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وتشهد تراجع طفيف باإليرادات  2020  مارس 31السويدي اليكتريك تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 
  مصحوبًا بانخفاض األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك وصافي الربح

 
  2020لربع األول من عام فترة الأبرز المؤشرات المالية المجمعة 

  

 مجمل الربح اإليرادات 
قبل خصم الضرائب  األرباح التشغيلية 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية

 مليار جنيه  10.8
 %4.0سنوي بنسبة  انخفاض ▼

 مليار جنيه 1.2
 % 33.8سنوي بنسبة  انخفاض ▼

 جنيه ونملي 734.3
 %46.6سنوي بنسبة انخفاض  ▼

 جنيه ونملي 400.1
 %58.2انخفاض سنوي بنسبة  ▼

المشروعات المتعاقد عليها (مشروعات 
  2020 الربع األول) | المقاوالت

 مليار جنيه  53

 المشروعات المتعاقد عليها (العدادات) | 
  2020الربع األول  

 مليون يورو 46

 المشروعات المتعاقد عليها (المحوالت) |  
  2020الربع األول 

 مليون دوالر 80

  
 
 

الـشركة المـصرية الرائدة في تـصنيع األـسالك والكابالت وتوفير حلول الطاقة  – )SWDY.CAأعلنت اليوم ـشركة الـسويدي اليكتريك (كود البورـصة المـصرية 
مليار جنيه تقريبًا   10.8، حيث بلغت اإليرادات 2020 مارس  31عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في   –والمقاوالت في الشرق األوسط وأفريقيا 

  مليون  400.1% ليبلغ  58.2%. وانخفض صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية بمعدل سنوي 4.0سنوي بنسبة   اضانخف، وهو 2020عام الربع األول من خالل 
  .% خالل نفس الفترة3.7جنيه، في حين بلغ هامش صافي الربح 

الـسوق المـصري ـشأنه ـشأن الدول  وفي هذا الـسياق أوـضح أحمد الـسويدي العـضو المنتدب لـشركة الـسويدي اليكتريك، أن الـشركة واجهت ـسلـسلة من التحديات في
ار فيروس كورونا (كوفيد  بب تداعيات انتـش ويدي إلى أن 19 –األخرى بـس ار الـس لبي على جميع اقتصـادات العالم وقطاعات الرعاية الصـحية. وأـش ) وتأثيرها الـس

ــاد  ــكل كبير باألداء العام لالقتص ــروعات المقاوالت ترتبط بش ــالك والكابالت ومش ــطة قطاعي األس الوطني، حيث تتنوع قاعدة عمالء القطاعين بين مختلف  أنش
ــركات العاملة في مختل ــنيع. فالش ــاءات والتطوير العقاري والتص ــية مثل اإلنش ــادية الرئيس ــركة نجحت في جني ثمار   القطاعات االقتص ــويدي أن الش وتابع الس

نمو إيرادات قطاع  حيث انعكس مردود تلك الجهود فيالتي شـهدت اسـتثمار موارد ضـخمة في تطوير نموذج أعمالها، األخيرة جهودها المبذولة خالل السـنوات 
لمتجددة بـشكل كامل خالل الربع األول من العام الجاري، حيث ـشهد . ولفت الـسويدي إلى تجميع نتائج قطاع الطاقة ا%54.2مـشروعات المقاوالت بمعدل ـسنوي 

فرص النمو الواعدة التي يطرحها  في  اإلدارة   ثقة، مشــيًرا إلى ومشــروعات طاقة الرياح محطة الطاقة الشــمســية التابعة لها في بنبان بمصــر ا منقويً  أداءً القطاع 
. وأكد الســويدي أن المتجددةمصــادر الطاقة االعتماد على  لزيادةلفترة المقبلة في ضــوء التوجه العالمي هذا القطاع ومردودها على تعظيم القيمة للشــركة خالل ا

ل الشـركة  الشـركة سـتواصـل دراسـة واسـتكشـاف فرص تنمية أعمال القطاع عبر االندماج مع شـركات أخرى أو االسـتحواذ عليها، سـعيًا لتعظيم القيمة من أصـو
  مختلف الظروف غير المتوقعة. وتحسين قدرتها التنافسية وسط

