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الشركة  :شركة هيومن سوفت القابضة

عنوان المؤتمر  :مؤتمر نتائج الربع الثاني لعام  2022لشركة

هيومن سوفت) المحضر المعدل والمترجم من اللغة اإلنجليزية(

التاريخ  :الخميس  28يوليو 2022

وقت المؤتمر  2:00:ظه ار بتوقيت الكويت

حاتم عالء مرحبا ً بالجميع .أنا حاتم عالء من المجموعة المالية هيرميس وأود أن أرحب
بالجميع في مؤتمر نتائج الربع الثاني لعام  2022لشركة هيومن سوفت .ويسرني
أن يكون معنا في مؤتمر اليوم من شركة هيومن سوفت السيد /مايانك باكسي –
عضو مجلس اإلدارة -وانوب دهاند ،المدير المالي .وسوف نبدأ بتقديم بعض
المالحظات من اإلدارة ثم نفتح المجال لألسئلة واألجوبة .وكتذكير أولي ،لطرح
سؤال يمكنك إما الطباعة في محادثة األسئلة واألجوبة او يمكنك الضغط على زر
رفع اليد ثم قم بإلغاء كتم صوت الميكروفون .ايها السادة ،يرجى المضي قدماً.
مايانك
باكسي

أشكرك ،ومرحبا ً بالجميع .أهال بكم في مؤتمر نتائج الربع الثاني لعام 2022
لشركة هيومن سوفت .أتمنى أن تكونوا أنتم وجميع أحبائكم في أمان حيث أن وباء
شكرا لفريق المجموعة المالية هيرميس على تسهيل هذا
كوفيد لم ينته بعد.
ً
المؤتمر .وأود ،أنا مايانك باكسي ،عضو مجلس إدارة هيومن سوفت ،مع المدير
المالي للشركة  ،السيد أنوب دهاند ،أن نعرض بإيجاز أبرز أحداث الربع الثاني
لعام  2022ثم عرضا للبيانات المالية للربع الثاني لعام  .2022وبعد ذلك في
النهاية ،سنترك المجال مفتو ًحا لألسئلة واألجوبة.
في البداية ،أود أن أذكر فقط أن أي بيانات أو آراء تطلعية تتم مناقشتها خالل هذا
المؤتمر تخضع لمخاطر وعدم يقين قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية .ال تتحمل
هيومن سوفت أي التزام لتحديث هذه اآلراء أو البيانات وال تصدر أي إعالنات
بخصوص أي ظروف مغايرة .
ال نزال نركز باستمرار على تعزيز الركائز االستراتيجية ،وفيما يلي بعض النقاط
الرئيسية خالل الربع الثاني من عام :2022
تم إصدار تصنيفات  QSللجامعات العالمية لعام  2023في يونيو من عام 2022
وتم تصنيف جامعة الشرق االوسط االمريكية  AUMكأول جامعة في الكويت
للعام الثاني على التوالي وهي اآلن من بين أفضل  750جامعة على مستوى العالم
وهذا إنجاز مشجع للغاية.
أطلقت جامعة الشرق االوسط االمريكية  AUMمركز  Smartverseللذكاء
االصطناعي واالبتكار بالتعاون مع مركز  AMENAلريادة األعمال والتنمية
التابع لجامعة كاليفورنيا  -بيركلي.
تم تكريم الشركات الرائدة من خالل جائزة AUMللشركات لعام  .2022إن
إطالق جائزة  AUMللشركات ينبع من إيماننا بأهمية االحتفال بالشراكة
االستراتيجية مع الشركات من القطاعين العام والخاص.
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أقيم معرض التوظيف للجيل القادم لعام  2022لمدة أسبوع كامل في بيئة هجينة
بمشاركة أكثر من  50شركة في هذا الحدث.
تم تنظيم العديد من الفعاليات في الحرم الجامعي للطالب والموظفين وأعضاء هيئة
التدريس خالل الربع الثاني  ،احتفاال بسنة ناجحة.
تجري حاليًا عملية قبول الطالب الجدد في كل من جامعة الشرق االوسط االمريكية
 AUMوكلية الشرق االوسط االمريكية  .ACMوسيكون آخر يوم للتقدم بطلب
للحصول على منحة دراسية هو الرابع من أغسطس .ونتوقع اإلعالن عن المنح
الدراسية المحلية بعد الرابع من أغسطس.
واآلن أود أن أدعو السيد أنوب دهاند ،المدير المالي لشركة هيومن سوفت ،لتقديم
نبذة مختصرة عن المؤشرات المالية للربع الثاني من عام .2022
