
 
 

 
 

 كيان السعودية 

5102 الثانيالربع  نتائج -تقرير إلحاقي   

 لاير  05 حتى نهاية العامالسعر المستهدف                                                               حتاا اال

 خسائر طفيفة
مليون لاير على الرغم من خلو الربع من  01بلغ صافي الخسارة  .طاياةأعلنت شركة كيان مرة أخرى عن نتائج ربعية سلبية و إن كانت 

مليون لاير في الربع المماثل من العام  011التوقاات المجدولة للمصانع. إال أن هذه النتائج أ هرت تحسناً عند مقارنتها مع خسارة قدرها 
مليون لاير  12قدره  صافي دخلق الشركة يمليون لاير في الربع الماضي. كانت تقديراتنا تشير إلى تحق 295خسارة قدرها  الماضي و

كان السبب وراء اختالف تقديراتنا عن النتائج المعلنة هو ارتااع مليون لاير.  51في حين كان متوسط تقديرات المحللين في بلومبيرغ 
 لاير للسهم و توصيتنا باالحتاا . 05المالية للشركة. نبقي على السعر المستهدف عند  اتالناقالناقات االدارية و 

 الدخل اإلجمالي متوافق مع تقديراتنا

مليار لاير. بلغ الدخل اإلجمالي  5.1تقديراتنا تشير إلى أنها قريبة من مستوى  أن إال الربع لهذا إيراداتها أرقام عن بعد الشركة تعلن لم
مليون لاير وليكون بذلك أعلى من الدخل اإلجمالي في الاترة المماثلة من العام  522لاير ليأتي قريب من تقديراتنا البالغة  مليون 522

 عشهد الربع األول توقف لمصان .و أعلى من الدخل اإلجمالي السلبي الذي حققته الشركة في الربع الماضي الماضي بأكثر من الضعف
% مقارنة بالاترة 01مما تسبب في إجمالي و صافي خسارة للشركة. انخاضت التكاليف التشغيلية بنسبة  خمسة أسابيع الشركة لمدة

 المماثلة من العام الماضي في حين كانت تقديراتنا تشير إلى انخااض أكبر نتيجة النخااض إيرادات الشركة.

 المالية النفقاتارتفاع 

ألمحت إدارة الشركة إلى ارتااع  .مليون لاير 01 مما تسبب في صافي خسارة قدرها مليون لاير 021بلغ الدخل التشغيلي للربع الثاني 
ارتااع مستويات الديون للشركة هو السبب وراء مليون لاير.  021المالية للشركة في الربع الثاني والتي نعتقد أنها تجاوزت  الناقات
 .5102مليار لاير في عام  52مجمل الديون  تتخطىالمالية حيث نتوقع أن  الناقاتارتااع 

 تحسن متوقع في المؤشرات المالية ابتداًء من الربع الثالث

% مقارنة بالربع الماضي وبمقدار النصف مقارنة 01تحسنت هوامش الربحية بسبب انخااض أسعار البيوتان والتي انخاضت بنسبة 
% مقارنة بالاترة ناسها من العام الماضي. نتوقع أن يتسبب 02تراجعت أسعار البولي إيثيلين بنسبة  .بالاترة ناسها من العام الماضي

 تسببا فيفي المقابل، فإن تراجع أحجام المبيعات وارتااع الناقات األخرى %. 00 هامش الدخل اإلجمالي مستويات يبلغذلك في أن 
والتي ستم بموجبها تخصيص تحقيق الشركة لصافي خسارة. االتااقية التي عقدتها الشركة مع وزارة البترول والمعادن وشركة سابك 

التسويق بمقدار الثلث مما  رسومساهم في تخايض تيوليو س 0ماليين قدم مكعب قياسي من غاز اإليثان ابتداًء من  01تبلغ  إضافيةكمية 
 نتائج الربع الثالث والرابع.  قد يساهم في تحسين

  الصيانة الدورةتأجيل 

كانت الشركة تخطط إليقاف مجدول للصيانة الدورية في شهر أكتوبر من العام الحالي، لكنها قامت بتأجيل ذلك إلى شهر مارس من العام 
ول من هذا العام، وبالتالي تجنب المزيد من . قد يكون قرار التأجيل عائداً إلى األداء المتواضع الذي حققته الشركة في النصف األ5102

 الخسائر هذه السنة. كنا على الدوام نتخذ موقااً حذراً من الشركة ن راً للتذبذب في األرباح ومستوى المخاطرة المرتاع جدا.
 

