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مقدمة تقرير مستشار 
االستثمار
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مقدمة تقرير مستشار االستثمار
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الملخص التنفيذي
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الملخص التنفيذي

كةسعر لتقييمالتنفيذيالملخصأدناه كة)"ع.ك.م.شالكويتيةالفنادقشر كة"او"الشر كةقامتوالذي،("العرضمحلالشر باعداده"(نور)"مال  اللالستثمار نور شر

وطللبنود وفقا    عليها المنصوصوالشر
  المؤرخالتعيي   كتابف 

  عليهالمنصوصالعملونطاق2022سبتمب  19ف 
.التقريرهذا من9و8صفحةف 

  التقييماعمالبايجاز التال  الجدوليعرض
اوحقيمةاليشب  والذيبها،قمنا الت    دينار 0.136بي   تب 

  دينار 0.140وكويت 
  كما الواحد للسهمكويت 

.2022يوليو18ف 

  
كةلسهمالعادلةالقيمةنقدر فاننا التقييم،لطرقمتساويةوزننسبباالعتبار واخذا ذلك،ضوءوف    دينار 0.138بالشر

  كما الواحد للسهمكويت 
.2022يوليو18ف 

لسهماجريناهالذيالتقييمانالاالشارةتجدر كما .30.4%بنسبةللتقرير وفقا للسهمالعادلةالقيمةيفوقالواحد للسهماالستحواذ لعمليةالمقدمالعرضسعر فانوعليه،

كة شاديا يعد للشر ورةواليمثلبطبيعتهاسب    الراغبالبائعبي   ملكيةنقللقائهيتمالذيالسعر او العادلةالسوقيةالقيمةبالض 
يبيعالف    الراغبوالمشب 

اءف  وقد .الشر

  الراغبالبائعاساسعلاالطرافبي   عليهالتفاوضيتمالذيالفعل  السعر يختلف
يالبيعف    الراغبوالمشب 

اءف  علاسبابعدةنتيجةاجريناهذيالالتقييمعنالشر

كة،المستقبل  األداءبشأنوالتوقعاتالتقييمتاري    خمناعتبارا الصلةذاتالوقائعبكافةطرفكلمعرفةالحض،ال المثالسبيل عملياتومختلفالسيطرة،وةوعال للشر

يةبالموارد المتعلقةوالمسائلالمخاطر تقييم هاالحصصوحجمالبشر كةادارةمجلسلمعلوماتفقطالتنفيذيالملخصاعداد تم.وغب  وال المال،اسواقةوهيئالشر

.خارج   طرفايمعطريقةاو شكلباياو جزئيا او كليا مناقشتهاو توزيعهاو اخر عرضالياخر شكلباياليهاالشارةاو منهاالقتباساو تداولهاو استخدامهيجوز 

Source: Refinitiv, Boursa Kuwait, Company Information & 
Financial Statements 

القيمة 

الوزنية

ك.د

نسبة 

الوزن

%

قيمة 

السهم

ك.د

طريقة التقييم 

0.070 50% 0.140 VWAPالقيمة العادلة وفقاً لطريقة متوسط سعر التداول المرجح 

0.068 50% 0.136 القيمة العادلة وفقاً لطريقة المقارنة السوقية 

0.138 القيمة العادلة للسهم وفقا لتقرير مستشار االستثمار

ك.د

0.180 سعر العرض المقدم لعملية االستحواذ للسهم الواحد
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نطاق العمل والقيود
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نطاق العمل والقيود

كةكانتلما  كة)"الكويتيةالفنادقشر كة"او"الشر كةمساهم  احد منمقدمالزام  استحواذ عرضمحل("العرضمحلالشر   الشر
كة،مساهم  لباف  كةانوحيثالشر الشر

