
 
 

 
 

 كيان السعودية 

1026 األولالربع  نتائج -تقرير إلحاقي   

 لاير  6شهر  21السعر المستهدف خالل                                                                 حتاا اال

  خسائرتراجع ال
 للربع األولية النتائج إعالن بعد وذلك لاير مليون 126 لتبلغ أيضا   الماضي وبالربع الماضي بالعام مقارنة كيان شركة خسائر انخاضت
 يمثل.  لاير مليون 616 والبالغة الماضي الربع في الشركة حققتها التي التاريخية الخسائر بعد النتائج هذه تأتي. 1026 عام من األول

 لتقديراتنا ومخالف الماضي العام في لاير مليون 867 البالغة اإلجمالية الخسائر مستوى من نموا   لاير مليون 87 البالغ اإلجمالي خلدال
 أنها كما األم الشركة دعم من تستايد الشركة تزال ما. الهوامش نمو إلى أدى قد اللقيم أسعارفي  تراجعال أن نتوقع. إجمالية خسائر بتحقيق
 مقارنة الربع هذا في التكاليف في طايف نمو إلى أدى مما ،1028 عام من الثاني النصف حتى وذلك اللقيمأسعار  رفع قرار من مستثناة

 لاير، 6 للسهم المستهدف السعر ليصبح لاير 2 بمقدار للسهم العادلة القيمة بخاض قمنا التقديرات في الن ر عادةإ بعد. األخرى بالشركات
 .باالحتاا  التوصية على نبقي

 الهوامش نمو

 لتأتي الماضي، بالعام مقارنة طايف بشكل اإليرادات نمو إلى تشير تقديراتنا أن إال ،الربع هذال إيراداتها أرقام عن بعد الشركة تعلن لم
 حيث ،الماضي بالربع مقارنة تراجعت أنها إال يالماض بالعام مقارنة والمبيعات اإلنتاج أحجام ارتاعت. لاير مليار 2.7 مستوى من قريبة
 الخسائر لاير مليون 87 البالغ اإلجمالي الدخل كساع. 1026 عام من األول الربع في يةالدور للصيانة توقف عن أعلنت قد الشركة أن

 المنتجات أسعار أن من الرغم على. أيضا   الماضي الربع وفي الماضي العامالربع المماثل من  في المحققةو لاير مليون 867 البالغة
 أن إلى تقديراتنا تشير. الهوامش توسع إلى أدى مما حدة أكثر كان البيوتان لقيم أسعار تراجع أن إال تراجعت، قد( البوليمرات مجموعة)

 .الربع لهذا% 6.3 إلى% 8.3 من قريب مستوى عند أتت اإلجمالية الهوامش

 بنكية مصروفات أعلى

 حيث الماضي الربع مستوى من أقل أتت أنها إال لاير، مليون 201 لتبلغ الماضي بالعام مقارنة% 86 بنسبة التشغيلية الناقات ارتاعت
 هذه واستمرت لاير مليون 16 بقيمة شغيليةت خسائر تسجيل تم حيث التشغيلي، الدخل مستوى من الخسائر بدأت. لاير مليون 208 بلغت

 وجود عدم مع الاائدة معدالت ارتااع مع سيما ال قلق عامل لاير مليار 18 البالغة الديون إجماليتمثل . الدخل صافي إلى لتصل الخسائر
 270 مستوى من أعلى البنكية المصروفات تأتي أن إلى األولية حساباتنا تشير. القريبة الاترة في الديون هذه من جزء من للتخلص بوادر
 .الشركة خاريت في األعلى يعد والذي لاير، مليون

 الدخل صافي إلى يصل ال المالي الدعم أثر

 إلى باإلضافة المالي الشركة لموقف الداعمة سابك شركة ومع المعدنية والثروة البترول وزارة مع كيان شركة اتااقية من الرغم على
 رفع أثر  هور. ماليا   تعاني ت ل الشركة أن إال ،1028 عام من الثاني النصف حتى وذلك اللقيم تكلاة رفع أثر من مستثناة الشركة كون
  .الشركة على رئيسيا   تحديا   يشكلقد  القادم العام أن إلى يوحي ،1028 عام منتصف في اللقيم تكلاة