أنوب دهاند أشكرك سيد باكسي ،ومساء الخير لجميع الحضور .أنا انوب دهاند ،المدير المالي
لشركة هيومن سوفت ،وأود عرض المؤشرات المالية الرئيسية للربع الثاني من
عام .2022
في البداية ،نود أن نوضح أنه بسبب التغييرات في التقويم األكاديمي في عامي
 2020و  ،2021فإن أرقام اإليرادات والربحية في النصف األول من عام
 2021والنصف األول من عام  2022غير قابلة للمقارنة.
خالل النصف األول من عام  ،2021بلغت اإليرادات المعترف بها  ٪50من
إيرادات الفصل الدراسي االول و ٪100من إيرادات الفصل الدراسي الثاني.
بالمقابل خالل النصف األول من عام  ،2022بلغت اإليرادات المعترف بها ٪25
من إيرادات الفصل الدراسي االول و ٪100من إيرادات الفصل الدراسي الثاني.
في الظروف العادية ،قد تتألف اإليرادات المعترف بها في النصف األول من
 ٪20من إيرادات الفصل الدراسي االول و ٪100من إيرادات الفصل الدراسي
الثاني.
كانت إيرادات النصف األول من عام  2022والبالغة  44.2مليون دينار كويتي
أقل بنسبة  ٪18من إيرادات النصف األول من عام  2021والبالغة  54.2مليون
سا إلى التغييرات التي طرأت على التقويم األكاديمي
دينار كويتي ،ويرجع ذلك أسا ً
في النصف األول من عام  2021بسبب فيروس كورونا.
ضا الرجوع إلى شريحة إقرار اإليرادات في
لمزيد من التفاصيل ،يمكنكم أي ً
الصفحة  19في العرض التقديمي للمستثمر.
كانت األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين
( )EBITDAللنصف األول من عام  2022والبالغة  29.5مليون دينار كويتي
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أقل بنسبة  ٪27مقارنة بالنصف األول من عام  2021والتي بلغت فيها 40.4
مليون دينار كويتي.
كان صافي ربح النصف األول من عام  2022والبالغ  27مليون دينار كويتي أقل
بنسبة  ٪27مقارنة بـ  36.9مليون دينار كويتي للنصف األول من عام .2021
بلغ هامش صافي الربح للنصف األول من عام  2022نسبة  ٪61بينما بلغ هامش
الربح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين ()EBITDA
للنصف األول من عام  2022نسبة .٪67
بلغت ربحية السهم  222فلسا خالل النصف األول من عام  2022مقابل 303
فلسا خالل النصف األول من عام .2021
حققت شركة هيومن سوفت صافي مركز نقدي قدره  68.6مليون دينار كويتي
كما في  30يونيو .2022
بلغ إجمالي حقوق الملكية  110.1مليون دينار كويتي كما في  30يونيو 2022
وبلغ العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين للنصف األول من عام 2022
نسبة .٪45
بلغ إجمالي األصول  136.5مليون دينار كويتي كما في  30يونيو  2022وبلغ
العائد السنوي على متوسط األصول للنصف األول من عام  2022نسبة .٪37
تقدم الميزانية العمومية القوية لشركة هيومن سوفت والعائد المرتفع على متوسط
األصول والعائد المرتفع على متوسط حقوق الملكية الحماية والمرونة ،األمر الذي
يم ّكن شركة هيومن سوفت من تحمل أحداث مجهدة مثل كوفيد .19
بهذا ،سنفتح المجال لألسئلة واألجوبة .نرجو أن تقدموا أنفسكم بأسمائكم والمؤسسة
التي تمثلونها عندما يكون لديكم أي أسئلة.
شكرا لكم و لك يا حاتم.
حاتم عالء

أشكركم أيها السادة .لطرح سؤال يمكنك إما الطباعة في محادثة األسئلة واألجوبة
أو يمكنك الضغط على زر "اليد المرفوعة" في الجانب األيمن من شاشتك وإلغاء
خاصية كتم الصوت لخطوطكم .مرة أخرى ،لطرح سؤال يمكنك إما الطباعة في
محادثة األسئلة واألجوبة او الضغط على زر "اليد المرفوعة" في الجانب األيمن
من شاشتك .سوف نتناول السؤال االول من خط توماس ماثيو من شركة كامكو.
خطك مفتوح.

