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( أمريكانا) شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي  
 تغطية أكبر مجموعة مطاعم في الشرق األوسط 

( لتحقيق نمو  24-2021٪ خالل  7.5عدد المتاجر بمعدل سنوي مركب    نمواستراتيجية نمو قائمة على التوسع ) ▪

٪ في نفس الفترة لواحدة من أكبر  21٪ ومعدل نمو سنوي مركب صاٍف لألرباح بنسبة  15عائدات صحي بنسبة  

 . في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  عالميةال لمطاعم ل  الشركات الحاصلة على امتياز

المستهدفة كبيرة وقليلة االختراق. يمكن أن تتحسن الهوامش مع    سواقألاعلى الرغم من المشهد التنافسي ، فإن   ▪

، واستقرار تكاليف    كفاءة ال( ، وزيادة  2022و    2021  سنة  في  280نضوج المتاجر التي تم افتتاحها حديثًا )~  

 المدخالت. 

لاير سعودي ونوصي    3.7من السعودية واإلمارات بسعر مستهدف    لأمريكانا المدرجة في كنبداء تغطيتنا على   ▪

 .(23xالربحية ) ومكررعلى اساس متوسط خصم التدفقات النقدية بزيادة المراكز 

رباح في عام أل% من ا60) يساهم في كبرها هو كنتاكي أعالمة تجارية متنوعة  12أمريكانا تمتلك   :نمو مدعوم بالتوسع

% من 29المتحدة دولة ساهمت اإلمارات العربية  12 نطاقعلى   %(12بيتزا هت ) %(، 17هارديز )و  ،   (2021

على  عالوة  2022متجر في عام  170ن يزداد صافي عدد المتاجر بـ أ%. نتوقع  16%، الكويت 21رباح، والسعودية ألا

باإلضافة إلى ذلك ،  .  بسبب جائحة كورونا( 2020في عام   نخفاض)بعد اال 2021متجر التي تم افتتاحها في عام  110الـ 

المبيعات للمتجر الواحد تتماشى مع   (.2022أشهر من عام   9سنويًا )٪  15عند حوالي  جيًدا المماثل للمتاجر النمو يعتبر 

وضاع  أل. ا االخرين ءالوكالعلى من أ خص مبيعات المتجر الواحد من كنتاكي ألمريكانا هي  ألو با، المتوسط العالمي 

ن أسواق المتقدمة ) المتوقع  أل ( مقارنة با26-2022% لفترة 6.8المحلي المتوقع االقتصادية تدعم النمو السريع )الناتج 

% في  37مقابل   عاًما 30قل من أ% 55% خالل نفس الفترة( مع وجود نسبة كبيرة من الشباب )4.5بنسبة   نمو 

 . رويورومونيت٪( وفقًا لـ 0.8٪ مقابل 1.4وأيًضا نمو سكاني أسرع ) سواق المتقدمة(األ

ن أمريكانا تتبنا طريقة تسعير أبعد تحليل تسعير منتجات أمريكانا مقارنة بأقرانها للفئات الرئيسية نرى  :تحسين الهامش

( ، يمكن أن سنة  1.7استرداد  فترة ) سنتين بعد عندما تصل المتاجر إلى مرحلة النضج سواق. ألفي كافة ا مبتكرة وتنافسية 

عالوة على ذلك ، من المحتمل أن تكون تكلفة المواد الخام قد بلغت   والكفاءة التشغيلية.تتحسن الهوامش بسبب الحجم 

يسمح حجم المجموعة وتعدد العالمات التجارية / الجغرافيا المتعددة لها بإنشاء تنوع في العرض وخفض   ذروتها مؤخًرا.

ونقدر قيمة الشركة  2023اعتباًرا من عام ٪ 70نحسب توزيعات أرباح بنسبة  .برأس مال عامل سلبي التكاليف والتمتع 

 بما يتماشى مع أقرانه العالميين. 

إستراتيجيات التسعير التنافسي والتوسع لألقران ، وقضايا التنفيذ في المتاجر التي بدأت حديثًا ، وزيادة تكلفة : المخاطر

يمية والمخاطر الجيوسياسية هي بعض  والمخاطر التنظ ،   المواد الخام ، والحوادث التي تؤثر على العالمة التجارية

 المخاطر الرئيسية. 