 للسهم لاير 6 إلى المستهدف السعر خفض

 مالم صعبا   يبدو ربح صافي تحقيق أن إال ،إيجابيا   أمرا   يعتبر لاير مليون 126 مستوى إلى الشركة خسائر تراجع أن من الرغم على
 لسهم المستهدف السعر خاض إلى ىأد مما المستقبلية للاترة تقديراتنا بخاض قمنا. ملحو ا   نموا   والهوامش المنتجات أسعار تشهد

 .لاير 6 إلى لاير 8 من الشركة
 

 

  البيانات المالية األساسية 

1028*  1027*  1026* ديسمبر )مليون لاير(  13السنة المالية تنتهي في  1025   

 
 اإليرادات 7,796 8,117 9,107 10,293

اإلجماليالدخل  (209) 81 364 206  

 صافي الدخل (1,243) (724) (494) (692)

 ربحية السهم )لاير( (0.83) (0.48) (0.33) (0.46)

 هامش الدخل الصافي %(16) %(9) %(5) %(7)

 أرباح السهم الموزعة )لاير( - - - -

األسهم رباحأ معدل دفع - - - -  

(6)% (4)% (6)% 

3.0)% 

ط حقوق الملكيةالعائد على متوس %(10)  

األصولالعائد على متوسط  %(3) %(2) %(1) %(2)  

3.1x 3.5x 3.9x 4.1x اإليراداتيمة المنشأة / ق  

يمة المنشأة / الدخل قبل المصروفات البنكية والزكاة واإلهالك واالستهالكق - - - -  

95.1x 80.2x 4.8x 2.7x  /التدفق النقدي للسهمالسعر  

 السعر / األرباح - - - -

 إجمالي العوائد المتوقعة

3046-أبريل-41السعر في لاير 5.32  

 العائد المتوقع لسعر السهم 41.7%

األرباح الموزعة عائد -  

 إجمالي العوائد المتوقعة 4147%
 

 بيانات السوق

لاير 43.60/1.10 أسبوعا   53أدنى سعر خالل /أعلى   

لاير مليون   القيمة السوقية 7,905

مليون لاير 24,202  قيمة المنشأة 

مليون   األسهم المتداولة 1,500

(األسهم الحرة)األسهم المتاحة للتداول  65.0%  

40.77 
 شهرا 43) اليومي التداول حجم متوسط

(لماليينبا  

 الوزن في المؤشر العام السعودي 0.52%

2350.SE  رويترزرمز الشركة في  

KAYAN AB رمز الشركة في بلومبيرغ 
 

السهم أداء  

 

 المصدر: بلومبيرغ
 

مؤشر 
الصناعات 

 البتروكيماوية

مؤشر 
 تداول العام

  كيان

1,343 

 

3046-أبريل-41 5.32 6,505  

 إجمالي التغير

(3441 ) % (4645 ) % (1047 ) % 
 

شهور 6  

(2043 ) % (3547 ) % (1545 )  سنة %

(1547 ) % (3242 ) % (6247 ) ناسنت %  
 

1036 األولنتائج الربع  المعلنة المتوقعة  

 الدخل اإلجمالي )مليون لاير( 78 (52)

 )مليون لاير(صافي الدخل  (216) (318)

 ربحية السهم )لاير( (0.14) (0.21)
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 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
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 ةهيئ ، و المرخص لها بموجب ن ام2929100101السجل 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 ية، ترخيص رقم المال 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

 الواردة 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 احد أو مو ايها أو المالية الرياض. التقرير

 التقرير هذا في

 دون للتغيير عرضة فهي 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 ضلبع 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 االعتبار 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

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

 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

 


