OFT
i= :'

(t . ~ .!".<Y'' )

Date:

7th

MIS. I

2022 ~~ 7 :6!.Jl:il1

November 2022

Boursa Kuwait Company

Greetings,

Subject: Analysts/Investors Conference minutes

~WI W-4 ~W\ ~~ (~~Ij(,.lh..ol\ >4i.A ~ :e~9Al1

for the third Quarter of 2022

2022

With reference to the aforementioned subject, and to our
letter sent to you on 02/11/2022, kindly find attached the

~y

,2022/11/02 t:-'...J~ ~ J....."JI ~~ ~!-' ,o~l t.,.....,yJI~! ".Jl.':..'/Y
.2022 !"W ~t..ll C;:')I LP u:~Ij~1 ~J..o ~ ~

minutes of the analysts / investors conference for the
third quarter of 2022.

Yours Sincerely,

O).l)'\~~.J

Dalal Hasan AI Sabti
Chairperson of the Board of Directors

12,223,680 : (~ ..) t~1 JWI <Y'i.J 12,223,680 :(~ ..l) JWI <Y'I.J 71382 : ~.J I.$.J~ J,......
WJ~I 15454 ;;~\ 305 :~.U-o - (965) 22322587 :~19 - (965) 22322588 :u.#
w\vw.human- ·oft.com

الشركة  :شركة هيومن سوفت القابضة
عنوان المؤتمر  :مؤتمر نتائج الربع الثالث لعام  2022لشركة هيومن سوفت) المحضر المعدل والمترجم من اللغة
اإلنجليزية(
التاريخ  2 :نوفمبر 2022
وقت المؤتمر  2:00:ظه ار بتوقيت الكويت
حاتم عالء

مايانك باكسي

مرحبا بالجميع .أنا حاتم عالء من المجموعة المالية هيرميس .أهال بكم في مؤتمر نتائج الربع الثالث
لعام  2022لشركة هيومن سوفت .ويسرني أن يكون معنا في مؤتمر اليوم من شركة هيومن سوفت
السيد /انوب دهاند  -المدير المالي ،ومايانك باكسي ،عضو مجلس االدارة.
سوف نبدأ بالعرض التقديمي من االدارة ثم سنفتح بعدها المجال لألسئلة واألجوبة .وكتذكير في البداية،
لطرح سؤال يمكنكم إما الضغط على زر رفع األيدي على الجانب االيمن من شاشاتكم أو يمكنكم
الطباعة في محادثة االسئلة واالجوبة .أيها السادة ،تفضّلوا.
مرحبا بالجميع .أهالا بكم في مؤتمر نتائج الربع الثالث من عام  2022لشركة هيومن سوفت
شكرا لكم ،فريق المجموعة المالية هيرميس ،على تسهيل هذا المؤتمر .أنا مايانك باكسي ،عضو
.
ا
مجلس اإلدارة في شركة هيومن سوفت القابضة ،نود أنا والمديرالمالي للشركة ،السيد أنوب دهاند ،أن
نذكر بإيجاز بعض النقاط الرئيسية للربع الثالث من عام  ،2022ثم نتناول النقاط المالية البارزة للربع
الثالث من عام  .2022وفي النهاية  ،سنترك المجال مفتو احا لألسئلة واألجوبة.
في البداية ،أود أن أذكر أن أي بيانات تطلعية أو آراء تناقش خالل هذا المؤتمر تخضع لمخاطر عدم
يقين قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية .ال تتحمل شركة هيومن سوفت أي التزام لتحديث هذه اآلراء
أو البيانات وال تصدر أي إعالنات بخصوص أي ظروف مغايرة.
نعرض فيما يلي بعض النقاط البارزة الرئيسية للربع الثالث من عام :2022
قامت جامعة الشرق االوسط االمريكية  AUMوكلية الشرق االوسط االمريكية  ACMمعا ُ بتسجيل ما
مجموعه  3391طالبا جديدا للفصل الدراسي االول لعام  ،2022مما جعل مجموع الطالب المسجلين
في بداية الفصل الدراسي االول لعام  2022يصل الى  13684طالب.
تم إصدار تصنيفات جامعات المنطقة العربية في الكويت لعام  ،2023وحصلت جامعة الشرق االوسط
األمريكية  AUMعلى المرتبة األولى في الكويت ،والمرتبة  26في المنطقة العربية .لقد ارتفع تصنيف
جامعة الشرق االوسط االمريكية  AUMفي المنطقة العربية من المركز الـ  34في عام  2022إلى
المركز الـ  26في عام  .2023وقد تحقق ذلك بسبب التركيز المستمر على التحسينات في كافة
المجاالت من قبل فريق جامعة الشرق االوسط االمريكية  ، AUMاألمر الذي يؤكد حرصنا على
الحفاظ على معايير جودة عالية.
صنفت جامعة ستانفورد خمسة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الشرق االوسط االمريكية AUM
من بين أفضل  ٪2من العلماء في العالم .وسنبقى فخورين بأعضاء هيئة التدريس لدينا وإنجازاتهم.
ضا بوجود بيئة حيوية وترحيبية لجميع
بدأ العام الدراسي  2023 / 2022بسلسلة من األنشطة وتميز أي ا
الطالب لالستمتاع بحياة الحرم الجامعي.
ال تزال جامعة الشرق االوسط االمريكية  AUMوكلية الشرق االوسط االمريكية  ACMملتزمتين
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بتعزيز المسؤولية االجتماعية للشركات من خالل العديد من المبادرات ،التي عقدت داخل الحرم
الجامعي وعبر المجتمع المحلي لمعالجة وتعزيز المسؤولية االجتماعية للشركات ،مثل حملة التوعية
مؤخرا.
بسرطان الثدي التي تم تنظيمها
ا
ظل أداؤنا المالي في نهاية الربع الثالث من عام  2022قويا ا وما زلنا نركز على تحسين الكفاءات.
اآلن أود أن أدعو السيد أنوب دهاند ،الرئيس المالي لهيومن سوفت ،لتقديم موجز عن المؤشرات المالية
شكرا لكم.
للربع الثالث من عام .2022
ا
أنوب دهاند

