
11
دولة*

523
مطعم 

دومينوز**

44
مطعم 

دانكن**

%50<
عبر  الم�يعات 

الرقمية*** القنوات 

21% معدل النمو 
السنوي المركب

اإلي�ادات
(2021 - 2019)

87% معدل النمو 
السنوي المركب
األرباح قبل الفوائد والض�ائب 

واالستهالك وإطفاء الد�ن
(2021 - 2019)

%21
هامش الربح قبل الفوائد 

والض�ائب واالستهالك 
وإطفاء الد�ن

(2021)

%43
الحصة السوقية لدومينوز 

في السعودية عام 2021 

*تملك الشركة حق االمتياز التجاري الرئيسي في هذه الدول، لكنها ال تعمل حاليًا في الج�ائر، وتونس، والع�اق، ولي�يا، واليمن.
**كما في السنة المالية 2021م حسب نشرة اإلصدار
*** تشير هذه األرقام إلى الم�يعات داخل المملكة العر�ية السعودية.

�يــانات مــالية

شركة اآلمار الغذائية تعلن نيتها اإلد�اج 
في تداول السعودية

لمــحة عــن شــركة اآلمــار الغــذائــية

الــط�ح

10,633,392
سهم

%100
من األسهم سيتم تخصيصها 

المؤسسات لش��حة 

%10
من األسهم يحق للمستشار 

المالي تخصيصها لش��حة 
األف�اد وتخفيضها من 

األسهم المخصصة لش��حة 
المؤسسات

%41.7
من �أس مال الشركة سيطرحها 

البائعون المساهمون 

تمتلك اآلمار الحق الحصري في 
تطو�ر وتشغيل مطاعم دومينوز في 
16 دولة عبر منطقة الش�ق األوسط 

وشمال أف��قيا وباكستان
لدى الشركة حاليًا أكثر من 520

مطعم في المنطقة

تمتلك اآلمار الحق الحصري 
في تطو�ر وتشغيل مطاعم 

دانكن في مصر والمغرب
40 مطعمًا في مصر و4 
مطاعم في المغرب في 

2021م السنة المالية 

�ـخــنا � اآلمار الغذائية (اآلمار) هي شركة سعودية �ائدة في تشغيل مطاعم تـا
الخدمة الس��عة بمنطقة الش�ق األوسط وشمال أف��قيا وباكستان، 
استطاعت على مدى الثالثين عامًا الماضية ترسيخ مكا�تها كأفضل 

مشغل لمطاعم الخدمة الس��عة في تلك المنطقة، مدعومة ببنية تحتية 
تقنية ورقمية فائقة التطور لتوفير تجربة سلسة لعمالئها.

تــمّيز و��ــادة فــي تـطــو�ر وتــشغيــل 
عــالمات تجــا��ة معــ�وفة عــالميًا

رســالة اإلدارة الــعلــيا

انطلقت اآلمار الغذائية قبل أكثر من 30 عامًا كشركة عائلية 
سعودية، تطمح لجذب عالمات تجا��ة عالمية إلى منطقة الش�ق 

األوسط. وبدأت اآلمار رحلتها باف�تاح أول متجر دومينوز في 
ال��اض بالمملكة العر�ية السعودية، ثم تطّورت أعمالها منذ ذلك 

الحين لتصبح الوكيل والمشغل الحصري لعالمتين تجا��تين 
مع�وفتين عالميًا، دومينوز ودانكن. ومنذ انطالقتها، ركزت 

الشركة على بناء قد�ات قوية وتوفير خدمات توصيل من الدرجة 
األولى، إلى جانب تفانيها والت�امها باالبتكار المستمر لتصبح 

مجموعة �ائدة في قطاع مطاعم الوجبات الس��عة في 
المنطقة، مع ترسيخ حضور قوي عالميًا. وهذا الط�ح ما هو إال 
الخطوة األولى نحو المرحلة القادمة من النمو للشركة والتي 

أ�طلع لمواصلة العمل عليها وضمان استم�ا��ة تطورها.

