظر في ذلك والقيام بتصحيحه.  أنوب دهاند

 

 نعم حمد الصباح
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 أشكرك على تحديد ذلك.  أنوب دهاند
 

 اشكرك. ولدي بعض األسئلة االضافية من فضلك.  حمد الصباح
 

 10حمد، لسوء الحظ لدينا طابور طويل ويجب علينا اختتام المؤتمر التحليلي في غضون  حاتم عالء

 دقائق. 
 

 حسناً، السؤال األخير من فضلك. سؤال واحد فقط، سؤال أخير.  حمد الصباح
 

 تفضل.  حاتم عالء
 

ً يا سيد انوب، األن، لدينا مبنى جامعة الشرق االوسط األمريكية  حمد الصباح  ؤه. تم بنا AUMحسنا

 على أرض مستأجرة من الحكومة، صحيح؟ 
 

 نعم انوب دهاند
 

نعم فعال. وسمعنا في األخبار أن الحكومة تراجع جميع أسعار اإليجارات وقيمتها. وهل  حمد الصباح
 عقارات؟ بخصوص تلك ال هيومن سوفت كان هناك أي اتصال مع

 

 أي اتصاالت من هذا القبيل.   لم نتلق   أنوب دهاند
 

 حسناً. اشكرك جزيالً.  حمد الصباح
 

.  VCPالدردشة. سؤال من عزيز الصغير من خانة بعض األسئلة من تناول سأشكرا لك.  حاتم عالء 

. ويقول إنه عندما يحسبها بناء 2019الفصل الدراسي الصيفي لعام  إيراداتيسأل عن 

 10كانت حوالي  2019 الفصل الدراسي الصيفي لعامعلى الجدول الزمني، فإن إيرادات 

يقول إن  بشكل أساسي،مليون دينار هذا العام. وما سبب الزيادة؟  13ماليين مقابل 

. 2021م ٪ تقريبًا مقارنة بعا30كانت أقل بنسبة  2019الفصل الدراسي الصيفي عائدات 

 هل هذا صحيح؟ وإذا كان األمر كذلك، فما سبب ذلك؟
 

، كان لدينا عدد أقل من الطالب المسجلين 2019 الفصل الدراسي الصيفيفي وقت  أنوب دهاند 

 ، وكان هذا أحد األسباب.2021 الفصل الدراسي الصيفيمقارنة ب

 
الجامعي، اعتدنا أن  والسبب اآلخر الذي ذكرته للتو، أنه في الفصل الصيفي في الحرم

التعليم تكون نسبة التسجيالت الصيفية أقل مقارنة بما رأيناه خالل الفصل الدراسي عبر 
 . لذلك أنا متأكد من أن هذين السببين هما أسباب الزيادة في اإليرادات.عن بعد

 

إنها ل. سؤال من كريستين من أرقام. اعتقد انك قمت باإلجابة على جزء من هذا السؤا حاتم عالء
بين  2021للفصل الدراسي األول تسأل عن توزيع الملتحقين الجدد وإجمالي الطالب 

 المنح الحكومية والنقدية.
 

 %. 8% إلى 6نعم. تتراوح بين  انوب دهاند
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 لكل من الملتحقين الجدد وإجمالي الطالب، أليس كذلك؟ حاتم عالء
 

 نعم انوب دهاند
 

يسأل، هل هناك خطة لدعم سعر السهم باستخدام  وهوهناك سؤال من جمال القريوتي.  حاتم عالء 
شراء أسهم الخزينة، خاصة بالنظر إلى المركز النقدي القوي للشركة؟ كما أنه يسأل عما 
إذا كانت هناك خطة لتقسيم األسهم أو توزيع أرباح األسهم لجعل سعر السهم أقل وأكثر 

 ستثمري التجزئة.قابلية للتداول من قبل م
 

، في هذه الحالة، ال تكون األرباح ريق شراء أسهم الخزينة من السوقدعم السوق عن ط أنوب دهاند
المحتجزة متاحة لتوزيعات األرباح إلى حد ما من أسهم الخزينة، لذلك سيؤثر ذلك على 

المتاح لتوزيع على النقد يكون لهذا أيًضا تأثيرقدرتنا على توزيع األرباح في المستقبل. س
 األرباح.

 
هيئة أسواق  ، وفقًا إلرشاداتبتجزئة السهم األسهم، بقدر ما أفهمه، ال يُسمح تجزئة  بشأن
 . شكرا لك.المال

 

 اشكرك. لدينا سؤال من نشيت الخوتيا. خطك مفتوح.  حاتم عالء 
 

اتب. تكون والرسؤاالن، أوالً حول تكاليف لدي . المؤتمر التحليلينعم، شكرا لك على  نشيت
عمل تفي الربع الثالث أقل بشكل عام كل عام. أردت أن أفهم كيف  ماتبكوتكاليف ر

اتب الموظفين؟ هل لديكم موظفين مؤقتين لم يتم دفع رواتبهم خالل هذا الربع؟ او ور
والتي تمثل  كاليف الموظفين وتكاليف الرواتبكل ربع ثالث؟ تنخفض ت تغيير ملماذا لديك
 . هذا هو سؤالي األول.ما من تكاليفكجزًءا كبيرً 