شكرا لك سيد باكسي ،ومساء الخير لجميع الحاضرين .أنا أنوب دهاند ،المدير المالي لشركة هيومن
سوفت ،وأود أن أقدم المؤشرات المالية للربع الثالث من عام .2022
بادئ ذي بدء ،نود أن نعلم أنه بسبب االضطرابات الناجمة عن كوفيد  19والتغييرات في التقويم
األكاديمي في عام  ،2021فإن أرقام اإليرادات والربحية لفترة التسعة أشهر من عام  2021وفترة
التسعة أشهر من عام  2022غير قابلة للمقارنة.
خالل الربع الثالث من عام  ،2021كان االعتراف باإليرادات بنسبة  ٪100من الفصل الصيفي،
بالمقابل خالل الربع الثالث من عام  ، 2022عاد االعتراف باإليرادات إلى ما كان عليه في  2019أيام
ما قبل كوفيد ،والتي تمثل  ٪100من الفصل الصيفي و  ٪20من الفصل الدراسي االول.
انخفضت إيرادات التسعة أشهر من عام  2022البالغة  62.6مليون دينار كويتي بنسبة  ٪7.6عن
سا إلى
إيرادات التسعة أشهر األولى من عام  2021والبالغة  67.7مليون دينار كويتي ،ويرجع ذلك أسا ا
االضطرابات الناجمة عن كوفيد  19في عام  2021والتغييرات التي طرأت على التقويم األكاديمي في
ضا الرجوع إلى شريحة
األشهر التسعة األولى من عام  .2021لمزيد من التفاصيل ،يمكنكم أي ا
االعتراف باإليرادات في الصفحة  19في عرضنا التقديمي للمستثمر.
انخفضت األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ) (EBITDAللتسعة أشهر من عام
 2022والبالغة  41.4مليون دينار كويتي بنسبة  ٪13.1مقارنة بأرباح التسعة أشهر من عام 2021
التي بلغت  47.7مليون دينار كويتي.
وانخفض صافي ربح األشهر التسعة األولى من عام  2022والبالغ  37.9مليون دينار كويتي بنسبة
 ٪11.3مقارنة بـ  42.7مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام .2021
بلغ هامش صافي الربح للتسعة أشهر األولى من عام  2022نسبة  ٪61وبلغ هامش الربح قبل خصم
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ) (EBITDAللتسعة أشهر األولى من عام  2022نسبة .٪66
وبلغت ربحية السهم  311فلسا خالل التسعة أشهر األولى من عام  2022مقابل  351فلسا خالل الفترة
ذاتها من عام .2021
بلغ صافي المركز النقدي لشركة هيومن سوفت  73.5مليون دينار كويتي كما في  30سبتمبر .2022
وبلغ إجمالي حقوق الملكية  121مليون دينار كويتي كما في  30سبتمبر  ،2022بينما بلغ العائد
السنوي على متوسط حقوق المساهمين لمدة التسعة أشهر األولى من عام  2022نسبة .٪40
بلغ إجمالي األصول  163.7مليون دينار كويتي كما في  30سبتمبر  2022والعائد السنوي على
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متوسط األصول للتسعة أشهر األولى من عام  2022نسبة .٪31
توفر الميزانية العمومية القوية لشركة هيومن سوفت والعائد المرتفع على متوسط األصول والعائد
المرتفع على متوسط حقوق الملكية الحماية والمرونة وتمكن شركة هيومن سوفت من تحمل أحداث
مجهدة مثل كوفيد .19
وب هذا ،نفتح المجال اآلن لألسئلة واألجوبة .نطلب منك تقديم نفسك باسمك والمؤسسة التي تمثلها عندما
شكرا لكم .تفضل يا حاتم.
يكون لديك أي أسئلة.
ا
حاتم عالء

اشكرك ،أنوب .لطرح سؤال يمكنكم إما الضغط على زر رفع األيدي وإلغاء الوضعية الصامتة
لخطوطكم أو يمكنكم الطباعة في مربع محادثة االسئلة واالجوبة .مرة اخرى ،يمكنكم إما الضغط على
زر رفع األيدي أو يمكنكم الطباعة في مربع محادثة االسئلة واالجوبة .سوف نأخذ السؤال االول من
خط توماس ماثيو .خطك مفتوح.

توماس ماثيو

مرحبا .اشكركم على المؤتمر ،وأهنئكم على ارتفاع عدد المسجلين مقارنة بالعام الماضي .أردت فقط
أن أفهم بصورة أوسع كيفية وصول عدد المسجلين إلى أكثر من  .3300إذا كان بإمكانكم إعطائنا خلفية
عن عدد خريجي المدارس الثانوية الموجودين هناك وعدد المنح الدراسية لجميع الجامعات الخاصة في
الكويت والحصة السوقية لـجامعة الشرق االوسط االمريكية  AUMوكلية الشرق االوسط االمريكية
 ،ACMفسيكون ذلك مفيداا .لدي سؤاالن إضافيان .سأنتظر الرد وبعد ذلك ربما سأطرح هذه االسئلة.
شكرا لكم.
ا
شكرا لك ،توماس.كما تعلم أن مجلس الجامعات الخاصة في الكويت يعلن عن المنح الدراسية بعد
ضا ،تم اتباع نفس العملية.
التسجيل األولي للطالب والتسجيل في الجامعات المختلفة .وفي هذا العام أي ا
واآلن ،ما يحدث هو أنه في المرحلة األولية ،عندما يتم نشر القائمة ألول مرة ،تكون المعلومات
والبيانات المتاحة غير نهائية ،حيث يتم تحديثها بإستمرار حتى بداية الفصل الدراسي.

مايانك باكسي

سبب ذلك هو أنه خالل الفترة من أول نشر لتسجيل الطالب في الجامعات المختلفة حتى بداية الفصل
الدراسي االول ،يمكن أن تحدث تغييرات مختلفة فيما يتعلق بالطالب الراغبين في تغيير تخصصاتهم أو
الطالب الراغبين في الذهاب إلى جامعات أخرى أو قد تأتي بعض نتائج المدارس ،خاصة نتائج
المدارس األمريكية والبريطانية ،الحقاا .وكل هذه العوامل تؤدي إلى حالة ال تتوفر فيها األرقام النهائية
في ذلك الوقت.
ضا بشكل كامل في المجال العام .لذا فإن أي بيانات أو
وبعد ذلك ،تحدث التغييرات ،والتي ال تتوفر أي ا
معلومات نجمعها في نهاية فترة التسجيل ،أو في بداية الفصل الدراسي االول يمكن جمعها من خالل
مصادر صحفية مختلفة وغيرها  ،ألنه ال يوجد مصدر موثوق واحد.
ولذا أود فقط أن أوضح ذلك ،وعندما أشير إلى إجمالي خريجي المدارس الثانوية والمخصصات بشكل
عام ،قد يخضع ذلك للتصحيحات إن وجدت ألن األرقام النهائية قد ال تكون متاحة في المجال العام.
توماس ماثيو

بالتأكيد.

مايانك باكسي

نعم .بشكل عام  ،إذا نظرت إلى التركيبة السكانية في الكويت والمدارس العاملة هنا ،وال سيما المدارس
الخاصة العربية والمدارس الحكومية والمدارس األجنبية ،فإن إجمالي عدد الطالب الذين تخرجوا هذا
العام يبلغ نحو  45000طالب .وانا اتحدث من المدارس الحكومية والخاصة والمدارس العربية التابعة
للحكومة وايضا المدارس االجنبية.
واآلن ،من بين هؤالء الخريجين ،فإن المخصصات التي نجمعها من مختلف المطبوعات والصحف
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وغيرها هي أن جامعة الكويت كانت ستستوعب حوالي  9000طالب .كانت اإلعالنات العامة عن
المنح الدراسية الخارجية في تلك المرحلة حوالي  4000طالب تقريباا .تم اإلعالن عن منح دراسية
محلية ،لحوالي  6400طالب .وبالنسبة للباقي ،كانت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ستأخذ هذا
العام حوالي  16000طالب .وبذلك يصل عدد الطالب إلى حوالي  35000طالب.
وسيتكون الـ  10000المتبقي من فئات مختلفة ،فقد يكون هناك متسربون ،وقد يكون هناك بعض
الوافدين الذين يسافرون إلى الخارج ويغادرون البالد للدراسات العليا ،كما أن بعض خريجي المدارس
الثانوية الكويتيين يلتحقون ،على سبيل المثال ،بأكاديمية الشرطة أو الحرس الوطني ،إلخ .إذا ،هذا هو
تخصيص خريجي الثانوية العامة.
توماس ماثيو

بالتأكيد .فقط لكي أفهم هذا بشكل صحيح :أنت تقول أن  6400طالب كانوا من احا دراسية خاصة .وكان
لدى جامعة الشرق االوسط االمريكية  AUMوكلية الشرق االوسط االمريكية  ACMمجتمعتين 3300
عملية تسجيل مقابل ،دعنا نقول ،العام الماضي ،والذي أعتقد أنه كان حوالي  5,800منحة دراسية.
وأعتقد أن جامعة الشرق االوسط االمريكية  AUMوكلية الشرق االوسط االمريكية  ACMبلغت
حصتهما حوالي  3183طالباا.