ــويدي أن اإلدارة  ــاف الس ــروفات العامة األخرى، حيث   خفضحاليًا على  تركزوأض ــغيلية والمص ــروفات التش على تحقيق أهدفها لتحديث المنظومة   تعملالمص
ءة التشـــغيلية بالشـــركة وتعزيز مرونتها على تجاوز  التشـــغيلية بمختلف القطاعات واإلدارات من خالل تبني أحدث التقنيات الرقمية، مما أثمر عن تحســـين الكفا

ثقة اإلدارة في قدرة األشــهر الصــعبة المقبلة، علًما بأن اإلدارة تعكف على دراســة كافة الســبل الالزمة لتســريع وتيرة تعافي اإليرادات. كما أعرب الســويدي عن 
فيدةً من مـستويات الـسيولة النقدية المرتفعة التي تحظى بها الـشركة، فـضالً عن مركزها المالي الـشركة على تغطية جميع التزاماتها المالية خالل الفترة المقبلة، مـست

ــالـمة جميع الموظفين والـعاملين   القوي اـلذي يمكنـها من تـجاوز األزـمة الراهـنة. ـــحة وســ ــع في مـقدـمة أولوـياتـها الـتأـكد من الحـفاظ على صــ وأـكد أن اإلدارة تضــ
نتائج وأداء الشــركة مرة أخرى، مشــيًرا إلى مردود اســتثمارات الشــركة في تطوير البنية التكنولوجية على تمكين العديد من   باعتبارهم العامل األســاســي لتعزيز

 الموظفين من المنزل بإنتاجية وكفاءة عالية. 
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ــالك والكابالت  ــبة  ، وهو تراج2020مليار جنيه تقريبًا خالل الربع األول من عام   4.7وقد بلغت إيرادات قطاع األسـ ــنوي بنسـ %. وارتفعت إيرادات 27.7ع سـ
. وانخفضـت إيرادات قطاع العدادات بنسـبة 2020مليار جنيه تقريبًا خالل الربع األول من عام   4.9% لتسـجل 54.2قطاع مشـروعات المقاوالت بمعدل سـنوي 

% لتبلغ 28.0ادات قطاع المحوالت تراجعًا ســنويًا بنســبة ، بينما ســجلت إير2020مليون جنيه خالل الربع األول من عام   646.3% لتبلغ 20.6ســنوية قدرها 
ــنوي   310.9 مليون جنيه خالل الربع األول من عام   149.7% إلى 42.2مليون جنيه خالل نفس الفترة. وتراجعت إيرادات قطاع المنتجات الكهربائية بمعدل ســ
  الربع األول من العام الجاري، والذي شهد انطالق أعمال القطاع للمرة األولى.مليون جنيه خالل  22.0. وسجل قطاع الطاقة المتجددة إيرادات بقيمة 2020

% من  45.8، حيث بلغت مســاهمته 2020واحتل قطاع مشــروعات المقاوالت صــدارة المســاهمة في إجمالي اإليرادات للمرة األولى خالل الربع األول من عام 
% من إجمالي 43.7% لتبلغ 24.7عام الســـابق. وتراجعت مســـاهمة قطاع األســـالك والكابالت بواقع % خالل نفس الفترة من ال28.5إجمالي اإليرادات مقابل 

% خالل نفس الفترة 7.3مقابل   2020% خالل الربع األول من عام 6.0اإليرادات خالل الربع األول من العام الجاري، بينما انخفضـت مسـاهمة قطاع العدادات  
% خالل نفس الفترة من  3.8% من إجمالي اإليرادات خالل الربع األول من العام الحالي، مقابل 2.9اع المحوالت إلى . كما تراجعت مســاهمة قط2019من عام 

% خالل الربع األول 2.3، مقابل 2020% من إجمالي إيرادات الربع األول من عام 1.4العام الـسابق، في حين انخفـضت مـساهمة قطاع المنتجات الكهربائية إلى  
  % في إجمالي اإليرادات خالل الربع األول من العام الجاري.0.2. وأخيًرا، ساهم قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 2019من عام 

% على خلفية تراجع إجمالي اإليرادات خالل نفس 33.8، وهو انخفاض ســنوي بمعدل 2020مليار جنيه تقريبًا خالل الربع األول من عام   1.2بلغ مجمل الربح 
ــالك والـكابالت الفترة. وبلغ مجمـ  ــرـكة مـقاـبل 39.5، حـيث مـثل 2020مليون جنـيه خالل الربع األول من ـعام  473.2ل ربح قـطاع األســ % من مجـمل ربح الشــ