 

 

  البيانات المالية األساسية

1027*  1026*  1025* ديسمبر )مليون لاير(  13السنة المالية تنتهي في  1024   

 
 اإليرادات 11,636 8,598 11,486 11,995

اإلجماليالدخل  976 279 1,236 1,319  

 صافي الدخل (45) (482) 405 431

 ربحية السهم )لاير( (0.03) (0.32) 0.27 0.29

 هامش الدخل الصافي %(0.4) %(6) 4% 4%

الموزعة )لاير(أرباح السهم  - - - -  

األسهم رباحأ معدل دفع - - - -  

3.0% 2.9% (3.6)% 

3.0)% 

ط حقوق الملكيةالعائد على متوس %(0.3)  

األصولالعائد على متوسط  %(0.1) %(1.1) 0.9% 1.0%  

3.2x 3.5x 4.7x 3.7x اإليراداتيمة المنشأة / ق  

37.7x 40.8x 724.7x 69.5x المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واالستهالكيمة المنشأة / الدخل قبل ق  

10.0x 7.7x 4.9x 10.0x السعر/ التدفق النقدي للسهم 

38.2x 40.6x - - السعر / األرباح 

 إجمالي العوائد المتوقعة

4015-يوليو-42 السعر في لاير 11.24   

 العائد المتوقع لسعر السهم 5.1%

األرباح الموزعة عائد -  

 إجمالي العوائد المتوقعة 5.1%
 

 بيانات السوق

لاير 19.05/8.00 أسبوعا   54أدنى سعر خالل /أعلى   

لاير مليون   القيمة السوقية 16,200

مليون لاير 20,502  قيمة المنشأة 

مليون   األسهم المتداولة 1,500

(األسهم الحرة)األسهم المتاحة للتداول  65.0%  

10.68 
 شهرا 14) اليومي التداول حجم متوسط

(لماليينبا  

 الوزن في المؤشر العام السعودي 0.84%

2350.SE  رويترزرمز الشركة في  

KAYAN AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
 

السهم أداء  

 

 المصدر: بلومبيرغ
 

مؤشر 
الصناعات 

 البتروكيماوية

مؤشر 
 تداول العام

  كيان

4015-يوليو-42 11.24 9,373 6,407  

 إجمالي التغير

14.2 % 11.2 % 
 

4.6 % 
 

شهور 6  

(42.8 ) % (8.4 ) % (46.4 )  سنة %

2.8 % 40.6% (1.1 ) ناسنت %  
 

1035 الثانينتائج الربع  المعلنة المتوقعة  

 الدخل اإلجمالي )مليون لاير( 258 254

 )مليون لاير(صافي الدخل  (13) 35

 ربحية السهم )لاير( (0.01) (0.02)

 

40

50

60

70

80

90

100

110

120

A S O N D J F M A M J J

KAYAN TASI TPCHEM

5102 -يوليو -52  

 

 ياسر عبدالرحمن بن أحمد
yasser.bin.ahmed@riyadcapital.com 

+966-11-203-6805 
 

 محمد فيصل بوترك
muhammed.faisal@riyadcapital.com 

+966-11-203-6807 
 

الرياض المالية تعمل بموجب ترخيص هيئة السوق  شركة

(07070-37المالية السعودية )رقم   

   *متوقعة

 

mailto:muhammed.faisal@riyadcapital.com


  

 

 ةهيئ مرخص لها بموجب ن ام، و ال2929100101السجل التجاري رقم  بموجب هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة، و المالية الرياض 

 الموقع.  السعودية العربية - المملكة الرياض، سنتر، البرستيج عمارة التخصصي، شارع فيومقرها ، 93939-03 ، ترخيص رقم يةالمال سوقال

  www.riyadcapital.com اإللكتروني

 