مايانك باكسي

دعني أصحح هذا :كان  6,400هو الرقم الذي كان متا احا في المجال العام عندما أعلن مجلس الجامعات
الخاصة ألول مرة قائمة المنح الدراسية المحلية .اآلن ،إذا كنت قد رأيت ،في ذلك الوقت ،أن رقم جامعة
الشرق االوسط االمريكية  / AUMكلية الشرق االوسط االمريكية  ACMلم يكن  ،3300بل كان
حوالي  .2700اإلضافات حدثت بعد ذلك.
ضا بسبب االنسحاب أو إعادة التعديل هناك .العدد
وبالمثل ،ربما تم تغيير أرقام الجامعات األخرى أي ا
اإلجمالي في النهاية وهو  ،6400قد ال يكون هذا هو الرقم النهائي الفعلي ألن ذلك غير متاح في
المجال العام .اآلن ،عند المقارنة بالعام الماضي ،أعتقد أن إجمالي المنح الدراسية المحلية كان حوالي
.7000

توماس ماثيو

بالتأكيد .واضح جدا .اشكرك جزيال .هناك سؤال اخر يتعلق بعدد الطالب الذين تخرجوا من كلية
الشرق االوسط االمريكية .ACM

مايانك باكسي

نعم ،هناك شيء اخر يا توماس.

توماس ماثيو

نعم

مايانك باكسي

ضا  ،يتغير الرقم الح اقا ،ألنه في النقطة الزمنية األولية ،ال يكون الطالب الذين يدرسون على نفقتهم
أي ا
الخاصة جز اءا من اإلعالن .لذلك عندما يزداد رقم كلية الشرق االوسط االمريكية  / ACMجامعة
الشرق االوسط االمريكية إلى ،على سبيل المثال 3391 ،هذه المرة ،فإنه أيضا ا من الطالب الذين
يدرسون على نفقتهم الخاصة والذي يأتي الحقاا.

توماس ماثيو

حسنا ا .واضح جدا .وفيما يتعلق بعدد الطالب الذين انضموا إلى جامعة الشرق االوسط االمريكية AUM
من كلية الشرق االوسط االمريكية  ACMمقارنة بالعام الماضي ،هل يمكنك مقارنة ذلك؟

مايانك باكسي

بشكل أو بآخر ،هو تقريباا نفس العدد 400 ،طالب ،ألن ذلك كان ثابتاا.

توماس ماثيو

بالتأكيد .وسؤالي األخير هو عدد الطالب الذين سيتخرجون من هذا الفصل الدراسي االول إلى الفصل
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الدراسي االول المقبل .كم سيكون عددهم في المتوسط؟
مايانك باكسي

ضا على خطط الدراسة الفردية للطالب وكيف
اآلن بدأ الفصل الدراسي للتو ،وسيعتمد التخرج أي ا
يتصرفون في كل فصل دراسي .لذلك قد يكون من الصعب جداا إعطاؤك رق اما حقيقياا .ولكن يمكننا أن
نقدم لك نطاقاا قد يتراوح بين  2900و  .3100لكن هذا الرقم يخضع للتصحيح عندما ينتهي الفصل
تصرف الطالب في كل مرحلة من المراحل.
الدراسي وكيفية
ّ

توماس ماثيو

شكرا لك .واضح جدا .من المحتمل أن أنضم إلى قائمة االنتظار مرة أخرى لبعض األسئلة
بالتأكيد.
ا
اإلضافية .شكرا لك اآلن.

مايانك باكسي

بالتأكيد.

حاتم عالء

سوف نتناول السؤال التالي من عثمان صديقي من شركة سيكو البحرين .عثمان ،خطك مفتوح.

مايانك باكسي

اعتقد انه غير مسموع.

حاتم عالء

نعم .عثمان ،ال يمكننا سماعك .ربما يمكنك محاولة الكتابة لنا.

عثمان

هل يمكنك سماعي؟

حاتم عالء

االن يمكننا سماعك.

مايانك باكسي

تحدث بصوت أعلى من فضلك.

حاتم عالء

تحدث بصوت اعلى.

عثمان

نعم .أعتقد أن لدي سؤاال واحدا فقط ،يتعلق بجانب التكلفة لشركة هيومن سوفت .لقد رأينا اإليرادات
والتقويم األكاديمي يعودان إلى مستويات  ،2019لكن التكاليف ال تزال أقل مما كانت عليه في عام
 .2019خالل كوفيد ،ذكرت ،ألنه لم يكن هناك حرم جامعي كامل ،سيساعدك ذلك حقاا في الحفاظ على
تكاليفكم .اآلن ،مع هذه التكلفة المنخفضة ،هل تعتقد أنها ال تزال مستدامة أم أن الضغط سيأتي في الربع
التالي والفصول الدراسية المقبلة؟

مايانك باكسي

ا
فصال دراسياا كامالا،
ضا  ،سننجذب نحو أرقام  2019ألننا ندير
أنظر كما قلنا في المؤتمرات السابقة أي ا
عام كامل من التنفيذ داخل الحرم الجامعي .اآلن ،هذا العام ،إذا نظرت إلى األرباع الثالثة تجد أنه،
خالل الربع األول ،كان يتضمن جزء من التعليم عن بعد .ثم بدأ الربع الثاني داخل الحرم الجامعي،
لكنه كان مجرد بداية ،بعد هذه الفجوة الطويلة ،والربع الثالث كان ربع الفصل الصيفي.
لذلك ،لن يتم تسجيل األحداث العادية والتكاليف التي تدخل في التقويم األكاديمي العادي أو تكبدها في
هذه الفترة من الوقت .لهذا السبب ،ومع مرور الوقت وعندما نرى دورة كاملة من التنفيذ داخل الحرم
الجامعي ،قد ننجذب نحو مستوى سنة .2019
ضا مراعاة انه من  2019إلى اآلن ،2023/2022 ،هناك زيادة متصاعدة في
نظرا ألنه يتعين عليك أي ا
ا
بعض ا لتكاليف بسبب التضخم ،وما إلى ذلك .وبالطبع ،سيتم تعويض جزء منها من الكفاءات التي
حققناها ،والتي تراها أيضا في هوامشنا .كما نرى اليوم ،نشعر بأننا بعد أن نمر بعام كامل من
العمليات ،يجب أن نعود إلى مستوى سنة .2019
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عثمان

نعم  ،ولكن مجرد متابعة تتعلق برواتب الموظفين .وقد ذكرت أنه ال توجد لديكم كوادر تدريسية
زائرة ،وأن جميع أعضاء الهيئة يعملون بدوام كامل ،ولكن كان هناك انخفاض في رواتب الموظفين
والتكاليف ذات الصلة هذا الربع.

مايانك باكسي

نعم

عثمان

هل هذا في الصيف على وجه التحديد؟

مايانك باكسي

ال .الربع الثالث هو الفصل الصيفي ،ويذهب العديد من الموظفين في إجازة خالل أشهر الصيف .كما
سا صيفية
هو الحال في أشهر الصيف ،ليس لدينا عمليات كاملة .فقط الطالب الذين يحضرون درو ا
سيكونون هناك .ولهذا ،ال يوجد في الحرم الجامعي من أعضاء هيئة التدريس فقط المطلوبين لذلك.
خالف ذلك ،يذهب أعضاء هيئة التدريس في إجازة خالل هذا الوقت.
وبالتالي ،إذا الحظت في الربع الثالث ،تكون التكاليف دائ اما أقل .اآلن ،في العامين الماضيين ،تقلب
الفصل الصيفي ،وبالتالي ،لن ترى نفس االتجاه .ولكن إذا ذهبت أبعد قليالا ،أو حتى  ، 2021الربع
الثالث من عام  2021حتى الربع الثالث من عام  ، 2019فسترى نفس االتجاه.
ضا ،عندما تقارن السنوات السابقة باألرقام المطلقة  ،في
لكن شيئاا آخر يجب أن أعرضه عليكم أي ا
السابق  ،اعتدنا على تشغيل مراكز التدريب .وكما تعلم ،خالل فترة انتشار فيروس كورونا ،أغلقنا
جميع مراكز التدريب العاملة في الكويت ودبي وأبو ظبي وقطر ،لذا فإن تكلفة المدربين في مراكز
ضا
التدريب لم تعد موجودة ضمن األرقام المطلقة بالدينار .وسوف ينعكس عنصر خفض التكلفة هذا أي ا
عند مقارنة بعض القيم المالية المطلقة في تكلفة العمليات.