 المقاييس المالية الرئيسية :1 جدول

  )مليون(دوالر  2020 2021 م 2022 م 2023

 اإليرادات   1,578  2,052  2,437  2,775

 معدل نمو اإليرادات  17%- 30% 19% 14%

 جمالي الدخل إ  804  1,081  1,295  1,481

 هامش إجمالي الدخل  51.0% 52.7% 53.1% 53.4%

619  570  464  338  EBITDA 

 التشغيلي الرب  ح   115  243  323  376

ي الرب  ح   80  206  280  329
 صاف 

 هامش الرب  ح  5.1% 10.1% 11.5% 11.8%

 ربحية السهم )سنت(   0.95  2.5  3.3  3.9

18.3x 21.5x 29.2x 75.5x مكرر الربحية 

ي كابيتال    ي اي ب  كة, ج   المصدر: بيانات الشر

 بيانات السهم  

 دوالر(  ليارالقيمة السوقية لشركة )م 6.01

 عدد االسهم المطوحة )مليون(*  2,527

 دوالر(  ليارحجم الطرح )م  1.8

30%  نسبة االسهم المطوحة  

 مؤشر تاسي  6015
%  80% طرح ثانوي  100المصدر: بيانات الشركة، 

 % لكل من شريحة االفراد في السعودية و اإلمارات 10للمؤسسات  

 التقييم )ريال / سهم(   

 %( 50خصم التدفقات النقدية ) 3.75

 %(50مكرر الرب  ح ) 3.65

 السعر المستهدف  3.7

ي كابتال : رالمصد    ي اي ب   ج 

 سهم /لاير 3.7 السعر المستهدف:

 لاير/سهم  2.68 :سعر الطرح

 %(  3.4% )+عائد التوزيعات 38: اإلرتفاعنسبة 

 ة المراكز دالتوصية: زيا

 

الرجاء االطالع على التقرير باللغة اإلنجليزية  والتفاصيلللمزيد من المعلومات   
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 القوائم المالية 

األساسية: ملخص البيانات المالية  2 جدول  

 )مليون دوالر(  قائمة الدخل 2020 2021 م 2022 م 2023 م 2024

 اإليرادات  1,578  2,052  2,437  2,775  3,117

 معدل نمو اإليرادات سنويا   17%- 30% 19% 14% 12%

 تكلفة اإليرادات   774  970  1,142  1,294  1,448

 الدخل إجمالي   804  1,081  1,295  1,481  1,669

 هامش إجمالي الدخل  51% 53% 53% 53% 54%

 المصاريف التسويقية، العمومية واإلدارية   158  177  207  238  277

 الرب  ح التشغيلي   115  243  323  376  413

 هامش الرب  ح التشغيلي  7% 12% 13% 14% 13%

 تكلفة التمويل  30  23  24  24  24

ي الدخل  80  206  280  329  363
 
 صاف

ي الدخل  5% 10% 11% 12% 12%
 هامش صاف 

 معدل النمو 48%- 159% 35% 18% 10%

 ربحية السهم الواحد   0.01  0.02  0.03  0.04  0.04

 توزيعات السهم الواحد   0.00  0.00  0.02  0.03  0.03

 معدل توزي    ع األرباح 0% 5% 73% 70% 70%

698  619  597  464  338  EBITDA (Adj.) 

ي الدين   (172) (167) (200) (276) (376)
 
      صاف

 
 )مليون دوالر( قائمة المركز المالي  2020 2021 م 2022 م 2023 م 2024

 المخزون 97 107 129 147 164

 حسابات مدينة وإيرادات غير مفوترة 96 94 125 143 160

 مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى   1 16 3 3 3

ي حكمه 196 174 207 283 383
 نقد وما ف 

 اجمالي الموجودات المتداولة  390 391 465 575 710

 موجودات غير ملموسة  38 43 43 43 43

 الممتلكات واآلالت والمعدات   208 222 287 356 412

 متداولة إجمالي الموجودات الغير  626 697 779 864 935

 إجمالي الموجودات  1,016 1,088 1,244 1,439 1,646

 المطلوبات المتداولة  539 566 630 695 760

 المطلوبات الغير متداولة 390 382 360 392 424

 حقوق المساهمير   87 140 254 353 462

      إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمير   1,016 1,088 1,244 1,439 1,646

 
 )مليون دوالر(  قائمة التدفقات النقدية 2020 2021 م 2022 م 2023 م 2024

ي النقد المحصل من األنشطة التشغيلية 284 469 566 628 705
 صاف 

ي النقد المحصل من األنشطة االستثثمارية  45- 162- 123- 112- 113-
 صاف 

ي النقد المحصل من األنشطة  223- 308- 402- 439- 492-
 التمويليةصاف 

ي النقد  16 1- 40 76 100
 
 اجمالي صاف

 المصدر: بيانات الشركة, جي اي بي كابيتال.
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 : النسب الرئيسية 3 جدول