 السهم تصنيف

 ُمصّنف غير بيع احتفاظ شراء قوي شراء

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

 ≤ 25% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

≤ 15% 

 المتوقعة اإليرادات إجمالي

> 15% 
 مقيد/ المراجعة تحت فيه مبالغ سعر

 

 research@riyadcapital.comإلبداء أي ملحو ات على أي من تقاريرنا، نرجو التواصل من خالل : 

 

 بيان إخالء المسؤولية

 دةالوار الوقائع أن لضمان العناية المعقولة كل اتخذت حين في. بها موثوق بأنه يعتقد مختلاة عامة مصادر من نية بحسن التقرير هذا في الواردة المعلومات جمع تم

 البيانات دقة تضمن ال المالية الرياض فأن ذلك ومع عادلة ومعقولة، هي الوثيقة هذه في الواردة والتنبؤات واآلراء التوقعات وأن دقيقة هي التقرير هذا في

 ليس، التقرير هذا. خطأ أي من خالية أو كاملة هي التقرير هذا في الواردة المعلومات تتعهد أن ال المالية الرياض الخصوص، وجه وعلى ، المقدمة والمعلومات

 اكتمال و/أو ، و/أو عدالة دقة، على االعتماد عدم يجب فإنه عليه، وبناء. مالية أوراق أية لشراء عرض تقديم أو عرض للبيع أنه، على ياسر أن به المقصود وليس

 لن محتوياته، و أو التقرير لهذا استخدام أي عن ناجمة خسارة أي عن التزام أي تقبل وال مسؤوليتها تخلي المالية الرياض. التقرير هذا يحتوي عليها التي المعلومات

 هذا محتويات عن األحوال من أي حال في مسؤولين مو اين و ومسؤولين، ، مدراء من المالية الرياض منسوبي من أي يكون ولن مسؤولة المالية الرياض تكون

 إليها المشار األخرى األصول أو المالية األوراق في لهم استثمارات يكون قد أو عمالئها التابعة الشركات من أكثر أو داح أو مو ايها أو المالية الرياض. التقرير

 التقرير هذا في

 دون للتغيير عرضة هيف فقط وبالتالي التقرير هذا تاريخ في كما المالية الرياض لشركة الحالية اآلراء تمثل التقرير هذا في الواردة والتوقعات والتنبؤات اآلراء

 في ورد ما و التقرير، هذا في واردة التوقعات أو أو التنبؤات آراء أية مع متسقة تكون سوف المستقبلية األحداث أو النتائج بأن ضمان أي هنالك ليس. إشعار

 أو والنتائج منها التحقق يتم لم التي واالفتراضات التأكد وعدم المخاطر لبعض والتوقعات تخضع والتنبؤات اآلراء، هذه أن كما. فقط محتملة نتيجة يمثل التقرير

 بشكل كلي تختلف قد المستقبل في الاعلية األحداث

 لألداء مؤشرا ليس بالضرورة السابق األداء. بالتغييرات تتأثر أو/  و تتقلب قد التقرير هذا في إليها المشار االستثمارات من أي، من الدخل أو ألي، القيمة

 األصل في المستثمر المبلغ من أقل ناتج على يحصلوا أن للمستثمرين يمكن لذلك، وفقا. المستقبلي

 في مشورة تقديم التقرير ال يقصد بهذا فإنه ولذلك،. معين مستثمر ألي المخاطرة ومستوى ، وأهداف ،  روف يعتبر وال عام طابع ذات معلومات يقدم التقرير هذا

 قرار أي اتخاذ قبل.  بالقارئ الخاصة أو االحتياجات/و الخاصة االستثمارية األهداف أو/و الخاص المالي الوضع عتباراال بعين يأخذ وال االستثمار مجال

الضرورة  حسب آخرين مستشارين أي أو/و والقانونية المالية المجاالت في ذوي الخبرة من المستقلة المشورة على الحصول القارئ على يجب االستثمار بخصوص

  االستثمار في هذا النوع من األوراق المالية قد ال يكون مالئما لجميع األشخاص. ن را الن

 الطبع حقوق ولوائح بموجب القواعد محمية فيه الواردة والتوقعات والتنبؤات اآلراء و المعلومات وجميع جزئيا، أو كليا البحثي، التقرير هذا توزيع أو نسخ يحق ال

 والنشر

 