  مدرجة
 الكويت،بورصةف 

 
  عليهمنصوصهو لما ووفقا

كةقامتالمال،أسواقلهيئةالتنفيذيةالالئحةمنالتاسعالكتابف  كبتعيي   الشر ع.ك.م.شالمال  لالستثمار نور ةشر

،االستحواذ عرضبشأناستثمار كمستشار "(نور)" كةالواحد للسهماإلرشاديةالعادلةللقيمةتقدير إلجراءااللزام    كما للشر
سعر تقييمطرقباستخدام2022يوليو18ف 

،فيما بالتفصيلموضحهو كما السوقية،والمقارنةالسوق :التاليةالخدماتإلجراءكذلكو يل 

كة وعن الجوانب المالية الرئيسية1. .تقديم لمحة عن الشر

كة2. .إجراء تقييم مستقل للشر

كة نتيجة االستحواذ االلزام  3.
.إجراء تقييم احتكار للشر

  نور اعتمدتوقد 
كةلسهمالتقييمإجراءف  كةالُمدققةالماليةالبياناتعلالشر   المنتهيةالسنواتخاللللشر

ة،2021حت  2019ديسمب  31ف  التاليةأشهر الستةوفب 

  المنتهية
المعلوماتدقةمنللتأكد تهدفإجراءاتأيةبتنفيذ نور تقملم.الخارجيةلألطرافالمعرفيةالبياناتوقواعد للعامةالمتاحةوالمعلومات،2022يونيو30ف 

 يكنلمذلكألنلها المقدمة
 
 تمذلك،علعالوة.نورعملنطاقمنجزءا

 
  المعلوماتاعتبار ايضا

للتحققتخضعولموكاملةدقيقةخارجيةمصادر مننور عليها حصلتالت 

.المستقل

كةالواحد للسهمتقييمتنفيذ تم :التاليةالتقييمطرقباستخدامللشر

يةالقيمةإلالسعر مضاعفمتوسطبتطبيقنور قامتالسوقية،المقارنةتقييملطريقةوفقا 1. Priceالدفب  to Book Value،إلالسعر مضاعفمتوسطوكذلك

Priceالسهمربحية to Earnings،كات   تعملمدرجةلشر
كةلنشاطمقاربةأنشطةف    مقرها للمقارنةقابلةالشر

  الكويتدولةف 
  المتحدةبيةالعر االماراتدولةوف 

وف 

  السعوديةالعربيةالمملكة
  أساس  بشكلتعملوالت 

  الفنادقوإدارةالضيافةمجالف 
  كما االغذيةمجالوف 

.2022يوليو18ف 

كةانوحيث2. كةه  الكويتيةالفنادقشر ةVWAPالمرجحالتداولسعر متوسطخاللمنالسوقسعر تقييمطريقةنور اتخذتفقد مدرجةشر 18منأشهر الستةلفب 

.2022يوليو18إل2022يناير
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كةسهمبتقييمقيامنا عدمإلاالنتباهتوجيهونود  العملخطةأو المتوقعةالماليةوماتبالمعلنور تزويد يتملمحيثالمخصومةالنقديةالتدفقاتتقييمطريقةبتطبيقالشر

اتيجية كةاالسب  .نورعملنطاقضمنذلكيكنلمحيثالقادمةالخمسللسنواتلشر

، فيما 
 
 أو ضمنيا

 
كائها أو رؤسائها أو مديري  ها أو موظفيها أو وكالئها أي تعهد أو ضمان، سواء كان رصيحا  من شر

