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تت20.1وتسوووويواتااعاقامت  كلوةتتتت2020تتا اك تت30السوووو اويكتالك تعاو تتائجتاتوترةتالمتعيتاللوتلكوةتالل ت كوةت  ت

 2020مئك نتج كهتخاللتال صفتاألولتمجتعتمتت914.2مئكترتج كهتوصت  تر حت  كلةت
 

ات المالية المجمعة  ة أبرز المؤشر  2020األول من عام  النصفلفتر
 

 ميلاتالع حت اإلاعاقام
قباتخصمتالضعاربتتتاألر تحتالتشغكئكة

 والم اريتواإلهالكتواالست الكت
 الع حت ايتخصمتح  قتاألقئكةصت  ت

 مئكترتج كهت20.1

 %7انخفاض سنوي بنسبة   ▼

 مئكترتج كهت2.3

 %35انخفاض سنوي بنسبة   ▼

 ج كهتمئكترت1.6

 %40انخفاض سنوي بنسبة   ▼

 مئك نتج كهت914.2

 %52انخفاض سنوي بنسبة   ▼

المشروعات المتعاقد عليها )مشروعات  
 2020األول   النصفالمقاوالت( | 

 مليار جنيه 51

 المشروعات المتعاقد عليها )العدادات( | 
 2020األول   النصف 

 مليون يورو  46

 المشروعات المتعاقد عليها )المحوالت( |  
 2020األول   النصف

 مليون دوالر  77

 
 

 
الشررةة المصررية الراةدف  ت نصرنيأل األسرال والرابات ونو ير  لول ال اقة   – (SWDY.CAأعلنت اليوم شررةة السرويدي اليرتري) )ةود البور رة المصررية  

مليار جنيه خال   20.1ادات  ،  يث بلغت اإلير 2020 يونيو  30عن نتاةجها المالية المجمعة للفترف المالية المنتهية  ت   –والمقاوالت  ت الشرر  األوسرو وأ ريقيا 

جنيه،  مليون  914.2% ليبلغ  52%. وانخفض  را ت الرب  بعد خصرح  قو  األقلية بمعدل سرنوي 7سرنوي بنسربة   انخفاض، وهو  2020عام  النصرف األول من  

 .% خال نفس الفترف4.5 ت  ين بلغ هامش  ا ت الرب  

الشررةة وعرعت  ت مقدمة أولويانها خال األشرهر األربعة الماعرية    أنتتو  تهذاتالسوكتقتووحوحتوحليتالسو ايكتالاضو تالل تيرتلشوعسةتالسو ايكتالك تعا  

ج دون انق اع قدر ، إلى جانب موا رلة أنشر ة اإلنتااألخرى  الصرناعيةالمصررو ات التشرغيلية والمصررو ات  التحرح  ت الحفاظ على اسرتمرارية أعمالها من خال  

ا العما ،  ت ظ   نداعيات غير( وما نرنب عليه من  19 –انتشرررار  يروك )ةو يد    اإلمران، بالتوازي مأل عرررمان  رررحة وسرررامة الموظفين وعاةانهح وأيءررري
وأعرب السررويدي عن ن لعات اإلدارف إلى ننمية    ت مصررر وشررتى أنحا  العالح. تالعديد من الشرررةابعمال  األ  ننفيذآليات  أدت إلى  دوث نحوالت  ت قة  مسرربو

ا على أنشر ة ق اع مشرروعات المقاوالت باألسروا  والمناجد الجديدف التت ن ر  ال عديد من الفرص  اإليرادات عبر نرثيف ن وير أنشر ة ق اعات الشررةة نرةياي

ا بأن الشررةة نحىى بمحفىة مشرروعات عرخ النصرف األول  مأل وعرو  الريية بعد انتها   مة ونعتام ننفيذها و قيا للجدول الامنت المخ و، خا رة  الواعدف، علمي
ونخفيف إجرا ات التباعد االجتماعت بداية من شرهر يونيو الماعرت  ت مصرر وجميأل أنحا  العالح. وأةد السرويدي على موا رلة اإلدارف جهودها    2020من عام  

باقة إلى التوسرأل ببصرمتها الجغرا ية ونحسرين االندماج مأل شررةات أخرى أو االسرتحواع عليها، سرعييا  دراسرة  رص عبر شررةة  سرب  ننمية أعمال السرترشرا  ال

 الخدمات والمنتجات التت نقدمها، مدعومة بسلسلة من المشروعات المستقبلية القوية.
 