عثمان

حسناا .اشكرك جزيال.

حاتم عالء

سوف نتناول السؤال التالي من حصة العميري .خطك مفتوح .حصة ،خطك مفتوح.

حصة
العميري

نعم .أنا أسأل فقط عن نسبة النمو المتوقعة ألرباحكم في السنوات الثالث المقبلة ،وكذلك ،ما هو
التحديث الخاص بالكلية الجديدة ،وكلية التمريض ،وما هو نوع الدخل الذي تتوقعه من تلك الكلية؟
شكرا لك.
ا

مايانك باكسي

من حيث النمو ،بشكل أو بآخر ،عندما تنظرين إلى أرقام الفصل االول ،فإن تسجيالت الطالب موجودة
قادرا بسهولة على تصور
بالفعل ،ومن اإليرادات المؤجلة الموجودة في نهاية سبتمبر ،سيكون المرء ا
كيف سيبدو عامنا القادم .ألن اإليرادات المؤجلة التي نراها في الميزانية العمومية في سبتمبر سيتم
اإلعتراف بها مدى أربعة أشهر .لذلك سيكون العام القادم ،الربع األول ،واض احا ،وأن الطالب
مستمرون إلى حد ما خالل األرباع الثالثة هناك.
لذلك ،لديك فهم واضح جداا لكيفية تحقيق إيراداتنا للعام المقبل .ثم فيما يتعلق بالهوامش ،كما ذكرنا في
السؤال السابق ،إننا سننجذب نحو هوامش  .2019لذلك أعتقد أن هذا يعطي فه اما جيداا لكيفية النظر إلى
نمو إيراداتنا وأرباحنا.
فيما يتعلق بكلية التمريض ،من المتوقع أن يتم تقديم تخصص التمريض والتغذية في الفصل االول من
عام  .2023ولهذا السبب ،يتم النظر في االستعدادات والبنية التحتية المطلوبة ،وهي قيد التنفيذ .وكلما
اقتربنا من تاريخ البدء هذا ،سنتمكن من التحدث أكثر عن ذلك .والسؤال األخير هل يمكن أن تعيديه من
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فضلك؟
حصة
المطيري

نعم .كنت فقط أسأل عن نوع العائدات التي تتوقعونها .ما نوع الدخل الذي تتوقعه من تلك الكلية  ،كلية
التمريض؟

مايانك باكسي

عادةا ،تجربتنا السابقة هي أنه عندما نبدأ بتخصص جديد ،نبدأ برقم أقل بكثير ،والذي يتراوح من 50
إلى  100طالب لكل تخصص .ثم في النهاية ،يستمر الطالب معنا في دورة تخرج مدتها خمس سنوات.
وفي بيئة مستقرة  ،نتوقع أن يكون لكل من هذه التخصصات تسجيل جديد من حوالي  200إلى 250
طالباا .لذلك عندما تأخذ كل من هذه التخصصات ،لنفترض على مدى السنوات الخمس التي سيستمر
فيها الطالب ،وفي بيئة مستقرة  250 ،مضروبا بخمسة ،أي حوالي  1200إلى  1250طالب لكل
تخصص .لهذا السبب ،من المتوقع أن يكون هذا النوع من الطالب في بيئة مستقرة ،ولكن هذا على
مدى دورة مدتها خمس سنوات.
دينارا كويتياا لكل ساعة
ومن ثم ستكون رسومنا مشابهة إلى حد ما لكلية األعمال ،والتي تبلغ 240
ا
ضا إلى حوالي  130ساعة معتمدة للتخرج .لذلك ،بشكل أو بآخر،
معتمدة ،وسيحتاج هؤالء الطالب أي ا
سيكون من الواضح كيف ستنمو اإليرادات.
نعم ،رائع .اشكرك جزيالا.

حصة
العميري
مايانك باكسي

اشكرك.

حاتم عالء

سوف نتناول السؤال التالي من خط اشيش اجاروال .خطك مفتوح.

أشيش
اجاروال

مرحبا ا سيداتي وسادتي .أشكركم على إعطائي هذه الفرصة .لذا  ،بالعودة إلى… كمتابعة فقط ،ما هي
النسبة المئوية آللية التقديم الخاصة بك عن بعد؟ وحتى اآلن ،بد اءا من الربع الرابع وما بعده ،ما هي
النسبة المئوية آللية التقديم التي ستتحول تما اما إلى وضع التقديم عن بعد ،أي وضع 2019؟ لدي المزيد
من األسئلة .سوف أوجهها بعد هذا السؤال.

مايانك باكسي

ال ،من الربع الثاني نفسه ،العمليات بأكملها اآلن تجري في الحرم الجامعي وال يوجد نموذج هجين أو
تقديم عبر اإلنترنت .يأتي كل طالب اآلن إلى الحرم الجامعي فقط.

أشيش
اجاروال

ضا ،يعود األمر
لذلك يمكننا أن نفترض أنه
اعتبارا من الربع الرابع من عام  ، 2022وللعام المقبل أي ا
ا
إلى ما قبل كوفيد من حيث تقديم التعليم  ،أليس كذلك؟

مايانك باكسي

نعم ،حتى االن ،عدنا الى الوضع الطبيعي.

أشيش
اجاروال

كما هو الوضع اآلن ،لقد عادت األوضاع إلى طبيعتها .حسنا ا .وسؤال آخر للمتابعة هو أنك قلت إن
تكلفة موظفيك أقل ألن الكثير من الموظفين يذهبون في إجازة .أريد فقط أن أفهم كيف يحدث هذا ،ألن
هناك مفهو اما لإلجازة مدفوعة األجر أو أن هذا يشبه ،إذا كنت تأخذ إجازة  ،فلن يتم الدفع لك ،وبالتالي
تختلف تكلفة موظفيك عندما يذهب الكثير من الموظفين في إجازة؟ أردت فقط أن أفهم هذا الجزء.

مايانك باكسي

ال ،إنها في األساس المعالجة المحاسبية .ألنه بموجب إرشادات المحاسبة في المعايير الدولية إلعداد
شهرا من العمل .لذلك
التقارير المالية ،فإنه تتراكم لديك أيام إجازة كل شهر عندما يكمل الموظف
ا
صا ما يحق له الحصول على إجازة لمدة  30يو اما في السنة التقويمية ،ويكون يستحق
لنفترض أن شخ ا
ضا ،ويذهب كمخصص لإلجازة.
كل موظف راتب  2.5يوم كل شهر كراتب إجازة أي ا
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وخالل العام  ،إذا كان شخص ما يأخذ إجازة لمدة شهر واحد ،لن يتم خصم تكلفة ذلك كرواتب ،كما هو
الحال بالفعل  ،ألننا فرضنا هذا كمصروفات إجازة في األشهر السابقة .لذلك ،في ذلك الشهر ،ستأخذ
هذه المصروفات من المخصص ألنك ستعكس المخصص .لهذا السبب ،في ذلك الشهر بالذات ،عندما
يأخذ شخص ما إجازة ،لن تدفع له راتبا ا  ،لكنه يُدفع من مخصص اإلجازة.
أشيش
اجاروال

حسنا جيد.

مايانك باكسي

وهذا هو السبب في أنه ال يوجد شيء كراتب غير مدفوع ،ما لم يكن ليس لدى شخص ما رصيد إجازة،
فلن يكون سوى راتب غير مدفوع .وإال فهم مستحقون لهذه الرواتب .لكن االستحقاق يحدث خالل كل
شهر ،حيث يستمر في التراكم.

