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السويدي اليكتريك تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في  13مارس 9132
أبرز المؤشرات المالية المجمعة لفترة الربع األول من عام 9102
اإليرادات

مجمل الربح

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك

صافي الربح بعد خصم حقوق
األقلية

 3319مليار جنيه
▲ نمو سنوي بنسبة %09

 311مليار جنيه
▲ نمو سنوي بنسبة %5

 311مليار جنيه
▼ انخفاض سنوي بنسبة %09

 2.719مليون جنيه
▼ انخفاض سنوي بنسبة %29

المشروعات المتعاقد عليها (مشروعات
المقاوالت) | الربع األول 9102

المشروعات المتعاقد عليها (العدادات) |
الربع األول 9102

المشروعات المتعاقد عليها (المحوالت) | الربع
األول 9102

 46مليار جنيه

 26مليون يورو

 10مليون دوالر

أعلنت اليوم شررةة السرويدي اليرتري( (ةود البور رة المةرية  – )SWDY.CAالشرةة المةرية الرائدة في تةنيع األسالك والرابالت وتوفير حلول الطاقة
والمقاوالت في الشرررررررط األوسرررررر وأفريقيا – عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في  20مارس  ،9102حيث بلغت اإليرادات  0019مليار جنيه
خالل الربع األول من عام  ،9102وهو نمو سرنوي بمعدل  .%09وانخفض افي الربح بنسبة سنوية  %29ليسجل  25719مليون جنيه خالل الربع األول من
العام الجاري ،فيما بلغ هامش افي الربح  %115خالل نفس الفترة.
وفي هذا السرياط أوحرح أحمد السرويدي العارو المنتدر لشررةة السويدي اليرتري( ،أن الشرةة نجحت في تنمية اإليرادات مرة أخرى خالل الربع األول من عام
 ،9102مشرررررريرا لم أن نمو اإليرادات بمعدالت قوية يرجع لم األداي القوي ألقلا القطاعات التشررررررغيلية بالشرررررررةة ،فاررررررال عن تنو وترامل باقة المنتجات
والخدمات التي ستمثل قاعدة النطالط ونمو يرادات الشرةة خالل الفترة المقبلة .وتابع السويدي أن اإلدارة تاع علم رأس أولوياتها تبني تدابير خفض التراليف
مع توسرررريع النطاط الجغرافي ألعمال الشرررررةة خالل العام الجاري باعتبارهما العوامل األسرررراسررررية لتععيع قدرة الشرررررةة علم تع ي العائد االسررررتثماري للسررررادة
المساهمين بشرل مستدام.
وأحرا السرويدي أن نتائا الربع األول تعرس مؤشررات األداي القوي لقطا مشرروعات المقوالت الذي سرجلت يراداته نموا سرنويا بنسبة  ،%22مشيرا لم أن
الشرةة توا ل جهودها للتوسع بأعمال هذا القطا الواعد علم الساحة العالمية ،والسيما بأسواط أفريقيا والتعاون الخليجي وآسيا .وأعرر السويدي عن اعتعازه
بمنح تحالف "السرويدي – ميتسروبيشي هيتاشي" عقدا بقيمة  551مليون دوالر إلنشاي محطة توليد ةهرباي اللية في مارة الشارقة بدولة اإلمارات ،وذل( بعد منح
الشرررررةة عقدها األول بقيمة  211مليون دوالر إلنشرررراي محطة توليد ةهرباي العوير بدبي ،فيما يعرس الخبرة والثقة القوية التي تح م بها الشرررررةة لتنفيذ مختلف
المشروعات علم الساحة الدولية بجودة فائقة وترلفة تنافسية.
وقال السرويدي أن الشررةة نجحت في تمام تسرجيل ائتالفها مع شررةة المقاولون العرر ةشرراةة متراملة بجمهورية تنعانيا لتنفيذ عقد تةرمي وتوريد و نشرراي سد
ومحطة توليد ةهرومائية ،والذي ت توقيعه بنهاية عام  ،9101علما بأن الشرررررةة تمارررري قدما في اإلعداد لتنفيذ المشرررررو حيث يت حاليا نقل المعدات والعمالة
الالزمة لتنفيذه .وأةد السرويدي أن الشرةة ستوا ل جهودها للتأةد من توييف الطلا المتعايد علم مشروعات البنية األساسية وتوليد الرهرباي بالدول الناشئة في
الشرط األوس وأفريقيا وآسيا.
وقد احتل قطا األسررررالك والرابالت النةرررريا االةبر من جمالي يرادات الشرررررةة خالل الربع األول من عام  ،9102حيث بلغت مسرررراهمته  %5110بإجمالي
اإليرادات (مقابل  %4012خالل الربع األول من عام  ،)9101ويليه قطا مشرررروعات المقاوالت بنسررربة مسررراهمة ( %9115مقابل  %9610خالل الربع األول
من عرام  .)9101ومثلت يرادات قطا العدادات  %712من جمالي يرادات الشرررررررةة خالل الربع األول من عام ( 9102مقابل  %112خالل الربع األول من