توماس

مرحبا ً وأشكركم على المؤتمر .لدي ثالثة أسئلة .يتعلق السؤال األول بالركيزة
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االستراتيجية الثانية التي أعلنت عنها خالل عرض األرباح السنوية في وقت سابق
من هذا العام .إذا كان بإمكانك تقديم تحديث عن ذلك ،فسيكون ذلك مفيدًا للغاية.
السؤال الثاني يتعلق بالتحديث الخاص بتخصص التمريض  ،إذا كان بإمكانك أن
تعطينا فكرة عن الوقت الذي من المحتمل أن يبدأ فيه ذلك من حيث النفقات
الرأسمالية ومن حيث الرسوم وعدد الوحدات الدراسية التي يمكننا أن نفترضها
للمضي قد ًما في هذا التخصص .السؤال الثالث يتعلق بعدد الطالب .أفهم أنه في
الفصل الدراسي االول الماضي كان هناك  13753طالبًا مسجال  .بحلول هذا
الفصل الدراسي االول ،كم عدد الطالب المتوقع تخرجهم قبل التسجيالت الجديدة
شكرا لك.
لديكم؟ هذه هي أسئلتي الثالثة.
ً
مايانك
باكسي

أشكرك توماس .كما ذكرنا خالل مؤتمرنا السنوي ،هناك خطط نمو قصيرة األجل
وخطط نمو أطول قليالً .الخطة التي تشير إليها ،كما أعتقد ،هي الخطة الصغيرة
تطور محدد يجعل
طويلة األجل  .لذلك حتى اآلن ،وفي هذه الوقت ،ال يوجد
ّ
بإمكاننا مشاركة المزيد من المعلومات بشأن ذلك ،لكننا بالتأكيد نركز على كلتا
الخطتين .كما رأيتم ،بالنسبة للخطط قصيرة األجل ،حدث بالفعل الكثير من
مؤخرا ،وكذلك فيما يتعلق بتخصص
التطورات التي سلطت الضوء عليها
ً
التمريض ،كما ذكرنا سابقًا ،نخطط لبدء تقديم التخصص بحلول الفصل الدراسي
االول من عام .2023
وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية ،فقد تم ذكر خطة نفقات رأسمالية موحدة بقيمة
 6.5مليون دينار كويتي سابقًا ،وهي تبقى كما هي .فيما يتعلق بعدد الوحدات
الدراسية ،سيكون مشاب ًها ألي برنامج بكالوريوس آخر ألن التمريض يتم تقديمه
في جامعة الشرق االوسط االمريكية  .AUMإذا تحدثنا على وجه التحديد عن
إجمالي الوحدات الدراسية في التمريض ،فقد يتراوح من حوالي  120إلى 125
ساعة معتمدة .سيظهر الرقم الدقيق بمجرد االنتهاء من إعداد المنهج ،ولكن يجب
أن يكون ضمن هذا النطاق.
ضا ،فيما يتعلق بالتسجيالت الجديدة ،فإن تسجيل الطالب جارية
وكما ذكرت أي ً
نظرا ألننا ما زلنا بصدد استقبال المتقدمين ،فلن يتوفر العدد الدقيق
حاليا .
ً
للتسجيالت التي ستبدأ في الفصل الدراسي االول إال في مرحلة الحقة .إذا كنت
تشير إلى الطالب المستمرين ،فأعتقد أنه يجب أن يكون لدينا ما يقرب من
 10000طالب مستمر بعد الفصل الدراسي الصيفي ،ولكن في الوقت الحالي ،فإن
الفصل الدراسي الصيفي ال يزال جاريا حاليا  ،ولذلك يمكن لألعداد أن ترتفع أو
تنخفض قليالً ألنها ستعتمد كليّا على عدد الطالب الذين يتخرجون في الفصل
الدراسي الصيفي.