 
مات الواردة ضمن هذا التقرير لق بدقة المعلو يتعال تقدم نور، أو أيا

  هذا التقرير أو أي خطأ أو حذ. أو معقوليتها أو اكتمالها
  استندنا إليها ف 

.ف فيهاكما ال تتحمل كافة هذه األطراف والجهات المسؤولية عن أي من المعلومات الت 

كة  وقد تم إعداده عل أساس أن يظل هذا التقرير لمعلومات مجلس إدارة الشر
 
 بحتا

 
 أو وهيئة أسواق المال، وإنه لن يتم االقتباسهذا التقرير استشاريا

 
منه أو اإلشارة إليه، كليا

، بدون الحصول عل موافقتنا الخطية المسبقة
 
  نطاق عملنا ك.  جزئيا

  لم يتم تضمينها ف 
  الشك، نوضح أدناه الموضوعات الت 

:مستشار استثمارلتفادي الوقوع ف 

  بما ملموسة،غب  أو ملموسةأصولأليتقييمبأيالتقرير هذا ضمننور تقملم1)
.التأجب  وحقوقوالمطلوبات،المدينة،والذمموالمعدات،والمنشآتالممتلكاتذلكف 

انيةأليمستقلتقييمبإجراءالتقرير هذا ضمننور تقملم2) انيةخارجبنود أو عموميةمب   ،مةالخدنهايةومكافآتوالمعدات،والمنشآتوالممتلكاتالعقارات،مثلالمب   ائب،للموظفي   والض 

هاالمعلقةوالدعاوى .وغب 

يبيةأو قانونيةاستشاراتالتقرير هذا ضمننور تقدمال 3) .التقريرهذا ضمنرص 

.السوقأو للقطاعمسحأيبإجراءنور تقومال 4)

كةعاتقعليقع5)   والمعلوماتالمستنداتوصحةودقةاكتمالعنالنهائيةالمسؤوليةالشر
  .األخرىالمعنيةوالجهاتالمالأسواقهيئةإلتقديمها يتمالت 

نور تتحمللنالصدد،ذا هوف 

كةتجاهمسؤوليةأي تتحمللن،ذلكعلعالوة.وثائقأو معلوماتأيتقديمإغفالعنأو مقدمةمستنداتأو معلوماتأيعناألخرىالمعنيةالجهاتأو المالأسواقهيئةتجاهأو الشر

أو المالاقأسو هيئةإلمقدمةأو لها مقدمةومستنداتمعلوماتأيدقةبشأنأخرىإجراءاتأيأو (الواجبةالعناية)للجهالةنافيةدراسةأو تدقيقبأيتقومولنعن،المسؤوليةنور 

.األخرىالمعينةالجهات

كةتتحملبالتقرير،يتعلقوفيما 6)  اتخاذهيتمإجراءأيوعناستخدامهعنالناتجةالقراراتجميعمسؤوليةالشر
ا
  باألمور يتعلقمستقبل

  ذكرهتمما عدا رير،التقيتناولها الت 
.التعيي   كتابف 

نطاق العمل والقيود
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كة الفنادق  نبذة عن شر
الكويتية
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كة الفنادق الكويت يةنبذة عن شر

64%

23%

11%

2%

ي 
 
2022نسبت االيرادات الربــع الثان

إيرادات خدمات 
ات الغذائية  التجهب  

وتوريد العمالة
إيرادات تأجب  

اتعاب ادارة

إيرادات اخرى
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FY 2019 FY 2020 FY 2021 H1 2021 H1 2022

2021ال 2019إجمالي اإليرادات من 
ي من  

 
2022ومقارنة الربــع الثان

كةسستأ   ع.ك.م.شالكويتيةالفنادقشر
كاتمنمجموعةورؤيةأفكار نتيجة1962يونيو12ف  الشر

  الحكوميةوالمؤسساتالرائدة
رجهاوخاالكويتداخلاألولالدرجةمنللضيافةمشاري    عإقامةف 

كةتأسست كةإدراجتموقد ،1962عامالكويتيةالفنادقشر   الشر
رصةبو الماليةلألوراقالكويتسوقف 

كةتخضعذلك،علعالوة.1984عامالكويت .المالأسواقهيئةلتعليماتالشر

كةتعمل   أساس  بشكلالشر
.الفنادقإدارةو التجاريةاألعمالالخصوصوجهوعلالضيافةمجالف 

كةشاركت   سابقا الكويتيةالفنادقشر
ة،المشاري    عمنالعديد ف    العالميةلتونهيفنادقمنها الكبب 