ــروـعات المـقاوالت 50.5 ــابق. وبلغ مجـمل ربح قـطاع مشــ ، حـيث مـثل 2020مليون جنـيه خالل الربع األول من ـعام   411.4% خالل نفس الفترة من الـعام الســ
 139.8% ليسـجل 30.0% خالل نفس الفترة من العام السـابق. وانخفض مجمل ربح قطاع العدادات بمعدل سـنوي 26.6جمل ربح الشـركة مقابل % من م34.3

% خالل نفس الفترة من العام الســــابق. ومن جانب آخر  11.0% من مجمل ربح الشــــركة مقابل 11.7، حيث مثل 2020مليون جنيه خالل الربع األول من عام 
ــنوي  ارتفع ــاهمـته إلى 2020مليون جنـيه خالل الربع األول من ـعام   112.5% ليبلغ 1.1مجـمل ربح قـطاع المحوالت بمـعدل ســ % من  9.4، حـيث ارتفـعت مســ

ــركة مقابل  ــابق. وبلغ مجمل ربح قطاع المنتجات الكهربائية 6.1مجمل ربح الشـ من عام مليون جنيه خالل الربع األول    44.8% خالل نفس الفترة من العام السـ
ــبة  2020 ــنوي بنس ــركة خالل نفس الفترة. وبلغ مجمل ربح قطاع الطاقة المتجددة الذي تم تجميع 3.7%، حيث مثل 56.3، وهو تراجع س % من مجمل ربح الش

 مليون جنيه خالل الربع األول من العام الجاري. 16.7نتائجه مؤخًرا 
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  عن شركة السويدي اليكتريك
من قبل عائلة الســويدي، ونجحت في تنمية أعمالها حتى أصــبحت شــركة رائدة في تصــنيع الكابالت والمنتجات   1938تأســســت شــركة الســويدي اليكتريك عام 
دولة وتحظى بفريق  15منشأة صناعية في    22ة والعالمية. وتمتلك الشركة يعلى الساحتين اإلقليم مشروعات المقاوالتالكهربائية بمختلف أنواعها وتوفير حلول 

ــم أكثر من  ــواق الـعالمـية والطبيـعة المعـقدة لمـجال  15عـمل يضــ ــرـكة بـقدرتـها على مواكـبة وتـجاوز مختلف التـحدـيات التي تواـجه األســ ألف موظف. وتنفرد الشــ
تفيدًة من خبرتها الواـسعة في تصـنيع مختلف المنتجات ودرايتها العميقة بالقطاعات الكه ربائية المتنوعة في األـسواق المحلية التي تعمل الصـناعات الكهربائية، مـس

  www.elsewedyelectric.comللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني بها. 
 
 
 

 هيكل المساهمين
 ) 2020 مارس 31(في 

 

 معلومات عن السهم
 

  SWDY.CAكود البورصة المصرية 

 2,184,180,000 عدد األسهم المقيدة

 جنيه  7.04 ) 2020 مارس 31سعر السهم (

 مليار جنيه  15.4 ) 2020 مارس 31رأس المال السوقي ( 
 

 التواصل مع عالقات المستثمرينبيانات 
  األستاذ / طارق يحيى، مدير عالقات المستثمرين 

  tarek.yehia@elsewedy.comبريد إلكتروني: 
  الحي األول، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة 27العنوان: قطعة  

  +202 27  599 700  –  701تليفون: 
  + 202 27  599  731فاكس:  

 

 
 

  التوقعات المستقبلية
، "مرتقب"، "تقدر". يحتوي هذا البيان على توقعات مستقبلية، ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل العبارات والكلمات االتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"

ـ  ــتقبلية، والتي تقوم على افتراـض ــركة ("االدارة") على أحداث مس ــتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الش ات اإلدارة وتنطوي على مخاطر  التوقعات المس
ــرـكة الفعلـية أو أداءـها أو إنـجازاتـها مختلـفا اخت الـفا جوهريـًا عن أي معروـفة وغير معروـفة ومجهوـلة، وغيرـها من العواـمل التي ـقد تؤثر على ان تكون نـتائج الشــ

 صراحة أو ضمنا. نتائج في المستقبل، او عن أداء الشركة أو انجازاتها الواردة في هذه التوقعات المستقبلية
  