توماس
ماثيو

بالتأكيد .شكرا مايانك .لدي سؤال متابعة .من حيث عدد الطالب الذين سيستمرون
في الدراسة ،ذكرت أن هناك  10000طالب .وهذا يعني أن ما يقرب من 3753
طالبًا خالل العام الدراسي الماضي قد تخرجوا .هل هذا ما تقوله؟
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مايانك
باكسي

سيكون أكثر من  .10000سوف يتضح الرقم بمجرد أن تتضح الصورة تماما
لدينا بشأن الخريجين ،لكنني سأقول إنه سيكون في حدود  10إلى  11ألفًا .يمكن
أن تكون أرقام التخرج التي نتوقعها في المجموع حوالي  ،3100لكن هذا الرقم
سيستقر فقط بعد انتهاء الفصل الدراسي الصيفي.

توماس
ماثيو

بالتأكيد .وسؤال واحد آخر حول تحديث كلية التمريض .من حيث الرسوم لكل
ضا ،على سبيل المثال ،بالوحدة الدراسية في
وحدة دراسية ،هل يمكن مقارنتها أي ً
جامعة الشرق االوسط االمريكية AUM؟

مايانك
باكسي

في الوقت الحالي ،يمكنك افتراض أنه سيكون نفس معدل الوحدة الدراسية لكلية
دينارا كويتيًا لكل ساعة معتمدة.
إدارة األعمال ،وهو 240
ً

توماس
ماثيو
حاتم عالء

بالتأكيد .أشكرك .هذا مفيد للغاية .شكرا لك ،وشكرا على المؤتمر.

عثمان

أشكرك .وكتذكير ،لطرح سؤال يمكنك إما الطباعة في محادثة األسئلة واألجوبة أو
الضغط على زر "اليد المرفوعة" في الجانب األيمن من شاشتك .سوف نتناول
السؤال التالي من عثمان صديق من شركة سيكو .خطك مفتوح.
ضا في اإليرادات
أردت أن أسأل ،فيما يتعلق باإليرادات ،نحن نتفهم أن هناك انخفا ً
بسبب التغيير في التقويم األكاديمي ،ولكن من ناحية التكلفة ،هل ترى المزيد من
الضغط في المستقبل عندما تعود األمور لطبيعتها؟ ما هو المستوى الذي تتوقعون
أن تستقر الهوامش عنده؟ هل سيعود إلى مستوى  2019أم مكان ما بين الذي
شهدناه في فترة كوفيد ومستويات 2019؟

أنوب دهاند شكرا ً عثمان .أنا أنوب .عندما يتعلق األمر بالتكلفة والهوامش ،كما ذكرنا في
سا عندما تعود األنشطة داخل
الماضي أي ً
ضا ،أرقام  2019ستكون أكثر انعكا ً
الحرم الجامعي إلى وضعها السابق تما ًما .هذا هو المكان الذي ستتجه إليه
الهوامش .نحن حاليًا في النصف األول من عام  ،2022خالل الشهرين األولين
من عام  ، 2022كانت العمليات ال تزال تجري على أساس هجين ،والربع الثاني
جرى بالكامل داخل الحرم الجامعي .ببطء شديد ،ومع تقدمنا في العام الدراسي،
وبدء العمل داخل الحرم الجامعي وتشغيله بشكل كامل ،نعم ،سننجذب نحو أرقام
.2019
مايانك
باكسي

ولإلضافة إلى ذلك ،عثمان ،قد تظهر بعض عوامل االتجاهات التضخمية التي
نشهدها عالميًا في الربعين المقبلين ،ولكن ،نعم ،كما ذكر أنوب ،سننجذب بالقرب
من عام  2019في بيئة مستقرة على مدى السنة.

عثمان

حسنا .هل سيكون تخصص التمريض أكثر تكلفة فيما يتعلق بالمعدات والمرافق
ضا؟ كم سيكون كبيرا حجم
األخرى؟ هل سيكون هناك ضغط على هذا الجانب أي ً
مساهمة التمريض في إجمالي اإليرادات؟
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مايانك
باكسي

كما قلنا ،سوف يض ّم تخصص التمريض حوالي  300طالب في وضع مستقر.
لذلك فأنت تتحدث عن  1500طالب في بيئة مستقرة بشكل منتظم ،بمجرد أن
تستقر .لذا في هذا الخصوص ،ال أرى أن ذلك سيكون له تأثير كبير ،فقد يكون
هناك القليل من التكلفة اإلضافية لمختبرات محددة خاصة بالتمريض  ،وما إلى
ذلك ،ولكن بخالف ذلك ،هناك الكثير من المرافق المشتركة التي يمكن لتخصص
كبيرا على هيكل التكلفة يتزايد
تأثيرا
ضا استخدامها .ومن ثم ال نرى
التمريض أي ً
ً
ً
على هذا النحو .نعم ،قد تكون هناك عقبة صغيرة في البداية فيما يتعلق باستخدام
أعضاء هيئة التدريس ألنه في أي تخصص جديد سترى في البداية أن مستوى
الفعالية قد ال يكون األفضل كما خبرنا ذلك في الماضي .خالف ذلك فإننا ال نرى
أي اختالف كبير في هذا الشأن.