على النتاةج المالية للشررررةة، وهو ما يعرس قيامها بمخاجبة الت ورات المسرررتجدف من   (19 –ولفت السرررويدي إلى إلمام اإلدارف التام بتأ ير نداعيات أزمة )ةو يد  

نعرف على نعىيح االسررتفادف من ماايا وأعررا  السررويدي أن اإلدارف  بشررر  ةام .    2020خال المراجعة المسررتمرف وإعادف التقييح لموازنة الشرررةة المقررف لعام  

وعرررمان الحفاظ على على خفض المصررررو ات   ااي ينرةالتقنيات الرقمية ومردودها على نحسرررين الرفا ف التشرررغيلية،    الت ورات األخيرف المتمثلة  ت نبنت أ دث
 سامة الموظفين ومستويات الدخ ،  ءاي عن نحسين أدا  اإلدارات األخرى وقدرنها على مواةبة التحوالت المستمرف  ت البيئة التشغيلية. 

 

 ت قدرف الشررةة على نجاوز األزمة الراهنة أةثر قوف بالتاامن مأل نعا ت االقتصراد مرف أخرى، بفءر  المبادرات االسرترانيجية  واختتح السرويدي بأن اإلدارف نثد
دية المرنفعة مسرتويات السريولة النقو  التت نتبناها للحد من نأ ير التحديات االسرتثناةية الراهنة على أداةها المالت والتشرغيلت، ومدعومة برفا ف أنشر ة ن وير األعمال

 .التت نحىى بها
 

%. وارنفعت إيرادات  30.9، وهو نراجأل سررنوي بنسرربة 2020األول من عام    النصررفمليار جنيه نقريبيا خال   8.3وقد بلغت إيرادات ق اع األسررال والرابات  
نفس الفترف   مليار جنيه خال  6.7، مقاب   2020األول من عام    النصرفمليار جنيه نقريبيا خال    9.4% لتسرج   39.9ق اع مشرروعات المقاوالت بمعدل سرنوي  

،  ت جين 2020األول من عام    النصررفمليون جنيه نقريبيا خال   1.4% لتبلغ  17.2وانخفءررت إيرادات ق اع العدادات بنسرربة سررنوية قدرها  من العام السررابد.  

ونراجعت إيرادات ق اع المنتجات الرهرباةية بمعدل   مليون جنيه خال نفس الفترف.  589.4% لتسررررج  24.0دل سررررنوي بمع  المحوالتنراجعت إيرادات ق اع  



 

  
     

يك | بيان صحف   2 2 السويدي اليكتر

  

  
 بيان صحف 

 2020أغسطس  23القاهرة | 

ا،  . و2020األول من عام    النصرفمليون جنيه خال   251.9% إلى  34.5سرنوي  أول مليون جنيه خال    178.4سرج  ق اع ال اقة المتجددف إيرادات بقيمة أخيري
 أعمال الق اع. ستة أشهر منذ ان ا 

 

% من إجمالت اإليرادات مقاب  47ق اع مشرروعات المقاوالت  ت إجمالت اإليرادات،  يث بلغت مسراهمته   اسرتمرار نمو  2020قد شرهد النصرف األول من عام  و
بإجمالت    تهنراجعت مسراهم، ليمث  بذل) المصردر الرةيسرت إليرادات الشررةة بدالي من ق اع الرابات واألسرال، والذي  % خال نفس الفترف من العام السرابد31

وانخفءررت مسرراهمة ة  من ق اع العدادات وق اع المحوالت بنق ة مئوية وا دف مقارنة   السررابد.من العام    نفس الفترف% خال 56 مقاب %  41  اإليرادات إلى

ومثلت المنتجات الرهرباةية الق اع األق  مسرراهمةي  ت   .2020% على التوالت خال النصررف األول من عام  3% و7،  يث بلغت  2019بالنصررف األول من عام  

ا ساهح ق اع ال اقة المتجددف بنسبة 2019خال النصف األول من عام    %1.8مقاب     2020ن عام  % خال النصف األول م1.3إجمالت اإليرادات بنسبة  . وأخيري
 ، والذي يمث  أول  ترف نشغيلية للق اع منذ ان ا  أعماله.2020% من إجمالت اإليرادات خال النصف األول من عام 0.9

 