٧.٦٧ %

٣.٣٢ %

عائلة السويدي أسهم التداول الحر
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  قائمة الدخل المجمعة 
 التغير 2019  األولالربع  2020  األولالربع  جنيه مصري

   اإليرادات

  6,518,601,212 4,714,759,727 األسالك والكابالت 

  1,504,496,965 1,106,866,395 المنتجات الكهربائية 

  3,200,445,859 4,957,237,952 مشروعات المقاوالت

       

 %4.0- 11,223,544,036 10,778,864,074 إجمالي اإليرادات

   

  )9,413,958,453( )9,580,584,477( تكلفة المبيعات 

 %33.8- 1,809,585,583 1,198,279,597 مجمل الربح

   

  %16.1 %11.1 هامش الربح اإلجمالي

  )593,049,509( )723,463,527( عمومية وإدارية  بيعية و مصروفات  

  31,130,538 90,150,422 أرباح تشغيلية أخرى 

  )135,688,082( )101,480,301( مصروفات تشغيلية أخرى 

  91,629,119 82,131,030 إيرادات من استثمارات بطريقة حقوق الملكية 

  األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
 واإلهالك واالستهالكوالفوائد 

734,293,207 1,374,680,484 -46.6% 

        
هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 

واالستهالك
6.8% 12.2%  

  )171,072,835( )188,675,985( اإلهالك واالستهالك

  )14,810,727( )56,167,496( مكاسب/(خسائر) أسعار الصرف 

      

%58.8- 1,188,796,922 489,449,726 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  

   

  )102,423,393( )65,842,005( مصروفات تمويلية 

  227,703,563 178,962,803 إيرادات تمويلية 

  125,280,170 113,120,799 دخل الفائدة (مصروفات) 

%54.1- 1,314,077,092 602,570,525 الضرائباألرباح التشغيلية قبل خصم   

   

  )318,570,776( )138,857,413( الضرائب 

 %53.4- 995,506,316 463,695,112 صافي الربح

   

  )38,284,617( )63,616,626( حقوق األقلية 

 %12.4- 957,221,699 400,078,486 صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية

  %8.5 %3.7 الربحهامش صافي 
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  الميزانية المجمعة 
 2020 مارس 31 2019ديسمبر  31 جنيه مصري

   األصول

 8,505,939,319 8,450,827,455 األصول الثابتة 

 1,420,564,211 1,315,136,986 استثمارات

 736,490,313 743,639,294 أصول ضريبية مؤجلة

 2,450,429,528 2,526,349,912 عمالء وأرصدة مدينة 

 13,113,423,370 13,035,953,647 إجمالي األصول غير المتداولة 

  

 7,733,547,519 9,148,634,900 مخزون

 12,159,964,029 12,536,743,336 عمالء وأوراق قبض 

 9,186,146,832 8,426,353,668 مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 618,466,735 693,528,592 عالقةمستحق من أطراف ذوي 

 9,934,990,575 9,556,478,691 النقدية وما في حكمها

 39,633,115,690 40,361,739,187 إجمالي األصول المتداولة 

 52,746,539,060 53,397,692,834 إجمالي األصول 

  االلتزامات المتداولة

بنوك تسهيالت ائتمانية وسحب على 
 قصيرة األجلالمكشوف وقروض

6,774,718,608 5,663,362,753 

 4,091,405,650 3,936,191,619 موردون وأوراق دفع ودائنون

 19,355,641,105 19,125,746,474 أرصدة دائنة أخرى

 2,330,942,301 539,618,140 مستحق ألطراف ذوي عالقة

 1,455,660,072 1,484,492,493 مخصصات

 32,897,011,881 31,860,767,335 االلتزامات المتداولة إجمالي 

 2,184,180,000 2,184,180,000 رأس المال المصدر والمدفوع

 11,331,907,681 13,012,401,531 أرباح محتجزة

 1,542,492,756 1,519,936,116 أخرى

 15,058,580,437 16,716,517,647 إجمالي حقوق الملكية للشركة األم

 659,755,323 582,004,359 حقوق األقلية

 15,718,335,760 17,298,522,006 إجمالي حقوق الملكية

 1,901,468,636 2,012,744,882 قروض طويلة األجل

 2,229,722,783 2,225,658,611 التزامات غير متداولة أخرى

 4,131,191,419 4,238,403,493 إجمالي االلتزامات غير المتداولة 

   

 52,746,539,060 53,397,692,834 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

 