عام  ،) 9101في حين تراجعت مسررررراهمة قطا المحوالت بشررررررل فيف لم  %211من جمالي اإليرادات (مقابل  %611خالل الربع األول من عام .)9101
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وأخيرا ارتفعرت مسرررررراهمرة قطا المنتجات الرهربائية لم  %912من جمالي اإليرادات خالل الربع األول من عام ( 9102مقابل  %017خالل الربع األول من
عام .)9101
بلغرت يرادات قطرا األسررررررالك والرابالت  415مليار جنيه خالل الربع األول من عام  9102بعيادة سررررررنوية قدرها  ،%7علما بأن ذل( النمو ال يمثل نموا قويا
مقارنة بالقطاعات األخرى رق احتالل هذا القطا أةبر حةة بإجمالي يرادات الشرةة خالل نفس الفترة .وارتفعت يرادات قطا مشروعات المقاوالت بمعدل
سنوي  %22لتسجل  219مليار جنيه خالل الربع األول من عام  .9102وبلغت يرادات قطا العدادات  10217مليون جنيه خالل الربع األول من عام ،9102
وهو تراجع سررنوي بنسرربة  ،%1بينما ارتفعت يرادات قطا المحوالت بمعدل سررنوي  %7لتبلغ  62011مليون جنيه خالل نفس الفترة .وقد ةان قطا المنتجات
الرهربائية األسرر نموا خالل الربع األول من العام الجاري رق ةونها األ رغر مسراهمة بإجمالي يرادات الشررةة ،حيث ارتفعت يرادات القطا بنسربة سنوية
 %5914لتسجل  95112مليون جنيه خالل الربع األول من عام .9102
بلغ مجمرل الربح  011مليار جنيه خالل الربع األول من عام  9102بعيادة سررررررنوية  ،%611حيث يرجع ذل( بةررررررفة رئيسررررررية لم نمو أعمال و يرادات قطا
مشررررررروعات المقاوالت خالل نفس الفترة .وبلغ مجمل ربح قطا األسررررررالك والرابالت  20612مليون جنيه خالل الربع األول من العام الجاري ،حيث مثل ذل(
 %50من مجمل ربح الشرررةة ودون تغير سررنوي ملحوي .وبلغ مجمل ربح قطا مشررروعات المقاوالت  61014مليون جنيه خالل الربع األول من عام ،9102
أو ما يعادل  %97من مجمل ربح الشررررررةة مقابل  %95خالل الربع األول من العام السررررراب  .وقد انخفض مجمل ربح قطا العدادات بمعدل سرررررنوي %0116
ليسررررررجل  02211مليون جنيه خالل الربع األول من عام 9102علم خلفية تراجع يرادات القطا خالل نفس الفترة ،علما بأن مجمل ربح القطا مثل  %00من
مجمرل ربح الشرررررررةرة مقرابل  %02خالل الربع األول من عام  .9101وبلغ مجمل ربح قطا المحوالت  00019مليون جنيه خالل الربع األول من عام 9102
بعيادة سنوية  ،%6حيث مثل ذل(  %4من مجمل ربح الشرةة ودون تغير سنوي عن نفس الفترة من العام الساب .
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عن شركة السويدي اليكتريك
تأسررسررت شرررةة السررويدي اليرتري( عام  0221من قبل عائلة السررويدي ،ونجحت في تنمية أعمالها حتم أ رربحت شرررةة رائدة في تةررنيع الرابالت والمنتجات
الرهربائية بمختلف أنواعها وتوفير حلول مشرررروعات المقاوالت علم السررراحتين اإلقليمية والعالمية .وتمتل( الشررررةة  99منشرررأة رررناعية في  05دولة وتح م
بفري عمل يار أةثر من  06ألف مويف .وتنفرد الشررةة بقدرتها علم مواةبة وتجاوز مختلف التحديات التي تواجه األسررواط العالمية والطبيعة المعقدة لمجال
الةرناعات الرهربائية ،مسرتفيدة من خبرتها الواسعة في تةنيع مختلف المنتجات ودرايتها العميقة بالقطاعات الرهربائية المتنوعة في األسواط المحلية التي تعمل
بها .للمعيد من المعلومات ،يرجم زيارة الموقع اإللرتروني www.elsewedyelectric.com

هيكل المساهمين

معلومات عن السهم

(في  20مارس )9102

كود البورصة المصرية SWDY.CA

٦٨%

عدد األسهم المقيدة

9801680118111

سعر السهم ( 13مارس )9132

 05175جنيه

رأس المال السوقي ( 13مارس )9132

 2616مليار جنيه

بيانات التواصل مع عالقات المستثمرين
٣٢%

أسهم التداول الحر

عائلة السويدي

األستاذ  /ارط يحيم ،مدير عالقات المستثمرين
بريد لرترونيtarek.yehia@elsewedy.com :
العنوان :قطعة  97الحي األول ،التجمع الخامس ،القاهرة الجديدة
تليفون+919 97 .22 711 – 713 :
فاكس+919 97 .22 713 :