 النسب الرئيسية  2020 2021 م 2022 م 2023 م 2024

 نسب الكفاءة والربحية        

 العائد عل األصول  8% 19% 22% 23% 22%

 العائد عل حقوق الملكية  92% 148% 110% 93% 79%

 المبيعات/األصول  155% 189% 196% 193% 189%

 هامش الرب  ح  5.1% 10.1% 11.5% 11.8% 11.7%

 EBITDAهامش  21.4% 22.6% 24.5% 22.3% 22.4%

     
 

 نسب السيولة      

 نسبة التداول 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9

 المساهمير  الدين / حقوق  28% 5% 3% 2% 2%

 أيام الحسابات المدينة   22 17 19 19 19

 أيام المخزون 46 40 41 41 41

 أيام الحسابات الدائنة  152 133 130 130 130

      

 نسب المديونية      

ي الدين/  0.5- 0.4- 0.3- 0.4- 0.5-
 EBITDAصاف 

 معدل الديون لألصول  42% 36% 34% 32% 29%

      

 التقييم     

 مكرر الربحية 75.5 29.2 21.5 18.3 16.6

ية 69.5 43.1 23.7 17.1 13.0  مكرر القيمة الدفير

كة /   17.3 12.6 9.8 9.5 8.4  EBITDAقيمة الشر

 العائد عل التدفقات النقدية الحرة   4.5% 3.1% 4.5% 4.7% 5.8%

 التوزيعاتعائد  0.0% 0.2% 3.4% 3.8% 4.2%

ي كابيتال            ي اي ب  كة, ج   المصدر: بيانات الشر
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 إخالء مسؤولية 

 
أعدت وثيقة البحث هذه من قبل جي آي بي كابيتال، الرياض ، المملكة العربية الـسعودية لالـستخدام العام من عمالء جي آي 

ــاح عنها ، كليا أو  ــالها أو اإلفصـ ــكل أو طريقة ، دون بي كابيتال وال يجوز إعادة توزيعها أو إعادة إرسـ جزئيا ، أو بأي شـ
موافقة كتابية صـــريحة من جي آي بي كابيتال. إن اســـتالم هذه الوثيقة واإلطالع عليها يعتبر بمثابة موافقة من جانبكم على 
عدم إعادة توزيع أو إعادة إرســال أو اإلفصــاح لنخرين عما تتضــمنه من محتويات وآراء ، واســتنتاجات أو معلومات قبل  

ــر  ــول على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من نشــ تلك المعلومات للعموم من جانب جي آي بي كابيتال.  وقد تم الحصــ
مصـــــادر ـعاـمة مختلـفة يعتـقد أنـها معلوـمات موثوـقة لكنـنا ال نضـــــمن دقتـها.  وجي آي بي ـكابيـتال ال تـقدم أـية إقرارات أو 

أن البيانات والمعلوما ت المقدمة كما أنها ال تقر بأن المعلومات التي تتضـمنها هذه الوثيقة  ضـمانات )صـريحة أو ضـمنية( بـش
هي معلومات كاملة  أو خالية من أي خطأ أو غير مضــــللة  أو أنها تصــــلح ألي غرض محدد. فوثيقة البحث هذه إنما تقدم  

وة لتقديم عرض لـشراء أو معلومات عامة فقط.  كما أنه ال المعلومات وال أي رأي وارد في هذه الوثيقة يـشكل عرـضا أو دع
بيع أي أوراق مالية أو غيرها من المنتجات االســتثمارية ذات الصــلة بتلك األوراق المالية أو االســتثمارات.  وليس الغرض  
من هذه الوثيقة تقديم مشــورة شــخصــية في مجال االســتثمار كما أنها ال تأخذ في االعتبار األهداف االســتثمارية أو الوضــع  

 حتياجات المحددة ألي شخص معين قد يستلم هذه الوثيقة.المالي أو اال

ينبغي للمســتثمرين الســعي للحصــول على المشــورة المالية أو القانونية أو الضــريبية بشــأن مدى مالءمة االســتثمار في أي 
ــية بها في هذه الوثيقة ــتها أو التوصـ ــتثمار جرت مناقشـ ــتراتيجيات اسـ ــتثمار آخر أو أية اسـ ، وينبغي    أوراق مالية ، أو اسـ