ف 

شلفندقوالخرطوم،الكويت   تشر
 مماثلةأخرىومشاري    علندن،ف 

 
 محليا

 
 .ودوليا

 
كةتدير وحاليا الشر

.والدوليةالمحليةالفنادقمنمجموعة

Source: Company Information & Financial Statements 

الف دك 2022يونيو 30لمحة عن الوضع المالي كما في 

إجمالي المطلوبات 2,194

ةإجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشرك 4,501

مجموع الموجودات 6,695

اجمالي االيرادات 2,404

ربح الفترة  305
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الدولة

أسم الفندق / المنتجع
عدد الغرف / 

الشقق الفندقية
النجوم 

دولة الكويت1

                  150فندق سفير الفنطاس

                    91فندق مارينا الكويت

                  175فندق سفير المطار

416                  
دولة قطر2

                  133فندق سفير الدوحة

سلطنة عمان3

                  166فندق حدائق صاللة

جمهورية مرص العربية4

                  283فندق سفير القاهرة

م الشالالت                   401منتجع سفير شر

                  159منتجع سفير دهب

843                  

الجمهورية العربية السورية5

                    92فندق سفير حمص

               1,650اجمالي عدد الغرف/الشقق الفندقية

ائمة قيبي   الجدول ال اليمي   نبذه عن 

الفنادق والمنتجعات المدارة من قبل 

كة   :  كالتال  الشر

كة بادارة فنادق الغب  ت• حت تقوم الشر

(  ف  ي   رس)عالمتها التجارية الخاصة باسم 

•  
كة ف  دول عربية5تتواجد الشر

كة عدد • فنادق، واغلب تلك 9تدير الشر

نجوم، باجمال  5الفنادق لها تصنيف 

غرفة فندقية1,650

االكب  تمثل جمهورية مض العربية العدد •

  عدد الغرف بعدد 
غرفة843ف 

غرفة 416وتليها دولة الكويت بعدد •

فندقية

كة نبذة عن فنادق الشر

Source: Company Information & Financial Statements 
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ة لمحة عن البيانات المالي
كة الفنادق الكويت يةلشر
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كة الفنادق الكويتية تحليل ايرادات شر

14

كة الفنادق الكويتية كالتال  
:  تبي   الجداول ادناه نبذه تحليلية عن ايرادات شر

اتخدماتانخفضت إيرادات•   العام العمالةوتوريدالغذائيةالتجهب  
2019و 2021بي   العام -42.5%حيث بلغ االنخفاض 2019مقارنة بالعام 2021والعام 2020ف 

  العام 1,152الف دك ال مبلغ 429من مبلغ 2019ومن جهة اخرى، زادت ايرادات التأجب  من العام •
168%بنسبة 2021الف دك ف 

  العام •
الف دك 437الف دك ال 767من مبلغ -43%بنسبة 2019مقارنة بالعام 2021انخفضت ايرادات اتعاب االدارة ف 

  العامي   •
ة وباء كورونا ف  كة خالل فب  -29%الف دك بنسبة 4,786ال دك 6,731بانخفاض اجمال  االيرادات من مبلغ 2021و 2020تأثرت اجمال  ايرادات الشر

اتخدماتتمثل إيرادات• كة عل مدى االعوام وتوريدالغذائيةالتجهب     العام 2021، 2020، 2019العمالة النسبة االكب  من مجموع ايرادات الشر
2021حيث بلغت ف 

  من العام 63.9%من اجمال  االيرادات، كما شكلت ما نسبته 66.5%نسبة 
  الرب  ع الثان 

.2022ف 

FY 2019 FY 2020 FY 2021 30-Jun-2021 30-Jun-2022 بيان الدخل

ات الغذائية وتوريد العمالة 1,573,603 1,643,885 3,182,251 3,990,340 5,534,906 إيرادات خدمات التجهب  