الــم�ايــا 
الــتـنــافــسـيــة

شركة �ائدة في قطاع مطاعم 
الوجبات الس��عة مع عالمات 

تجا��ة متكاملة ومع�وفة عالمًيا

تعمل الشركة في أسواق عالية 
الجاذ�ية �تمتع ب�يئة اقتصادية وترك�بة 
سكانية موا�ية مع إمكانات نمو ك�يرة 

نموذج عمل متكامل مدعوم من 
منصات تقنية قوية وموثوقة، قادرة 

على تحسين تجربة العمالء

منصة قابلة للتطو�ر ذات 
للنمو المستقبلي إمكانات قوية 

سجل حافل بالنمو 
الم�ن والمربح

ف��ق إدارة متمّرس يتمتع 
بالنجاحات بسجل حافل 

إب�اهيم عبدالع��ز الجماز,
رئيس مجلس إدارة شركة اآلمار الغذائية

الجــدول الزمــني للــط�ح العــام األولــي

إعالن 
نية الط�ح

9 �ونيو

ا�تهاء مرحلة االك�تاب 
لش��حة األف�اد

21 �وليو

تخصيص األسهم ورّد 
المبالغ الفائضة

26 �وليو

بدء مرحلة االك�تاب 
لش��حة األف�اد

20 �وليو

بدء عملية بناء 
سجل األوامر

20 �ونيو

ا�تهاء عملية بناء 
سجل األوامر

27 �ونيو

يمثل إعالن اليوم عالمة فارقة في رحلة اآلمار. لدينا سجل 
حافل باألداء المالي القوي، يت�افق مع نمو مستمر 

لمتاجرنا وحضورنا الجغ�افي وخب�ا�نا التشغيلية، مما يدعم 
طموحنا في أن نصبح الشركة ال�ائدة في القطاع محليًا 

وإقليميًا. إن �ؤيتنا المستقبلية ال تقتصر على الجانب 
التجاري فحسب، بل نسعى أيضًا إلى إحداث تأ�ير ملموس 

في األسواق التي نعمل فيها من خالل توفير فرص 
واعدة للكفاءات الوطنية ودعم المجتمعات المحلية.

فيل�بو سغا�وني,
الرئيس التنفيذي لشركة اآلمار الغذائية

سجــل حافــل مــن التــوسع 
في منــطقة الشــ�ق األوســط وشمــال أف��قــيا وباكــستان

المنطقة2 المطاعم حسب  تو��ع 

مالحظات:
1 تعود ملكية الحصة المتبقية بنسبة 57.1% لعبد الع��ز الجماز ومساهمين آخ��ن

2 إجمالي مطاعم "دومينوز" و"دانكن"، بما في ذلك التابعة للعالمة بشكل مباشر أو عبر مشا��ع مشتركة أو حقوق امتياز تجاري

1992200520102020
+2022

�تمتع الشركة بوضع 
جيد �ؤهلها للتوسع 
إلى أسواق جديدة 

وضم الم��د من 
العالمات التجا��ة إلى 
محفظتها من مطاعم 

الخدمة الس��عة

%100%15%21%47

خا�ج المملكة داخل المملكة

موقع ��ادي على مستوى القطاع مع عالمات تجا��ة 
مع�وفة عالميًا، ونموذج أعمال متكامل �رتكز إلى 

بنية تقنية متفوقة، وإمكانات واعدة للنمو والتوسع

أقــوى منــافس من حيــث الجــودة واألفضــل في 
ســوق ال�يتــ�ا في الممــلكة العــر�ية الســعودية

%57

%43

الحصة السوقية (2021م، حسب حجم السلع اإلجمالي)

غير ذلكدومينوز

868 مليون ��ال سعودي
اإلجمالي

584 مليون ��ال سعودي السعودية

2021م: المالية  السنة  إي�ادات 

173 مليون ��ال سعودي دول أخرى

111 مليون ��ال سعودي اإلما�ات

شركة �ائدة في المملكة 
العر�ية السعودية مع 

حضور إقليمي مت�ايد

أبــ�ز المــحطــات 
في مســيرة نمــو اآلمــار

1995
إلى  التوّسع 

ومصر  البح��ن 
والكويت

1992
اف�تاح أول 

دومينوز  مطعم 
ال��اض في 

2004
إلى  التوّسع 

وباكستان األردن 

1999
إلى  التوّسع 

والمغرب لبنان 

2007
إلى  التوّسع 
ُعمان سلطنة 

2008
إلى  التوّسع 

قطر

2011
صناد�ق اس�ثما��ة مدارة من قبل 

مجموعة "كا�ال�ل" العالمية 
لالس�ثمار تستحوذ على حصة أقلية 

مهمة في الشركة (%42.2)1

2020
حصة  على  االستحواذ 
49% في شركة إ�ش 

والخدمات  للتجارة  إيه  إي 
المغرب في 

2021
أول متجر  اف�تاح 

المغرب في  دانكن 

2019 2017 2017
بنسبة  مشترك  مش�وع 

في شركة متخصصة   %50
بمطاعم 2 في 1

2015
متجر  أول  اف�تاح 

دانكن في 
القاهرة

األوائل  �يع شركة مصنع 
إلى  الغذائية  للصناعات 

الم�اعي شركة 

إلى  التوّسع 
اإلما�ات