للمســـتثمرين  تفهم أن البيانات المتعلقة بالتوقعات المســـتقبلية الوارد في هذه الوثيقة قد ال تتحقق.  كذلك ينبغي للمســـتثمرين  
مالحظة أن الدخل من أوراق مالية من هذا النوع أو غيرها من االسـتثمارات ، إن وجد ، قد يتعرض للتقلبات وبأن سـعر أو 

الية واالسـتثمارات يكون عرضـة لالرتفاع أو االنخفاض. كما أن التقلبات في أسـعار الصـرف قد يكون قيمة تلك األوراق الم
لها آثار ـسلبية على قيمة أو ثمن ، أو الدخل المتأتي من اـستثمارات معينة.  وبناء عليه ، يمكن للمـستثمرين أن يحـصلوا على 

أن يكون لجي آي بي كابيتال أو المسئولين فيها أو واحد أو أكثر  عائد يكون أقل من مبلغ رأسمالهم المستثمر أساسا.  ويجوز
من الـشركات الفرعية التابعة لها )بما في ذلك محللي البحوث( مصـلحة مالية في األوراق المالية للجهة أو الجهات المصـدرة  

األـجل في األوراق الـمالـية ،    لتـلك األوراق الـمالـية أو االســـــتثـمارات ذات العالـقة ، بـما في ذـلك المراكز طويـلة أو قصـــــيرة
ــتقات ، أو غيرها من األدوات المالية.  كما يجوز  ــهم أو العقود اوجلة أو الخيارات األخرى أو المشـ ــراء األسـ وخيارات شـ
لشـركة جي آي بي كابيتال أو الشـركات التابعة لها أن تقوم من وقت وخر بأداء الخدمات المصـرفية االسـتثمارية أو غيرها  

ت  أو الـسعي لتأمين الخدمات المـصرفية االـستثمارية أو غيرها من األعمال من أي ـشركة من الـشركات المذكورة  من الخدما
في ـهذه الوثيـقة من وـثائق البـحث.  وشـــــرـكة جي آي بي ـكابيـتال ، بـما في ذـلك الشـــــرـكات الـتابـعة لـها وموظفيـها ، ال تكون 

ة أو أـضرار  أخرى قد تنـشأ ، بـصورة مباـشرة أو غير مباـشرة،  مـسئولة عن أي أـضرار مباـشرة أو غير مباـشرة أو أي خـسار
 من أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.

تخضع هذه الوثيقة من وثائق البحث وأية توصيات واردة فيها للتغيير دون إشعار مسبق.  وجي آي بي كابيتال ال تتحمل أي 
لواردة في هذه الوثيقة من وثائق البحث.  وال يجوز تغيير أو اـستنـساأ أو إرـسال أو توزيع  مـسؤولية عن تحديث المعلومات ا

هذه الوثيقة من وثائق البحث كليا أو جزئيا بأي شـــكل أو بأي وســـيلة. كما يراعى أن هذه الوثيقة من وثائق البحث ليســـت  
ء كان مواطنا أو مقيما في أي مكان أو دولة أو موجهة إلى أو معدة للتوزيع أو السـتخدامها من قبل أي شـخص أو كيان سـوا

بلد أو أية والية قضــائية أخرى ، حيثما يكون مثل هذا التوزيع أو النشــر أو توافر أو اســتخدام هذه الوثيقة مخالفا للقانون أو 
ن ذلك يتطلب من جي آي بي كابيتال أو أي من فروعها القيام بأي تسـجيل أو اسـتيفاء أي شـرط من شـروط الترخيص ضـم

 البلد أو تلك الوالية القضائية.

ورة بموجب ترخيص هيئة   ركة جي آي بي كابيتال هي التعامل والحفظ واإلدارة والترتيب وتقديم المـش ية لـش األنـشطة الرئيـس
 .37-07078السوق المالية رقم 

على نماذج التقييم الخاصة بنا.  ا  نستخدم نظام تصنيف يعتمد على االتجاه الصعودي المحتمل ، بعد عام واحد من اليوم ، بناءً 
تخفيض  ، أما بالنـسبة إلى ي من الـسعر الحالي٪  10 أعلى من  هو  ـسعرنا المـستهدفي ، فإن المراكزبالنـسبة لتـصنيفات يزيادة  

 ٪ ، لدينا تصنيف محايد.10  -بالنسبة للعائدات التي تتراوح بين +/و٪.  10المقدر هو أقل من نخفاض  ي ، فإن اإلالمراكز
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