نقريبيا خال نفس الفترف من  مليار جنيه  3.6مقاب    %35.4، وهو انخفاض سرررنوي بمعدل 2020األول من عام    النصرررفمليار جنيه خال   2.3بلغ مجم  الرب   
مليون جنيه   949.7% ليسرج  40.1العام السرابد. ووا ر  ق اع األسرال والرابات ا تال  ردارف مجم  رب  الشررةة على الرغح من نراجعه بمعدل سرنوي 

مجم  رب  ق اع    وانخفض  .2019% خال النصرررف األول من عام  45مقاب  من مجم  رب  الشررررةة  % 41،  يث مث  2020خال النصرررف األول من عام  

% من مجم  رب  الشرررةة مقاب  31،  يث مث  2020األول من عام    النصررفمليون جنيه خال    709.2 % ليسررج 37.9بمعدل سررنوي    مشررروعات المقاوالت

األول من عام    النصفمليون جنيه خال    303.2% ليسج  33.0رب  ق اع العدادات بمعدل سنوي  انخفض مجم . ةما  % خال نفس الفترف من العام السابد32
وسررج  مجم  رب  ق اع المحوالت نراجعيا سررنوييا بنسرربة   نفس الفترف من العام السررابد. ودون نغير سررنوي عن% من مجم  رب  الشرررةة  13،  يث مث  2020

%،  ررعوديا من 8، غير أن مسرراهمة الق اع  ت إجمالت مجم  رب  الشرررةة ارنفعت إلى  2020النصررف األول من عام   مليون جنيه خال  178.3% ليبلغ  17.5

مليون جنيه خال النصف األول من   92.6  % ليسج 44.0% خال نفس الفترف من العام السابد. وانخفض مجم  رب  ق اع المنتجات الرهرباةية بمعدل سنوي  6
ا % من مجم  رب  الشررةة خال نفس الفترف.  4،  يث سراهح بنسربة 2020عام   مليون   67.4وبلغ مجم  رب  ق اع ال اقة المتجددف الذي نح نجميأل نتاةجه مؤخري

 ترف.% من مجم  رب  الشرةة خال نفس الف3،  يث مث  األول من العام الجاري النصفجنيه خال 
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تعجتشعسةتالس ايكتالك تعا 
من قب  عاةلة السررويدي، ونجحت  ت ننمية أعمالها  تى أ رربحت شرررةة راةدف  ت نصررنيأل الرابات والمنتجات    1938نأسررسررت شرررةة السررويدي اليرتري) عام  

دولة ونحىى  15منشررأف  ررناعية  ت    22على السررا تين اإلقليمية والعالمية. ونمتل) الشرررةة   مشررروعات المقاوالتالرهرباةية بمختلف أنواعها ونو ير  لول  

ألف موظف. وننفرد الشررةة بقدرنها على مواةبة ونجاوز مختلف التحديات التت نواجه األسروا  العالمية وال بيعة المعقدف لمجال   15بفريد عم  يءرح أةثر من 
خبرنها الواسرعة  ت نصرنيأل مختلف المنتجات ودرايتها العميقة بالق اعات الرهرباةية المتنوعة  ت األسروا  المحلية التت نعم  الصرناعات الرهرباةية، مسرتفيديف من  

 www.elsewedyelectric.comبها. للمايد من المعلومات، يرجى زيارف الموقأل اإللرترونت 

 
 

 

 هك اتاللستهلكجت
 ( 2020 يونيو 30) ت 

 
 

 مائ متمتعجتالس مت
 

تSWDY.CAس قتالب رصةتاللصعاةت

 2,184,180,000 عيقتاألس متالل كيي

 جنيه  6.63 (ت2020تا اك ت30ساعتالس مت)

 مليار جنيه  14.5 (ت2020تا اك ت30روستاللتلتالس ق ت)
 

  كتاتمتالت اصاتمعتعالقتمتاللستثلعاجت
 األستاع / جار  يحيى، مدير عاقات المستثمرين 

 tarek.yehia@elsewedy.comبريد إلرترونت: 

 األول، التجمأل الخامس، القاهرف الجديدف الحت   27العنوان: ق عة 

ت+ت202تت27ت599تت700تت–ت701تئكم ن:تت

ت+ت202ت27ت599ت731 تسس:ت

 

 

 