عثمان

إذن ،هل تخططون لتلقي طلبات التقديم من الفصل االول القادم لتخصص
التمريض؟
اعتبارا من الفصل الدراسي االول لعام  2023وليس هذا الفصل الدراسي االول.

مايانك
باكسي
عثمان

السنة القادمة .حسناً .أشكرك.

حاتم عالء

سوف نتناول السؤال التالي من خط فاطمة الدوسري من شركة سيكو .خطك
مفتوح.

فاطمة

مرحبا ً .أشكركم على المؤتمر .لدي سؤاالن فقط ،أحدهما يتعلق بالمنح الدراسية
هذا العام .يبدو أن المواد الدراسية لدرجة البكالوريوس في جامعة الشرق االوسط
االمريكية  AUMالمقدمة في إطار المنحة الدراسية ،كانت هذا العام أقل بمادة
واحدة مما كانت عليه في العام الماضي .لذلك أريد فقط أن أفهم األساس المنطقي
وراء ذلك .وفيما يتعلق بتخصص التمريض ،هل ستقدم الحكومة منحا دراسية
لتخصص التمريض؟

مايانك
باكسي
فاطمة

هل يمكنك ايضاح الجزء االول من سؤالك يا فاطمة؟

مايانك
باكسي
فاطمة

تقوم الحكومة كل عام فيما يتعلق بالمنح الدراسية بتقديم مجموعة من التخصصات
والجامعات ويمكنك التحديد واالختيار عندما تقوم بإدخال المواد الخاصة بك أو أول
ثالثة أو أربعة اختيارات لك.
التخصصات ،نعم.
لذا ،في درجة البكالوريوس ،في جامعة الشرق االوسط االمريكية  ،AUMفي
العام الماضي ،أعتقد أنه كان لديك  13تخصصا بينما لديك هذا العام 12
تخصصا .لذا أتساءل فقط ،هل كان هناك إسقاط إلحدى التخصصات المؤهلة
للحصول على منحة دراسية أو التي يمكن للطالب االختيار منها؟
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مايانك
باكسي

إذا نظرت إلى قائمة التخصصات لدينا ،لوجدت أن هناك بعض التخصصات ،مثل
االتصاالت السلكية واالتصاالت الالسلكية ال تحظى بشعبية كبيرة  .لذلك من هذا
المنظور ،من الممكن أن تكون تلك هي التغييرات في القائمة .وفي نفس الوقت،
سيقوم الطالب باالختيار من التخصصات المتاحة.

فاطمة

فيما يتعلق بالتخصصات التي ال تحظى بشعبية كبيرة ،هل الجامعة هي من تقوم
بحذفها من اختيارات المنح الدراسية أو الجهة الحكومية ذات الصلة هي التي تقوم
بذلك؟

مايانك
باكسي
فاطمة

هل يمكنك التوضيح؟ لم أفهم ما تقصدين بالضبط.
عندما قلت أن هناك بعض التخصصات مثل االتصاالت ال تحظى بشعبية  ،هل
شركة هيومن سوفت هي التي قررت عدم تضمينها؟

مايانك
باكسي

نعم .مثل هذه التخصصات تصبح غير فعالة ،وعندما يحدث ذلك .ال نرغب في
أخذ الطالب إلى مثل هذا النوع من التخصصات ،وذلك في ضوء تجربتنا السابقة.

فاطمة

لقد فهمت .وفيما يتعلق بتخصص التمريض؟

مايانك
باكسي

فيما يتعلق بالتمريض ،حتى اآلن ليس لدينا إجابة محددة على ذلك ،ولكن ،نعم ،إذا
ضا ضمن إرشادات برنامج المنح الدراسية الكويتي المتاح
كان التمريض يندرج أي ً
للطالب الكويتيين .لذلك ال نتوقع حدوث تغيير بهذا الشأن  .نعم ،بالنسبة للوافدين،
حتى اآلن سيكون التخصص متاحا فقط للطالب الذين يدرسون على نفقتهم
الخاصة.