إيرادات تأجب   573,891 573,940 1,152,339 498,787 429,899

اتعاب ادارة 256,756 153,064 437,374 281,155 767,128

إيرادات اخرى 56,643 186,389 14,869 19,949

المجموع 2,460,893 2,557,278 4,786,833 4,790,231 6,731,933

FY 2019 FY 2020 FY 2021 30-Jun-2021 30-Jun-2022 بيان الدخل

82.2% 83.3% 66.5% 64.2% 63.9% ات الغذائية وتوريد العمالة إيرادات خدمات التجهب  

6.4% 10.4% 24.1% 23.0% 23.3% إيرادات تأجب  

11.4% 5.9% 9.1% 10.3% 10.4% اتعاب ادارة

0.0% 0.4% 0.3% 2.5% 2.3% إيرادات اخرى

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% المجموع

Source: Company Information & Financial Statements 
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كة لمحة عامة عن قائمة الدخل للشر

Source: Company Information & Financial Statements 

:   التال  كقائمة الدخل  تبي   الجداول نبذه تحليلية عن 

ة وب• كة خالل فب  اء تأثرت اجمال  ايرادات الشر

  العامي   
بانخفاض 2021و 2020كورونا ف 

  6,764اجمال  االيرادات من مبلغ 
الف دك ف 

  العام 4,772ال مبلغ  2019العان 
الف دك ف 

-29%بنسبة 2021

كة اال ان•   ايرادات الشر
بالرغم من االنخفاض ف 

  نسب الربحية عل مستوى مجمل الرب  ح وصا
ف 

2019الرب  ح قد تحسنت بالمقارنة بي   العامي   

حيث بلغ هامش مجمل الرب  ح نسبة . 2021و

  العام %31
  الرب  ح 2021ف 

، وبلغ هامش صاف 

.12%نسبة 

  النصف االول من الع•
ام وعل مستوى االعمال ف 

  االيرادات بنس2022
بة ، فبالرغم من الزيادة ف 

كة كانت اقل بالمقار %1.4 نة مع ، اال ان نتائج الشر

، ويرجع ذلك 2021النصف االول من العام 

ك ة النخفاض االيرادات االخرى وكذلك حصة الشر

كات الزميلة   نتائج الشر
.ف 

FY 2019 FY 2020 FY 2021 30-Jun-21 30-Jun-22 ك.د

إيرادات من العقود مع العمالء 1,573,603 1,643,885 3,182,251 3,990,340 5,534,906

أتعاب إدارة 256,756 153,064 437,374 281,155 767,128

صافي إيرادات التأجير 573,891 573,940 1,152,339 498,787 461,883

إجمالي اإليرادات 2,404,250 2,370,889 4,771,964 4,770,282 6,763,917

(5,297,890) (3,703,210) (3,286,114) (1,688,950) (1,648,298) تكلفة المبيعات

مجمل الربح 755,952 681,939 1,485,850 1,067,072 1,466,027

22% 22% 31% 29% 31% %مجمل الربح 

(1,355,044) (976,518) (1,036,818) (487,249) (483,114) مصروفات إدارية

(650,444) (164,392) - - - مصروفات بيع وتوزيع

(539,461) (73,838) تشغيل( خسارة)ربح  272,838 194,690 449,032

(435,283) (44,695) اخرى( مصروفات)ايرادات  56,643 186,389 155,366

(1,390) 39,850 44,873 37,549 (8,179) حصة في نتائج شركات زميلة

(976,134) (78,683) قبل الضرائب( الخسارة)ربح  321,302 418,628 649,271

(8,902) - (53,694) (6,607) (16,641) مخصص الضريبة و الزكاة

(985,036) (78,683) السنة( خسارة)ربح  304,661 412,021 595,577

-15% -2% 12% 17% 13% %السنة ( خسارة)ربح 

:الخاصة بـ

(984,132) (76,990) مساهمي الشركة األم 304,654 412,124 595,841

(904) (1,693) (264) (103) الحصص غير المسيطرة 7

(17.4) 1.36- فلس-السهم  ( خسارة)ربح  5.4 7.3 10.6
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لمحة عامة عن قائمة المركز المالي 