أشيش
اجاروال

حسنا ا .لست متأكداا مما إذا كنت أفكر في االتجاه الصحيح ألنه دعنا نقول لهذا الشهر بالذات ،وللمستقبل
ضا ،عليك أن تراكم  ،أليس كذلك؟ من إجازات المستقبل.
أي ا

مايانك باكسي

نعم ،ولكن هذا  2.5يوم فقط أيضا.

أشيش
اجاروال

حسنا ا .شكرا على هذا التوضيح .وفقط سؤال أخير ،إذا جاز لي أن أسأل .بما أن التمريض سيبدأ من
العام المقبل ،فسيكون ذلك في الفصل االول للعام الدراسي  ، 2024أليس كذلك؟ صحيح؟

مايانك باكسي

الفصل الدراسي االول لعام  2023يبدأ في سبتمبر.

أشيش
اجاروال

سبتمبر؟

مايانك باكسي

نعم ،اعتبارا من سبتمبر.

أشيش
اجاروال

نعم .حسنا ا .لذا بصرف النظر عن التمريض ،أي أشياء أخرى تبدأ بها ،أم أنه التمريض فقط الذي
سيبدأ؟

مايانك باكسي

لقد ذكرنا التمريض والتغذية.

أشيش
اجاروال
حاتم عالء

التمريض والتغذية .حسنا .شكرا جزيال.

عبد العزيز
الصغير

اشكرك .سوف نتناول السؤال التالي من عبد العزيز الصغير .خطك مفتوح.
مرحباا .طاب مساؤك .أنا عبد العزيز الصغيّر من شركة فاليو كابيتال بارتنرز .لدي سؤاالن .األول هو
أنني الحظت أنك قمت بتحرير جزء كبير من ودائعك .لست متأكدا لماذا كان هذا هو الحال .هناك شيء
مرتبط كذلك .كنت أتوقع زيادة في النفقات الرأسمالية ،لكن ذلك لم يحدث حتى إصدار هذا الربع .لست
متأكداا مما إذا كنت ستتمكن من إكمال األعمال قبل الفصل الدراسي االول للعام المقبل .إذن هذان أول
سؤالين.
السؤال األخير من جانبي هو عمليات االنسحاب .لذا ،في األساس ،يشير معدل التسجيل النهائي إلى أن
بعض التخرج المعجل قد حدث خالل الصيف .ومع ذلك ،إذا نظرنا إلى اتجاه العائد لكل طالب ،فهو في
الواقع مشابه لعام  ،2019مما قد يشير إلى انسحاب المزيد من الطالب فعلياا بدالا من تعجيل تخرجهم.
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هل هذا صحيح أم ّ
شكرا لك.
أن لدي شيئا خاطئا هنا؟
ا
مايانك باكسي

نعم بالتأكيد .معدل االنسحاب ثابت إلى حد ما .وهو يمثل حوالي  ٪3من العدد السنوي في بداية العام
الدراسي .لذلك ال يوجد تغيير في نسبة االنسحاب .إنها نسبة ثابتة .لم نشهد أي تقلبات كبيرة في هذا
الصدد.
عند تناول الجزء الخاص باإلنفاق الرأسمالي ،نعم  ،إذا كنت قد رأيت الحرم الجامعي ،من حيث البنية
التحتية ،والبناء لجميع المرافق ،على سبيل المثال ،المكتبات ،والمجمع الرياضي ،والمباني الثقافية،
ومراكز البحث ،وما إلى ذلك ،كلها اكتملت اآلن ،وحتى مواقف سيارات متعددة الطوابق موجودة أيضا.
لذا من هذا المنظور ،فإن المطلوب هو فقط توفير فصول دراسية إضافية أو مختبرات محددة إضافية،
إن وجدت ،عند الحاجة.
بالنسبة لنا ،هذه ليست مشكلة كبيرة ألن خطتنا الرئيسية الشاملة للحرم الجامعي موجودة .ومن تجاربنا
السابقة ،فقد أثبتنا قدرتنا على بناء مثل هذه البنية التحتية في غضون فترة زمنية قصيرة .لذا سنفعل ما
هو ضروري عندما تنشأ الحاجة ،ولماذا نج ّمد األموال بال داع في النفقات الرأسمالية؟
وسنكون مرتاحين كلما احتجنا إلى تضمين هذه القدرة االستيعابية .لذلك ال أرى أننا سنواجه أي
صعوبة .عالوة على ذلك ،عندما يبدأ طالب التمريض أو تخصصات التغذية ،فإن السنة األولى هي
على أي حال السنة التأسيسية .وهذا يسمح لنا مرة أخرى بالحصول على مساحة كافية ،ولهذا السبب
نحن مطمئنون حول هذا الوضع.
واآلن ،حول سؤالك األول ،لم أفهم .قلت "تحرير الودائع" .أنت تشير إلى الودائع الثابتة التي تظهر ،أو
إلى ماذا أشرت في هذا السؤال األول؟

عبد العزيز
الصغير

نعم بالضبط .لذلك ،إذا كنت أتذكر بشكل صحيح من البيانات المالية ،فقد قمت بتحرير حوالي  20مليون
إلى  30مليون من الودائع .ال أعتقد أنك فعلت ذلك العام الماضي.

مايانك باكسي

لم يتم تحريرها .كما تعلم ،في دورة التحصيل لدينا ،كلما تلقينا التحصيل من طالب المنح الدراسية،
نتلقى تحصيل مجمع دفعة واحدة ،ما يقرب من ثالثة إلى أربعة أشهر أو خمسة أشهر بعد بدء الفصل
الدراسي .لكن هذا المبلغ يأتي في شكل كتلة كبيرة .وبعد ذلك يكون هذا المبلغ متا احا لنا لوضعه في
وديعة ثابتة قصيرة األجل بدالا من إبقائه خامالا.
ما يحدث عادة هو أننا نضع هذه األموال الخاملة ،بعد االحتفاظ بالنقد لرأس المال العامل العادي ،في
ودائع قصيرة األجل ،ألنه في النهاية ،ستكون هناك حاجة إلى كل هذه األموال النقدية في نهاية العام،
عندما يتعين دفع توزيعات األرباح .وما يحدث عادة ،طوال الفترة ،أننا إذا كان هناك فائض نقدي ،نميل
إلى وضعه في ودائع ثابتة لدى البنوك.

عبد العزيز
الصغير
مايانك باكسي

عبد العزيز
الصغير

ال ،واضح جدا .لذا فهي مسألة تأخير في التقديم وليس اصدارا ا
مبكرا.
ا
في بعض األحيان ،سترى نقوداا لم يتم إيداعها بعد ألنه في تاريخ الميزانية العمومية ،ربما كانت النقود
قد أتت قبل يومين فقط ونحن نتفاوض على األسعار ،لكن على خالف ذلك ،نحن يقظون للغاية .نحاول
أن نتأكد من أن تلك النقود على األقل تكتسب بعض الفوائد.
ي فقط أن أسأل عنه .توزيعات أرباح العام الماضي ،أعلم
هذا منطقي .وبما أنك طرحته ،أعتقد أنه عل ّ
أنه تم اإلعالن عن بعض توزيعات األرباح االستثنائية ،ولكن مع ذلك ،فقد تركت بعض المبالغ النقدية
9

الزائدة .وكما هو الوضع اليوم ،يمكننا أن نرى الفائض الذي لديكم في الحساب .الشيء المنطقي الوحيد
بعد ثالث سنوات من الوباء ،عاد كل شيء إلى طبيعته ،هل نتوقع المزيد من توزيعات األرباح
االستثنائية هذا العام؟ ال أعلم .ما هو تفكيركم بهذا الشأن؟
مايانك باكسي

عبد العزيز
الصغير
مايانك باكسي

انظر ،نحن قريبون جداا من نهاية العام اآلن ،فنحن بالفعل في شهر نوفمبر .وقد رأيتم في الماضي أن
الشركة كانت واضحة جداا في أنه بعد النظر في متطلباتنا لرأس المال العامل أو النفقات الرأسمالية ،إذا
كان هناك فائض نقدي ،فإننا نميل إلى إجراء توزيعات جيدة.
ضا .ومن
ضا .إذا رأيت ،كان اتجاه السنوات العشر الماضية جيداا أي ا
وقد تم ذلك في السنوات الماضية أي ا
حيث توزيعات األرباح لكل سهم ،فإننا شركتنا تدفع أعلى التوزيعات لكل سهم .ونأمل ،فقط اترك نهاية
العام تنتهي ،وسيقوم مجلس اإلدارة باتخاذ القرارات المناسبة .ولكن حاليا  ،ال نرى أي التزامات
أخرى.
واضح جدا .شكرا جزيال لكم و حظا سعيدا.
اشكرك.