فاطمة

ومنافسكم في هذا المجال هو جامعة الكويت؟

مايانك
باكسي

يتم تقديم التمريض في الكويت بشكل أساسي اليوم في إطار برنامج لمدة عامين من
قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،لذا ستكون هي المنافس الوحيد،
وخالف ذلك حتى اآلن ال يتم تقديم تخصص التمريض من قبل أي جهة في القطاع
الخاص.

فاطمة

أشكرك.

حاتم عالء

أشكرك .سوف نتناول السؤال التالي من خط فيجاي سنغ من شركة  .Fieraخطك
مفتوح.

فيجاي سنغ شكرا لكم على هذه الفرصة ،مايانك .عندي سؤاالن ،السؤال األول هو أنك قد
ذكرت أن هيكل التكلفة الخاص بكم سيعود إلى مستويات  ،2019وإذا نظرت إلى
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الربع الثاني من عام  ،2019فإن هوامشكم تتقدم بشكل جيد بالمقارنة مع مستويات
الربع الثاني في عام  .2019أتساءل ،هل ترى أنه في الواقع خالل بقية العام
الحالي سترتفع تكاليفكم وبالتالي ستنخفض نسب هوامشكم الى مستوياتها في عام
 ،2019أو ما الذي تعنيه بالضبط من خالل "التقارب" مع عام 2019؟ هذا هو
السؤال األول وبعد ذلك يمكنني العودة بالسؤال الثاني.
مايانك
باكسي

نعم .أنت على حق .أعتقد أن هامش صافي الربح للربع الثاني من عام  2022هو
 ٪56تقريبًا ،مقارنةً بكامل عام  ،2019الذي كان  .٪49المقصود هو أنه عندما
نعود إلى العمليات السنوية الكاملة ،يمكن أن تكون هناك تغييرات طفيفة على
أساس ربع سنوي في بعض النفقات مثل ،على سبيل المثال ،أن تكون مصاريف
ضا على موعد تسجيل الطالب الجدد،
البيع أعلى خالل ربع معيّن .واألمر يعتمد أي ً
وما إلى ذلك.
إذا ً المقصود هو ،عندما نعود إلى سنة الحياة الطبيعية السنوية حيث تكون هناك
دورة كاملة مدتها عام واحد  ،في ذلك الوقت يجب أن تكون األرقام أكثر تقاربا
ضا أن
عند مستوى يتحقق عنده هامش بنسبة  ٪49أو  .٪50سيتعين على ذلك أي ً
نأخذ في الحسبان التكلفة التضخمية التي رأيناها وهو األمر الذي يمكن أن تتم
ضا في المستقبل .
مواءمته أي ً

ضا عواقب على عدد قليل من التوقعات التي قد يتوقعها المحللون،
فيجاي سنغ ألن هذا له أي ً
ولكن إذا تركنا ذلك جانباً ،فإن السؤال الثاني يتعلق بالنقد في الميزانية العمومية.
لقد أوضحت في الماضي بالتفصيل متطلبات رأس المال العامل ،وما إلى ذلك،
ضا أن المستويات النقدية الحالية صافية من التزامات رأس المال
ولكن يبدو أي ً
العامل لديك تفوق بكثير نفقاتك السنوية األساسية ،وقد دفعتم في العام الماضي
أربا ًحا غير عادية ،لذلك أنا فقط أتساءل ،ما هو تفكيركم في هذا الصدد فيما يتعلق
بنسبة التوزيعات ،أو كيف تخططون إلدارة أموالكم؟ هل هناك أي تدابير
استراتيجية مخطط لها بشأن استخدام هذا النقد لألشهر الستة إلى السبعة المقبلة أو
على األقل للسنة المالية المقبلة؟
مايانك
باكسي