FY 2019 FY 2020 FY 2021 30-Jun-2021 30-Jun-2022 ك.د

الموجودات

ممتلكات و معدات 905,873 1,035,356 979,116 2,585,969 3,040,205

500,693 - - - - موجودات حق األستخدام

13,711 - - - - موجودات غب  ملموسة

عقار استثماري 1,318,249 1,417,303 1,366,324

كات زميلة 228,273 255,619 236,969 168,988 128,056   شر
استثمار ف 

مخزون 6,861 10,169 6,542 11,053 108,139

2,089,295 1,335,782 1,213,158 1,962,895 1,761,177  
 
مدينون ومدفوعات مقدما

- - 130,965 - ةمبلغ مستحق من أطراف ذات عالق 64,190

  أوراق مالية 71,294 64,246 84,755 64,246 75,845
استثمارات ف 

النقد والنقد المعادل 2,338,804 1,753,178 2,810,254 2,249,815 1,463,565

مجموع الموجودات 6,694,721 6,498,766 6,828,083 6,415,853 7,419,509

حقوق الملكية

راس المال 5,775,000 5,775,000 5,775,000 5,775,000 5,775,000

(178,922) (206,941) (86,823) (208,909) (109,090) احتياطات والخزينة

(1,586,575) (1,663,565) (1,186,892) (1,251,441) (1,164,403) اكمة خسائر مب 

1,671 (22) (286) (125) (279) الحصص غب  المسيطرة

إجمال  حقوق الملكية 4,501,228 4,314,525 4,500,999 3,904,472 4,011,174

المطلوبات

مكافأة نهاية الخدمة للموظفي    665,806 794,695 651,157 779,971 908,769
511,684 - - - - مطلوبات عقود التأجب  

دائنون ومضوفات مستحقة 1,527,687 1,389,546 1,675,927 1,731,410 1,987,882

إجمال  المطلوبات 2,193,493 2,184,241 2,327,084 2,511,381 3,408,335

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 6,694,721 6,498,766 6,828,083 6,415,853 7,419,509

قائمة عن تبي   الجداول ال اليمي   نبذه تحليلية

كة   :   كالتال  المركز المال  للشر

  العام •
كة ف  6%بنسبة 2021نمت اصول الشر

2020مقارنة بالعام 

  الشر •
كة يمثل رصيد النقد والنقد المعادل ف 

كة ك   النسبة االكب  من اجمال  اصول الشر
ما ف 

  من العام 
بمبلغ 35%بنسبة 2022الرب  ع الثان 

الف دك 2,338

ود يمثل رصيد عقار استثماري احد اكب  بن•

  من ال
  الرب  ع الثان 

2022عام المركز المال  كما ف 

الف دك 1,318بمبلغ 20%بنسبة 

905كما يمثل بند ممتلكات ومعدات بمبلغ •

  من العام 
  الرب  ع الثان 

2022الف دك كما ف 

13.5%اهم بنود المركز المال  بنسبة بلغت 

كة بنس• بة نمت حقوق الملكية لمساهم  الشر

وتبلغ 2021حت  العام 2019من العام %12

  من العام 
  نهاية الرب  ع الثان 

مبلغ 2022ف 

الف دك4,501

Source: Company Information & Financial Statements 
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 لط
ً
ريقة القيمة العادلة وفقا
المقارنة السوقية 
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 لطريقة المقارنة الس
ً
وقية القيمة العادلة وفقا