حاتم عالء

سنتناول بعض األسئلة من مربع المحادثة .سؤال من ماهلي سليم .هل سيكون من الممكن لإلدارة أن
تنشر بيانات طالبها بانتظام حسب الفئات المختلفة ،والتسجيل عن طريق ...؟ أعتقد أنك تشير إلى
تخصصات مختلفة .التسجيالت حسب الفئات المختلفة ،الطالب الدارسين على نفقتهم الخاصة ،والمنح
الدراسية حسب النوع؟ سيكون من شأن نشر هذه البيانات أن يجيب على العديد من األسئلة التي تثار في
المؤتمرات الخاصة بالمستثمرين.

مايانك باكسي

هناك أشياء معينة ذات طبيعة استراتيجية أكثر ،وهذا في مصلحة جميع أصحاب المصلحة في الشركة.
لذا فإن كل ما هو في المجال العام ،وممكن ،هو ما تنشره جامعة الشرق االوسط االمريكية AUM
وكلية الشرق االوسط االمريكية  ACMعلى موقعهما على الشبكة  ،وكل ما هو متاح من خالل مجلس
الجامعات الخاصة ،فهو متاح على موقع الويب الخاص به.
ضا في بيئة تنافسية وهناك جوانب معينة حيث يتم نشر كل ما هو ذي صلة،
وعليك أن تفهم أننا نعمل أي ا
من وقت آلخر ،بعد ذلك ،أعتقد في هذه المرحلة ،أنه ال يوجد أي دافع آخر لنشر هذا النوع من
البيانات /المعلومات في المجال العام .فهي نوع من المعلومات التشغيلية بقدر اكبر.

حاتم عالء

اشكرك .سؤال من راجات باجشي .كيف ينبغي ان نفكر في النمو المستقبلي في اعداد الطالب؟ هل
هناك اي خطط بالنسبة للنفقات الراسمالية المقبلة؟ هل يوجد تحديث بشأن الزيادة المحتملة في الرسوم؟

مايانك باكسي

ضا بشكل أو بآخر ،فهو متسق ألننا ننوع أساليب جذب
أعتقد أننا غطينا هذا الجزء في األسئلة السابقة أي ا
الطالب والتواصل معهم من خالل تقديم وإدخال تخصصات جديدة ،والتي تم التخطيط لها في الفصل
الدراسي االول القادم.
وبقدر ما يتعلق األمر بالنفقات الرأسمالية ،ال يوجد أي تغيير حتى اآلن على خطة النفقات الرأسمالية.
ولكن كلما احتجنا إلى بناء قدرة استيعابية إضافية للفصول الدراسية ،سنكون قادرين على تحمل ذلك
وإنشائه .وأعتقد ،إلى حد ما ،أننا متسقون اآلن بشأن تلك البيانات السابقة التي قدمناها .وفيما يتعلق
بزيادة الرسوم ،حتى اآلن ،ال توجد خطة محددة لزيادة الرسوم.

حاتم عالء

حسناا  ،سؤاالن من أنكور أجاروال .كيف تطور المشهد التنافسي في التعليم العالي في الكويت؟ هل
يمكنك إعالمنا ما إذا كان هناك قادمون جدد؟
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مايانك باكسي

بشكل أو بآخر ،إذا نظرت إلى المشهد التنافسي في الكويت  ،فهناك مؤسستان رئيسيتان من الحكومة،
وهما جامعة الكويت لبرنامج الدرجة العلمية لمدة أربع سنوات ،وبالنسبة لبرنامج الدبلوم لمدة عامين،
هناك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
إلى جانب ،جامعة الشرق االوسط االمريكية /AUMكلية الشرق االوسط االمريكية  ، ACMلدينا ما
يقرب من  11-10جامعة خاصة عاملة .ونحن في جامعة الشرق االوسط االمريكية  AUMوكلية
كثيرا من حيث السعة والحجم مقارنة بالجامعات األخرى.
الشرق االوسط االمريكية  ACMكنا متقدمين
ا
ضا التأكد من أننا نسعى باستمرار لتحقيق نتائج
ونستمر في الحفاظ على نمونا النوعي ،ونحاول أي ا
أفضل من خالل وسائل الكفاءات المختلفة وكذلك التركيز على الجوانب النوعية التي رأيتها في
ضا.
السنوات الماضية أي ا
بعد كوفيد ،أعلنا عن التعاون مع جامعة كاليفورنيا ،وجامعة بيركلي ،وكلية بابسون  ،و HEC
 ،Montrealوجميع تخصصاتنا معتمدة ،كما تم تصنيفنا كأفضل جامعة في الكويت .لذلك كل هذه
الجوانب تمنحنا ميزة تنافسية.
ال يوجد حظر على أي قادم جديد ،ويمكن أن يكون هناك مشاركون قادمون أو قد يفكر الالعبون
الموجودون بالفعل في السوق في النمو .ولكن حتى اآلن ،لم نواجه أي قادم جديد .هذا العام ،عندما رأينا
إعالنات المنح الدراسية ،لم نواجه أي اسم جامعة جديد في القائمة.

حاتم عالء

ا
حافزا لكم للدخول في فئات أخرى؟ لديكم بالتأكيد
حسنا ا .سؤال متابعة .هل تشكل المنافسة الناشئة
الميزانية العمومية التي تم ّكنك من القيام بذلك.

مايانك باكسي

كما أشرنا ،في بداية العام في مؤتمرنا السنوي ،هناك اتجاهات استراتيجية قصيرة األجل ومتوسطة
وطويلة األجل ستنظر فيها الشركة .على المدى القصير والمتوسط ،بالتأكيد ،هناك فرص لتوسيع
العرض ،وهو تخصصات جديدة ومحاولة الوصول إلى الطالب الجدد من خالل تخصصات جديدة لم
نصل إليها اآلن.
وعلى المدى الطويل ،نعم ،نحن في أعمال التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية .ومن هذا المنظور،
سننظر في الفرص المتاحة في هذا االتجاه .لكن هذا على أساس طويل األجل.

حاتم عالء

حسنا ا .اشكرك .سوف نتناول سؤال من خط ذهيب بيرفيز .ذهيب ،خطك مفتوح.

ذهيب بيرفيز

مرحبا ا .هل يمكنك سماعي ؟

مايانك باكسي

نعم

ذهيب بيرفيز

ضا .سبق أن ذكرت
نعم شكرا لك .شكرا لك على العرض التقديمي ،مايانك .لقد ذكرت هذا من قبل أي ا
مؤشرا جيداا لإليرادات المستقبلية للشركة .لذا فإن اإليرادات المؤجلة
ضا أن اإليرادات المؤجلة تعد
أي ا
ا
هي في الواقع أقل من عام إلى آخر .هل هذا ألن العام الماضي لم يكن فترة مقارنة بسبب التغييرات في
هذا الخصوص؟ هل هذا صحيح؟

مايانك باكسي

نعم.