ضا ،الرصيد النقدي هو الرصيد الموجود في يوم معين وهو
كما ذكرنا سابقًا أي ً
تاريخ الميزانية العمومية .يعتمد األمر دائ ًما على ما إذا كنا قد حصلنا الذمم المدينة
في ذلك اليوم األخير من اإلغالق المالي أو أنها امتدت إلى الربع التالي .بعد قولي
هذا ،نعم ،أنت على حق .هناك وضع نقدي جيد متاح ولهذا ذكرنا في المؤتمر
السنوي أننا سنحاول الحفاظ على نسبة توزيعات  .٪70إذن هذا جانب واحد من
ذلك.
بالنسبة للنقد المتبقي ،لقد اعتمدنا خطة قصيرة األجل وأخرى طويلة األجل ،سنرى
التقدم المحرز وبنا ًء عليه نقرر ما إذا كان ينبغي علينا االحتفاظ ببعض النقد
االضافي إلى متطلبات رأس المال العامل .وبناء على ذلك فإن مجلس اإلدارة
سيوصي بتوزيعات لألرباح ،لكننا في الوقت الحالي ،كما ذكرنا ،سنعمل على
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الحصول على  ٪70كتوزيعات.
فيجاي سنغ أعتذر عن العودة إلى السؤال األول بشأن الهامش ألنني أعتقد تاريخيًا في الماضي
ضا غير
أنكم كنتم متحفظون للغاية بشأن توجه هامشكم  ،ولو أن البيئة كانت أي ً
مؤكدة  ،ولكن اآلن  ،عندما تقول أنه خالل سنة أكاديمية كاملة سيعود هامش
صافي الربح إلى مستوى  ٪50بينما أظهرتم باستمرار خالل األرباع القليلة
الماضية شيئًا أفضل ومن المحتمل أن يرتفع عدد الطالب لديكم بالشكل الذي يعمل
لصالحكم .أشعر بالفضول لمعرفة ما إذا كنت شديد الحذر عندما تتحدث بأن صافي
الهوامش تعود إلى  ٪50أو أن هناك عنصر تكلفة قد ال نكون على علم به.
مايانك
باكسي

أنت على حق .نحاول أن نكون واقعيين عندما نقول في ذلك الوقت ،لكن هذا ال
يعني أن جهودنا لتحسين الكفاءات وجهودنا إليجاد طرق ووسائل يمكننا من خاللها
تحسين األتمتة وما إلى ذلك هي أقل .إنها عملية مستمرة .لذلك إذا حققنا أكثر من
ذلك بقليل ،فقد كان ذلك نتيجة لعملنا المستمر على الكفاءات .إنها عملية مستمرة
وسنواصل فعل الشيء نفسه .على األقل ال نريد أن نعطي أمال دون داعٍ لشيء
لسنا متأكدين منه تما ًما.

فيجاي سنغ مفهوم .شكرا جزيال لك .تهانينا على ربعكم الرائع وشكرا لكم على هذه الفرصة.
شكرا مايانك .شكرا أنوب.
حاتم عالء

أشكرك .وكتذكير ،لطرح سؤال يمكنك إما الطباعة في محادثة األسئلة واألجوبة او
يمكنك الضغط على زر "اليد المرفوعة" في الجانب األيمن من شاشتك .سوف
نتناول السؤال التالي من ريم البري من شركة سيكو .خطك مفتوح.

ريم

انا ريم البري من شركة سيكو .أشكركم جزيال على هذا المؤتمر .لدي فقط
سؤاالن .كنت أتساءل عما إذا كان لديك أي إرشادات حول شكل المنح الدراسية
هذا العام .هل ستحصل شركة هيومن سوفت على حصة مماثلة للعام الماضي أو
...

مايانك
باكسي

اسمحي لي بمقاطعتك هنا ،لم نتمكن من سماعك بوضوح .هناك الكثير من الصدى
في الصوت .هل يمكنك أن تكرري من فضلك أو فقط… هناك صدى هنا.

ريم

مرحبا ً .هل يمكنك سماعي االن؟

مايانك
باكسي
ريم

نعم .إنه أفضل.
كان لدي سؤاالن فقط لطرحهما .كان السؤال األول حول التوجيه بشأن المنح
الدراسية .هل ستحصل شركة هيومن سوفت على حصة مماثلة للعام الماضي؟
وكان سؤالي الثاني هو ما إذا كان لديك أي توقعات حول ما سيكون عليه القبول
للعام الدراسي المقبل .كان آخر شيء إذا كنت تتوقع أي مراجعة قادمة للرسوم.
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مايانك
باكسي