 
ثانيًا ، بشأن اآلثار المترتبة على التكلفة القادمة في الربع الرابع، مع المزيد من التعيينات 

بها خالل العام. ما نوع القفزة التي تتوقعها في تكاليف الرواتب؟ هل ستكون  مالتي قمت

 ونتتبع مليها، بالنظر إلى أنكإ ون ؟ كيف ننظر2019أعلى مما كانت عليه في مستويات 

ً أيًضا نموذًجا  في قائمة التشغيل الخاصة  م؟ هل يؤثر ذلك على عدد الموظفين لديكمختلطا
 بك لالستمرار اآلن في النموذج المختلط؟

 
 هيومن سوفت وأخيًرا من حيث تفضيالت الطالب. اآلن، إذا لم يحصل الطالب على

كلية الشرق االوسط األمريكية /AUMمريكية ان جامعة الشرق األوسط األ كتفضيل أو

ACM  لديهم؟ هل يتعين عليهم  المتاحة له، فما هي اإلجراءات الم يتم تخصيصهم

االلتحاق بالكلية التي عرضتها عليهم الحكومة للحصول على منحة دراسية أم يمكنهم 

وليس إلى  AUM جامعة الشرق األوسط األمريكية العودة ودفع الحكومة لنقلهم إلى

 ؟ شكرا لك.ذلك الجامعة الجديدة التي ربما حصلوا عليها؟ فكيف يعمل
 

األخرى، ويرجع ذلك أساًسا أرباع السنة رواتب الربع الثالث، فهي أقل مقارنة ببالنسبة ل أنوب دهاند
يأخذ معظم أعضاء  وخالل فصل الصيف، صيفيالفصل ضمن الإلى أن الربع الثالث يت

زتهم السنوية. عندما يذهبون في إجازة سنوية، ال يتم احتساب تكلفة هيئة التدريس إجا
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 . رواتبهم، في حين يتم الدفع من مستحقات اإلجازة
 
 

، تكاليف الرواتب والتكاليف اإلجمالية، سننتقل مستقبال اآلن ، في ظل التنسيق المختلط و
ً إلى مستويات  ،  التعليم عن بعد، ولكن ليس دفعة واحدة. نظًرا ألنه من 2019تدريجيا

الدراسي فصل ال، نأمل أن يكون لنموذج المختلط، ومن انموذج المختلطفإننا ننتقل إلى ال
ذكرنا في الماضي أيًضا، سيتجه في الحرم الجامعي، لذا فإن هيكل التكلفة، كما الثاني 

 .2019تدريجياً نحو مستويات 

 
اآلن ، فيما يتعلق بسؤالك الثالث حول تفضيل الطالب والتخصيص لجامعة معينة ، فهذه و

. إذا كان يرغب في PUC مجلس الجامعات الخاصةهي الديناميكيات بين الطالب و

 ة الشرق األوسط األمريكيةكلي أو AUM في جامعة الشرق األوسط األمريكية الدراسة

ACM يدرس على  ، فيمكنه دائًما االنضمام إلينا كطالبله وليس مع الجامعة المخصصة

 . شكرا لك. نفقته الخاصة 
 

ً  نشيت  ، فقط متابعة لذلك. لذا، هل أنت واثق من الحفاظ  رلسؤال األخيبالنسبة ل. آسف. حسنا
، على سبيل المثال، في المستقبل، نظًرا لوجود  3000على معدل التشغيل الذي يزيد عن 

العديد من الطالب الذين سيتخرجون، إذا لم يكن لديك أي سيطرة على المكان الذي يتم 
الذي لديك بحيث يمكنك فيه تخصيص الطالب من قبل الحكومة؟ وما هو مستوى الثقة 

 الحفاظ على معدل التشغيل هذا في المستقبل؟
 

معتمدة، فنحن الجامعة األولى في الكويت من خالل  مناهجلدينا بالنظر إلى حقيقة أننا  أنوب دهاند
مؤسستين، وبالنظر إلى حقيقة أن لدينا قاعدة خريجين من الخريجين السابقين الذين 

سفراء عالمتنا التجارية، نأمل تماًما أن نتمكن وهم  حياتهم المهنيةي يؤدون أداًء جيدًا ف
 من توظيف أفضل وألمع طالب الكويت.

 
اآلن ، بعد قولي هذا، لقد أكدنا دائًما أننا لن نركز فقط على األرقام، بل سنركز أيًضا 
على الجودة حتى يتمكن هؤالء الطالب الذين يبقون معنا، من اجتياز المتطلبات 

 كلية الشرق األوسط األمريكيةو AUM لجامعة الشرق األوسط األمريكيةكاديمية األ

ACM. 

 

 حسناُ، لقد فهمت ذلك. أشكرك. نشيت 
 

 .شكرا لك. على الرحب والسعة أنوب دهاند
 

اليوم. وشكرا جزيال لك  المؤتمر التحليليشكرا لك. شكًرا لكم جميعًا على المشاركة في  حاتم عالء 
 يا أنوب على وقتك.

 

 شكراً لكم جميعاً.  أنوب دهاند
 

 يوًما سعيدًا جميعًا. وداعا مأتمنى لك حاتم عالء
 