التوقعات المستقبلية
يحتوي هذا البيان علم توقعات مستقبلية ،ويمرن التعر عليه عن ري استخدام مثل العبارات والرلمات االتية "وفقا للتقديرات"" ،تهد "" ،مرتقا"" ،تقدر".
التوقعات المسرررتقبلية تعرس وجهات الن ر الحالية إلدارة الشررررةة ("االدارة") علم أحدا مسرررتقبلية ،والتي تقوم علم افتراحرررات اإلدارة وتنطوي علم مخا ر
معروفرة وقير معروفرة ومجهولرة ،وقيرهرا من العوامل التي قد تؤلر علم ان ترون نتائا الشرررررررةة الفعلية أو أدايها أو نجازاتها مختلفا اختالفا جوهريا عن أي
نتائا في المستقبل ،او عن أداي الشرةة أو انجازاتها الواردة في هذه التوقعات المستقبلية راحة أو حمنا.
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قائمة الدخل المجمعة
جنيه مصري

الربع األول 9132

الربع األول 9131

التغيير %

اإليرادات
4850184108909
0851686248245
2891186658152

4800681228210
0864187028176
9861582758022

إجمالي اإليرادات

3329912.222111

222132.212.17

%39

ترلفة المبيعات
مجمل الربح

()2860282518652
321122.1.2.11

()1895680058691
3279722712172

%.

%3113
()52281628512
2080218521
()02584118119
2084928002

%3711
()50589458121
1586268610
()6785728547
05981418442

3217221112212

32..129292.19

%3919

%3.11

اإلهالك واالستهالك
مراسا(/خسائر) أسعار الةر

()07081798125
()0681018797

()05282158221
4086228144

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

3231127212299

3221222922111

()%32

مةروفات تمويلية
يرادات تمويلية
دخل الفائدة (مصروفات)
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب

()01986928222
99787128542
39.29112371
3213221772129

()2281598914
29282528979
9922.132111
3212122112121

()%99

الارائا
صافي الربح

()20185718774
22.2.112131

()94986108197
322132.922112

حقوط األقلية
صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية

()2189168407
2.729932122

()9281678019
3221922192217

األسالك والرابالت
المنتجات الرهربائية
مشروعات المقاوالت

هامش الربح اإلجمالي
مةروفات بيعية وعمومية و دارية
أرباح تشغيلية أخرى
مةروفات تشغيلية أخرى
يرادات من استثمارات بطريقة حقوط الملرية
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك

هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك
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الميزانية المجمعة
 13مارس 9131

جنيه مصري

األصول
األصول غير متداولة
األ ول الثابتة
استثمارات
أ ول حريبية مؤجلة
عمالي وأر دة مدينة
إجمالي األصول غير المتداولة
األصول المتداولة
مخعون
عمالي وأوراط قبض
مدينون وأر دة مدينة أخرى
مستح من أ را ذوي عالقة
النقدية وما في حرمها
إجمالي األصول المتداولة
إجمالي األصول

 13ديسمبر 9131

 13مارس 9132

6874182018617
0821082168075
42986118690
2817182258574
221.121212.72

5816985218092
0822782728421
21985518606
9862181718625
2223921112119

5825987518454
0827681018077
29281218169
0821984678527
2211129122939

7811189278642
01820582008225
5811281458211
46282128491
2876180278476
1229112.3.2211

2822681118672
00820185408596
4822686778222
61281418597
1841586058962
11293.21332771
21239129312221

1871289208627
02897984778221
4822289048966
56286718100
1896982278100
17271321192113
27212221232.71

2223372319212.

االلتزامات
االلتزامات المتداولة
بنوك تسهيالت ائتمانية وسحا علم المرشو
قةيرة األجل
موردون وأوراط دفع ودائنون
أر دة دائنة أخرى
مستح أل را ذوي عالقة
مخةةات
إجمالي االلتزامات المتداولة

2807982248511

1869982768211

2871185048547
09894982208565
62982128424
0812182168161
912.2223.12112

6876281118561
02861284128126
25489128996
22980578049
97221129112917

7821787268202
6816182228461
05870180648099
22487208976
0895286568729
9121712.912723

حقوق الملكية
رأس المال المةدر والمدفو
أرباح محتجعة
أخرى
إجمالي حقوق الملكية للشركة األم
حقوط األقلية
إجمالي حقوق الملكية

9801680118111
01870487268292
0810187178156
32273227192777
55782148111
3.297727222.77

9801680118111
00841089218517
0812587448229
3.219329222112
50485718142
312317213.2713

9801680118111
09822581428672
0871182618141
31299123212112
56787118227
31277.22732111

قروض ويلة األجل
التعامات قير متداولة أخرى
إجمالي االلتزامات غير المتداولة

22489728104
0821282118267
9292129.22312

95081258101
0811280228799
9211123122.19

61680118244
0856689258021
3222121212221

إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

2223372319212.

21239129312221

27212221232.71
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وقروض