فيما يتعلق بحصة المنح الدراسية أو القبول ،سيتعين على كليهما االنتظار حتى
انتهاء التقديمات والتسجيالت النهائية وعدد الطالب الذين يبدؤون الفصل الدراسي
االول ألنه قد ال يكون صحي ًحا في هذا الوقت إعطاؤكم أي نوع من األرقام
اإلرشادية ألنه من اآلن وحتى سبتمبر قد يحدث الكثير من األمور التي نجهلها،
ضا .لذلك أعتقد أنه من األفضل أن
ضا في السنوات الماضية أي ً
وهو ما شهدناه أي ً
ننتظر ،ولكن من جانبنا ،فإن جامعة الشرق االوسط االمريكية  AUMوكلية
الشرق االوسط االمريكية  ACMمستعدتان تما ًما وعلى رأس جهودنا الوصول
والحصول على أفضل الطالب وأكثرهم ذكا ًء وجذبهم لموسم التسجيل الجاري .لذا
كوني مطمئنّة  ،ستبذل جامعة الشرق االوسط االمريكية  AUMوكلية الشرق
االوسط االمريكية  ACMقصارى جهودهما للحصول على األرقام التي تناسبنا
والتي في مصلحة الجميع .وفيما يتعلق بمراجعة الرسوم ،ال يوجد حتى اآلن قرار
بشأن أي تغييرات في الرسوم في هذا الوقت.

ريم
حاتم عالء

حسنا ً .أشكرك.
أشكرك .مرة أخرى ،وكتذكير ،لطرح سؤال يمكنك إما الطباعة في محادثة األسئلة
واألجوبة او يمكنك الضغط على زر "اليد المرفوعة" في الجانب األيمن من
شاشتك .من فضلك ،إذا تمت اإلجابة على سؤالك" ،اخفض يدك" .توماس ،لست
متأكدًا مما إذا كان لديك سؤال متابعة.

توماس
ماثيو
حاتم عالء

ال .لقد تمت اإلجابة على سؤالي .أشكرك.
أشكرك .مرة اخرى ،وكتذكير نهائي ،لطرح سؤال يمكنك إما الطباعة في محادثة
األسئلة واألجوبة أو يمكنك الضغط على زر "اليد المرفوعة" في الجانب األيمن
من شاشتك.

حاتم عالء

لدينا سؤال من عبد العزيز الصغير من شركة .VCP

حاتم عالء

خطك مفتوح عبد العزيز.

عبد العزيز مرحبًا .أهالً .مساء الخير .شكرا على المؤتمر .أنا عبد العزيز الصغير من شركة
الصغير
فاليو كابيتال بارتنرز  .VCPلدي سؤال فقط حول معدل عمليات السحب .ما هو
االتجاه في هذا الرقم بالنظر إلى أنه كان لديك أرقام قبول عالية بشكل استثنائي في
شكرا لك.
 2019و 2020؟
ً
مايانك
باكسي

شكرا عبد العزيز .نعم .كما ذكرنا لك ،فإن عملية القبول لدينا صارمة للغاية وهذا
ما نحاول معرفته في معظم الوقت حيثما نشعر أن الطالب قد ال يستمرون أو من
مستقرا إلى حد ما .في
غير المحتمل أن يستمروا .لذلك ظل معدل االنسحاب
ً
جامعة الشرق االوسط االمريكية  AUMلدينا حوالي  ٪3إلى  ٪4معدل تسرب
على أساس سنوي .في كلية الشرق االوسط االمريكية  ،ACMيظل معدل التسرب
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أعلى قليالً ،والذي يمكن أن يصل إلى  ٪8أو نحو ذلك.
حاتم عالء .أشكرك .يبدو أنه ليس هناك أسئلة أخرى في هذا الوقت .لذلك أقوم بتحويل
االتصال لك في حالة وجود مالحظات ختامية لديك.
مايانك
باكسي

أشكركم أيها السادة على المشاركة وأشكر المجموعة المالية هيرميس مرة أخرى
على تسهيل هذا المؤتمر وإدارته.

انوب دهاند شكرا ً سيداتي وسادتي على المؤتمر .شكرا حاتم على إدارة المؤتمر ونتمنى نهارا
سعيدا ومساء الخير للجميع.
حاتم عالء

أشكرك.

انوب دهاند أشكرك.
حاتم عالء

أتمنى للجميع يوما سعيدا .شكرا لكم.
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