  د
  دولة الكويت وف 

كة الفنادق الكويتية  قابلة للمقارنة مقرها ف    أنشطة مقاربة مع شر
كات مدرجة تعمل ف  ربية ولة االمارات العادناه قائمة شر

  
  مجال االغذية  كما ف 

  مجال الضيافة وإدارة الفنادق وف 
  تعمل بشكل أساس  ف 

  المملكة العربية السعودية والت 
2022يوليو 18المتحدة وف 

 
 
:لتطبيق طريقة المقارنة السوقية وفقا

لمضاعف ربحية السهم •

ية للسهم• ومضاعف القيمة الدفب 

مضاعف 

ربحية السهم

شهر12اخر 

السعر إلى 

القيمة 

الدفترية

H1 2022

ربحية السهم

دك

شهر12اخر 

العائد على 

حقوق 

المساهمين

عائد األرباح

القيمة 

السوقية دك

ي 
 
كما ف

18/7/2022

بلد
رقم 

السهم
القطاع اسم الشركة #

15.3 1.2 0.027 2.8% 3.7% 128,161,009 KW 823 السلع االستهالكية ميزان القابضة 1

14.7 1.9 0.016 13.5% 2.7% 40,788,784 KW 2013 السلع االستهالكية العيد لألغذية 2

21.3 1.0 0.011 5.3% 6.3% 187,978,190 UAE NCTH السلع االستهالكية المؤسسة الوطنية للسياحة و الفنادق 3

29.9 6.5 0.140 15.9% 5.2% 460,020,000 SA 6004 السلع االستهالكية شركة الخطوط السعودية للتموين 4

20.2 1.6 0.024 7.9% 3.0% 248,642,135 KW 404 العقار الصالحية العقارية 5

11.6 0.7 0.010 6.0% 4.8% 29,886,848 KW 429 العقار أركان الكويت العقارية 6

7.1 0.6 0.043 9.2% 2.9% 124,464,303 KW 406 العقار ك.م.التمدين العقارية ش 7

20.8 0.5 0.003 2.6% 4.9% 14,992,000 KW 421 العقار عقار لالستثمارات العقارية 8

17.3 1.2 0.034 7.9% 4.2% المتوسط المعدل 154,366,659 Adjusted Average*

18.5 2.0 0.009 11.1% 2.7% 9,029,328 KW 602 السلع االستهالكية ع.ك.م.الفنادق الكويتية ش

تم تحييد المضاعف االعلى واالدنى من كل مجموعة الحتساب المتوسط*

Source: Boursa Kuwait, Refinitiv
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  االعتبار انسب طرق التقييم وفقا لطريقة المقارنة السوقية، وعليه فقد تم استخدام ط
ريقة التقييم حسب لقد اعتمدت نور عل نهج يأخذ ف 

ية بنسبة 75%مضاعف السعر ال ربحية السهم بنسبة  وعليه، .  25%، وكذلك استخدام طريقة التقييم حسب مضاعف السعر ال القيمة الدفب 

  0.136فان القيمة العادلة المرجحة للسهم الواحد وفقا لطريقة المقارنة السوقية ه  
.  دينار كويت 

.ويوضح الجدول ادناه ملخص التقييم وفقا لطريقة المقارنة السوقية

ك.د طريقة مضاعف السعر الى ربحية السهم 

0.009 .ك.ربحية السهم د

17.3 متوسط مضاعف السعر الى ربحية السهم

0.150 القيمة العادلة للسهم وفقا لطريقة مضاعف الى ربحية السهم

ك.د طريقة مضاعف السعر الى القيمة الدفترية 

0.080 .ك.القيمة الدفترية للسهم د

1.2 متوسط مضاعف السعر الى القيمة الدفترية

0.093 القيمة العادلة للسهم وفقا لطريقة مضاعف القيمة الدفترية 

القيمة 

الوزنية

ك.د

نسبة 

الوزن

%

قيمة 

السهم

ك.د

التقييم باستخدام عامل الوزن النسبي لكل طريقة تقييم

0.112 75% 0.150 طريقة مضاعف السعر الى ربحية السهم 

0.023 25% 0.093 طريقة مضاعف السعر الى القيمة الدفترية 

0.136 0.136 يالقيمة العادلة للسهم وفقاً لطريقة المقارنة السوقية الدينار الكويت

 لطريقة المقارنة الس
ً
وقية القيمة العادلة وفقا
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 لط
ً
ريقة القيمة العادلة وفقا