ذهيب بيرفيز

نعم
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مايانك باكسي

نعم .في عامي  2020و  ،2021كانت أرباع السنة تفتقر إلى االنتظام كليا.

ذهيب بيرفيز

نعم

مايانك باكسي

لذلك قد ال يكون من الجيد المقارنة مع  2020و .2021ولكن إذا عدت إلى عام  2019وما قبله ،فهناك
اتساق في التقويم ،وسترى النمو يظهر هناك.

ذهيب بيرفيز

مؤشرا جيداا؟
لذا ،آسف ،إذا قارنته بعام  ،2019هل تعتقد أنه يجب أن يكون
ا

مايانك باكسي

نعم ،ألن عام  2019كان عاما تقويميا كامال .كان هناك اتساق في التقويم االكاديمي.

ذهيب بيرفيز

نعم

مايانك باكسي

لذا يجب ان يكون عام  2019مؤشرا جيدا.

ذهيب بيرفيز

ضا عدد طالبكم .أعلم ،أفهم أن عام  2020كان عا اما استثنائياا ،ولكن كان هناك
حسنا ا .وقد انخفض أي ا
 ...كان هناك العديد من عمليات القبول الجديدة ،أكثر بكثير من المعتاد .هل هذا التخفيض ألن طالبك
يتخرجون أكثر من االلتحاق الجديد؟ أم أن هناك برامج معينة ال تكثف أعمالها أو تفقد شعبيتها في
الوقت الحالي؟

مايانك باكسي

نموا بنسبة  ٪7هذا العام مقارنة بالعام الماضي .وبالطبع،
ال ،على أساس االلتحاق الجديد ،لقد حققنا ا
ضا هذا العام كانت أكثر من
عندما تنظر إلى المجموع ،هناك انخفاض طفيف ألن أرقام التخرج أي ا
 3100خريج ،وهناك  ٪3-2من المتسربين ،وهو أمر ثابت .لذلك لم نر أي مشكلة في ذلك .في واقع
األمر ،كانت معدالت االلتحاق الجديدة أعلى بنسبة  ٪7هذا العام .لم يُحسب في العدد اإلجمالي بسبب
أعداد التخرج األعلى.

ذهيب بيرفيز

حسنا ا .وسؤالي األخير ،لقد ذكرت  ...نحن ننظر إلى هوامش هذا الربع ،وقد أشرت إلى أن الهوامش
يجب أن تعود إلى مستوى  .2019لكن هذا ال يحدث.

مايانك باكسي

بخالف ذلك  ،هل هي جيدة؟

ذهيب بيرفيز

انها جيدة جدا .ولكن كيف نرى ذلك؟

مايانك باكسي

تريد منا أن ننفق المال إذا لم يكن ذلك مطلوباا؟

ذهيب بيرفيز

من الناحية المثالية ،يجب أن تخبرنا أن الهوامش ستبقى كما هي ولن تعود إلى مستوى .2019

مايانك باكسي

وتكرارا أنه عليك أال تنظر إلى ربع واحد فقط أو أي شيء آخر .عليك أن تنظر إلى
مرارا
ال  ،لقد قلنا
ا
ا
الدورة األكاديمية السنوية للسنة الكاملة .اآلن ،كل هذه األرباع الثالثة لم تكمل دورات عادية ،وتلك
التسعة أشهر لم يكن فيها عمليات تدريس كاملة داخل الحرم الجامعي  ،لذلك لم تكن النفقات تمثل
السيناريو الحقيقي الذي كان يمكن أن يتم تحمله باعتبار األنشطة الكاملة داخل الحرم الجامعي ،إلخ.
فورا إلى تلك
لذلك هذا هو المكان الذي قلنا فيه ذلك .وهذا ال يعني أن الربع الرابع فصاعداا ،ينتقل ا
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التكلفة المتزايدة ،ألن بعض التكاليف موزعة على أو خالل فصل دراسي معين ،أو أشهر معينة ،وما
إلى ذلك .لذا فإن كل ما هو ذي صلة في هذا الربع سيظهر بالتأكيد في ربع السنة .ولكن لكي تكون
مشاب اها لعام  ،2019وما إلى ذلك ،عليك أن تنظر إلى السنة كاملةا في دورة عادية .هذا هو المكان الذي
تقارن فيه شيئاا على المدى القصير وفقا لما قلناه  ،أننا سننجذب نحو عام .2019
وألننا ،كما ترى اليوم ،ال نعرف كيف سيبدو العام من حيث التضخم .على الصعيد العالمي ،توجد
معدالت تضخم عالية في كل مكان ،ولن تكون الكويت استثنا اء .ولكن هناك كفاءات حققناها ونحن
نستهدفها ،وهذه هي الطريقة التي نقول بها أننا سنتمكن من موازنة ذلك .نعم ،وستظل جهودنا لتحسين
الكفاءات موجودة دائ اما .لكني ال أريد أن أعطيك بدون ضرورة هدفاا غير واقعي في هذه المرحلة.
ذهيب بيرفيز

حسنا ا .يبدو جيدا ا مايانك .اشكرك جزيالا.

مايانك باكسي

حسنا ا.

حاتم عالء

سؤال اخير من أحمد السحرتي .خطك مفتوح

أحمد السحرتي مرحبا ا سيد باكسي .كيف حالك؟
أحمد السحرتي شكرا إلتاحة الوقت ،كالعادة .لذلك لدي متابعة لسؤال الهامش .لكن أوالا ،أود أن أكرر ،وأعتقد أنني
أتحدث نيابة عن كل شخص في المؤتمر ،أننا ال نريد منك إنفاق األموال إذا لم يكن ذلك ضرورياا،
بالتأكيد.
مايانك باكسي

اشكرك .أشكرك.

احمد السحرتي لذا نعم ،إذا كنت ستفاجئنا على الجانب الصاعد ،فهذا ليس باألمر السيئ .لكن السؤال مرة أخرى ،يبدو
أنه حتى لو قارنته بالربع الثالث من عام  2018أو عدت إلى الوراء ،يبدو أن هناك بعض الزيادة
التشغيلية .هذا واحد.
مايانك باكسي نعم ،بالتاكيد.
احمد السحرتي والسؤال الثاني ،هو انك ذكرت شيئا عن اغالق مراكز التدريب.
مايانك باكسي

نعم

احمد السحرتي هل هناك قيمة يمكن أن ننسبها لمراكز التدريب هذه من حيث التكاليف؟ لنفترض أن هناك  500000أو
 1مليون تكلفة ،وهذا من الناحية الهيكلية قد انتهى اآلن .ثم سؤال المتابعة حول هذا هو ،هل ستعيد
تشغيل هذه المراكز في أي وقت ،أم يجب أن نفترض فقط ،من الناحية الهيكلية  ،أنك لن تعيد تشغيل
هذه المراكز ،وبالتالي ،يجب علينا إزالة هذه القيمة المطلقة من التكلفة ،من اآلن فصاعداا؟
مايانك باكسي

نعم .إذا نظرت إلى البيانات المالية السابقة ،سترى أنه في تحليل القطاعات ،لدينا تعليم عالي ومراكز
أخرى .وساهمت المراكز األخرى ،وهي مراكز التدريب ،في تكلفة إجمالية تزيد عن مليون دينار
كويتي .وهذه التكلفة لن تكون موجودة ،وتلك المراكز لم تحقق الكثير من األرباح .إذن أن مبلغ مليون
دينار كويتي أو أكثر بقليل ،لن يتم تكبده اآلن ،ولم يدخل بأي حال من األحوال في تحقيق صافي ربح.
لذلك فهي بالتأكيد ميزة عندما تنظر إليها بشكل عام على أداء الشركة .واآلن ،تم إغالق مراكز التدريب
هذه خالل جائحة كوفيد ألن الحكومات في جميع البلدان لم تكن تسمح بتشغيل العمليات على أساس
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الفصول الدراسية.
وقد خضع مفهوم التدريب بأكمله لتغيير كبير خالل العامين .بدأ الناس أن يكون لديهم خيارات مختلفة.
وهذا هو المكان الذي أدركنا فيه أن نموذجنا قد ال يكون نموذ اجا مستدا اما ألنه طوال الوقت ،تم تقديم
التدريب في الفصول الدراسية فقط .كان هناك جزء ضئيل كالتدريب عبر اإلنترنت .لكن اآلن ،مع
الواقع الجديد ،كان القرار حصيفا ،ولهذا السبب تم إغالق مراكز التدريب.
حاليا ا ،ال توجد خطة محددة إلعادة تشغيلها .كما ذكرنا في المؤتمر السنوي ،سنعيد النظر في مجال
تنمية الموارد البشرية بأكمله .وهناك الكثير من عمليات الدمج بين التكنولوجيا وتطوير الموارد
البشرية ،لذلك سوف ندرس هذا الجانب ثم نأتي بالنموذج الصحيح الستبدال أو القيام بكل ما هو ذي
صلة .ولكن في الوقت الحالي  ،ال نعتزم إعادة تشغيل مراكز التدريب.
احمد السحرتي فهمتك .هذا مفيد جدا .وللتحقق مرة أخرى ،قلت إنها تكلف حوالي مليار .عذرا ،مليون ،أليس كذلك؟
مايانك باكسي  1مليون
احمد السحرتي  1مليون ،وهو بشكل أساسي...
مايانك باكسي نعم .وفقط ،أنا أتحدث بدون الرجوع إلى السجالت  ،لكن إذا نظرت الى تحليل القطاعات في التقارير
المالية سيكون ذلك واضحاا.
ضا ،ستمنحك تحليل قطاعات التكلفة السنوية لعام  2019أو أي عام من هذا
مايانك باكسي البيانات المالية السابقة أي ا
القبيل ،وسترى هيكل التكلفة في أعمال التدريب الموجودة ،والتي لم تعد تعمل اآلن.
سا  1.5أو  150نقطة أساس من الهامش ربع السنوي الخاص بكم والذي سيبقى من الناحية
احمد السحرتي هذا هو أسا ا
الهيكلية عند هذا الحد.
مايانك باكسي

نعم

احمد السحرتي وبالنسبة للباقي ،افترض انها زيادة تشغيلية.
مايانك باكسي

نعم ،صحيح.

احمد السحرتي أم أنك ما زلت تعتقد أنك ستزيد التكاليف؟
مايانك باكسي

ضا ،نحن نعمل باستمرار على
نعم .كما قلت بحق ،هناك ميزة في الرافعة المالية للحجم .ولكن أي ا
الكفاءات وتحسين عملياتنا .وهذا هو المجال الذي تمكنا فيه من تعويض بعض الزيادات في التكلفة أو
التكاليف اإلضافية التي تظهر في مثل هذه العملية الكبيرة.

احمد السحرتي فهمتك .حسنا ا .ثم سؤال أخير هو ،ما هو العدد النهائي للتخرج والمتسربين للعام الدراسي الماضي؟ ال
أعرف ما إذا كنت قد ذكرت ذلك ،لكنني أعتذر إذا فعلت ذلك .فاتني ذلك.
مايانك باكسي

اعتقد حوالي  3100طالب تخرج ،ونسبة التسرب حوالي .%3

احمد السحرتي حسنا ا .فهمت .اشكرك جزيالا.
مايانك باكسي

اشكرك.

حاتم عالء

حسنا ا .سوف نتناول السؤال االخير .وهو سؤال متابعة من توماس ماثيو .خطك مفتوح.
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توماس ماثيو

مرحبا ا .شكرا لتناول أسئلتي اإلضافية .كان سؤالي األول حول برنامج التمريض ،من حيث كيفية إجراء
القبول .هل يمكننا أن نفترض أنها نفس اآللية التي ينشر فيها مجلس الجامعات الخاصة عدداا من المنح
الدراسية ويجب أن يكون ذلك في نطاق ،دعنا نقول ٪90 ،من المسجلين في هذا البرنامج ،للتمريض
شكرا لك.
وبرنامج التغذية؟ هذا رقم واحد .وسأطرح سؤالي اآلخر بعد أن أحصل على رد على هذا.
ا

مايانك باكسي

فيما يتعلق بعملية القبول والتسجيل  ،سوف نتبع نفس النوع من العملية المتبعة حالياا .اآلن ،فيما يتعلق
ببرنامج المنح الدراسية لمجلس الجامعات الخاصة ،وما إلى ذلك ،حتى اآلن ،ليس لدينا الكثير من
المؤشرات الواضحة حول ذلك .ولكن من ناحيتنا ،ستكون العملية هي نفسها إلى حد ما.

توماس ماثيو

ضا ،السؤال التالي عن كلية الشرق االوسط االمريكية  .ACMأعتقد أنه بعد العام الدراسي
حسنا .وأي ا
 ،2019/2018هذه هي السنة األولى التي تجاوز فيها إجمالي عدد المسجلين  2000طالب .أنا فقط
أتساءل ،هل هناك أي خلفية لذلك؟ هل غيرتم معاييركم أو هل هناك تخصص معين يحظى باهتمام
كبير؟ مجرد بعض االيضاح لذلك سيكون مفيداا للغاية.

مايانك باكسي

ال ،كما أشرنا ،في جامعة الشرق االوسط االمريكية  ،AUMعندما نضيف تخصصات جديدة ،حاولنا
ضا في كلية الشرق االوسط االمريكية  ACMتمثيل تلك التخصصات الرئيسية .ومع إدخال الهندسة
أي ا
المدنية أو التخصصات األخرى في جامعة الشرق االوسط االمريكية  ،AUMتم تقديم برامج مماثلة
ضا .واآلن ،يستغرق األمر وقتاا حتى يتم ترجمة
لمدة عامين في كلية الشرق االوسط االمريكية  ACMأي ا
ضا،
نظرا ألن الجمهور المستهدف لـكلية الشرق االوسط االمريكية  ACMأكبر أي ا
ذلك إلى أرقام .ولكن ا
فهي قاعدة أوسع يمكننا الوصول إليها حيث نضيف المزيد من التخصصات الرئيسية هناك ،وهكذا ترى
عدداا أكبر هناك.

توماس ماثيو

إذن يمكننا اآلن افتراض معدل تشغيل مشابه ألرقام االلتحاق للفصل الدراسي االول هذا والتي تبلغ
 750تقريباا في المستقبل؟ على األقل يجب أن يكون هذا هو الهدف المثالي ،أليس كذلك؟

مايانك باكسي

ال أريد االلتزام بأي أرقام توجيهية .لكن جهودنا ستكون موجودة للوصول إلى الحد األقصى من
الطالب الذين يندرجون في هذه الفئة ،ألنه من إجمالي خريجي المدارس الثانوية ،هناك شريحة كبيرة
تقع في مجال كلية الشرق االوسط االمريكية .ACM

توماس ماثيو

شكرا لك.
حسناا  ،مايانك .شكرا جزيال لك على الرد على أسئلتي .لقد كان ذلك مفيد جدا.
ا

مايانك باكسي

شكرا لك.

حاتم عالء

شكرا لك .ليست هناك اسئلة اخرى في هذه المرحلة ،ولذا اعتقد اننا سوف نقوم باختتام المؤتمر.

مايانك باكسي

نعم ،إذا اعتقد اننا يمكننا اختتام المؤتمر.

حاتم عالء

نعم .شكرا ا جزيالا لك سيد باكسي وأنوب على وقتكما اليوم ،وشكرا ا لكم جميعا ا على المشاركة .وبهذا
شكرا لكم.
ينتهي مؤتمر اليوم.
ا

مايانك باكسي

شكرا ُ للجميع.

انوب دهاند

شكرا ُ لكم.
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