متوسط سعر التداول 
المرجح 
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1-18الكمية المتداولة و سعر السهم من 
7-18الى 

الكمية المتداولة  سعر السهم 

 لطريقة متوسط سعر التداول ا
ً
لمرجح القيمة العادلة وفقا

ة من  2022يوليو 18وحت  2022يناير 18بيانات التداول للفب 

يوم 118 عدد ايام التداول

سهم 1,501,753 الكمية المتداولة 

سهم 608,102 لةالحد االقىص اليوم  لكمية االسهم المتداو 

سهم
-

 اليوم  لكمية االسهم المتداول
ةالحد االدن 

سهم 12,727 المتوسط اليوم  لكمية االسهم المتداولة

ك.د 209,962 القيمة المتداولة 

ك.د 91,215 ولةالحد االقىص اليوم  لقيمة االسهم المتدا

ك.د
-

 اليوم  لقيمة االسهم المتداول
ةالحد االدن 

ك.د 1,779 المتوسط اليوم  لقيمة االسهم المتداولة

فلس 140 VWAPمتوسط سعر التداول

Source: Refinitiv
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تقييم االحتكار
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تقييم االحتكار

Source: Company Information & KOHA Report

ي دولة الكويت 
 
تفاصيل قطاع الضافية ف

النجوم عدد الغرفعدد الفنادقفئات التصنيف للفنادق

               3,936                    16فئة تصنيف 5 نجوم

               3,500                    22فئة تصنيف 4 نجوم

               1,892                    21فئة تصنيف 3 نجوم

               9,328                    59االجمالي 

ي دولة الكويت
 
كة ف تفاصيل الحصة السوقية للشر

عدد الفنادقأسم الفندق / المنتجع
عدد الغرف / 

الشقق الفندقية
النجوم 

                  150فندق سفير الفنطاس

                    91فندق مارينا الكويت

                  175فندق سفير المطار

                  416                      3االجمالي 

كة الفنادق الكويتية حسب عدد الغرف %4.5تفاصيل الحصة السوقية لشر

  تبي   الجداول ال اليمي   نبذه عن قطاع ال
ضيافة ف 

  دولة الكويت
كة ف   دولة وعن الحصة السوقية للشر

ي   الكويت لتقييم االحتكار والحصة المجعمة ب

كة ومقدم عرض االستحواذ   :   كالتال  الشر

  دول•
ة الكويت يتكون قطاع الضيافة والفندفة ف 

  59غرفة موزعة عل 9,328من عدد 
فندق ف 

حاد فئات تصنيف مختلفة حسب تقارير ات

ونيو مالك الفنادق بدولة الكويت الصادرة عن ي

2022

كة بادارة فنادق الغب  تحت ع• المتها تقوم الشر

  دولة( س  ف  ي   ر)التجارية الخاصة باسم 
ف 

416فنادق، وعدد 3الكويت وباجمال  عدد 

من اجمال  عدد 4.5%غرفة، مايمثل ا نسبته 

.الغرف المذكورة اعاله

•  
وحيث ان مقدم عرض االستحواذ  التندرج ف 

اعماله اي أنشطة إلدارة الفنادق، فان حصة

كة السوقية المجمعة مع مقدم العرض ل ن الشر

.  تتغب  عما ورد ضمن هذا التقرير
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نهاية التقرير