تالت قاتمتاللست بئكةت
، "مرنقب"،  يحتوي هذا البيان على نوقعات مستقبلية، ويمرن التعر  عليه عن جريد استخدام مث  العبارات والرلمات االنية "و قا للتقديرات"، "نهد "

ات اإلدارف ونن وي على  "نقدر". التوقعات المستقبلية نعرس وجهات النىر الحالية إلدارف الشرةة )"االدارف"( على أ داث مستقبلية، والتت نقوم على ا تراع 

فا اختا ا جوهرييا  مخاجر معرو ة وغير معرو ة ومجهولة، وغيرها من العوام  التت قد نؤ ر على ان نرون نتاةج الشرةة الفعلية أو أدا ها أو إنجازانها مختل

   را ة أو عمنا. عن أي نتاةج  ت المستقب ، او عن أدا  الشرةة أو انجازانها الواردف  ت هذه التوقعات المستقبلية

٦٧.٧%

٣٢.٣%

عائلة السويدي أسهم التداول الحر

file://///server2/Inktank%20Work%20II/1.%20Clients/SWDY/Quarterly%20Financial%20Reporting/4Q%202016/Template/www.elsewedyelectric.com
mailto:tarek.yehia@elsewedy.com
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تقترلةتاليخاتالليلاةت
   ج كهتمصعك

 
   2020الرب  ع الثان

 
 التغت   2019النصف األول  2020النصف األول  التغت   2019الرب  ع الثان

       اإلاعاقامت

   11,965,379,696 8,267,373,392   5,446,778,484 3,552,613,665 األسال والرابات 

   2,844,212,417 2,236,286,754   1,339,715,452 1,129,420,359 الرهرباةية المنتجات  

   6,744,036,739 9,614,680,672   3,543,590,880 4,657,442,720 مشروعات المقاوالت 

 %6.7- 21,553,628,853 20,118,340,818 %9.6- 10,330,084,816 9,339,476,744 اجلتل تاإلاعاقام

        

   (17,992,517,584) (17,817,967,171)   (8,578,559,130) (8,237,382,693) نرلفة المبيعات 

 %35.4- 3,561,111,269 2,300,373,647 %37.1- 1,751,525,686 1,102,094,051 ميلاتالع حت

        

  %16.5 %11.4  %17.0 %11.8 هتمشتالع حتاإلجلتل ت

   (1,283,047,290) (1,362,903,986)   (689,997,781) (639,440,459) عمومية وإدارية  بيعية ومصرو ات 

  55,349,584 188,447,719  24,219,046 98,297,296 أربا  نشغيلية أخرى 

  (151,523,491) (156,788,086)  (15,835,409) (55,307,785) مصرو ات نشغيلية أخرى 

ب ريقة  قو   إيرادات من استثمارات 

 الملرية 
84,963,189 101,322,696  167,094,219 192,951,815  

تاألر تحتالتشغكئكةتقباتخصمتالضعاربت

 والم اريتواإلهالكتواالست الكت
889,132,563 1,351,917,712 -34.2% 1,623,425,770 2,726,598,196 -40.5% 

      ت

هتمشتاألر تحتالتشغكئكةتقباتخصمتت
 والم اريتواإلهالكتواالست الكتتالضعارب

9.5% 13.1%  8.1% 12.7%  

  (351,756,309) (487,202,257)  (180,683,474) (298,526,272) اإلهال واالستهال 

  (77,117,206) 60,513,780  (62,306,479) 116,681,276 مراسب/)خساةر( أسعار الصر  

       

الضعاربتتاألر تحتالتشغكئكةتقباتخصمت

 والم اري
707,287,567 1,108,927,759 -36.2% 1,196,737,293 2,297,724,681 -47.9% 

        

  (224,128,856) (213,307,905)  (121,705,463) (147,465,900) مصرو ات نمويلية 

  420,574,894 317,547,322  192,871,331 138,584,519 إيرادات نمويلية 

  196,446,038 104,239,418  71,165,868 (8,881,381)  )مصرو ات( دخ  الفاةدف 

 %47.8- 2,494,170,719 1,300,976,710 %40.8- 1,180,093,627 698,406,186 األر تحتالتشغكئكةتقباتخصمتالضعاربت

        

  (540,818,432) (275,013,838)  (222,247,656) (136,138,425) الءراةب 

 %47.5- 1,953,352,287 1,025,962,872 %41.3- 957,845,971 562,267,761 صت  تالع حت

        

  (65,270,121) (111,719,526)  (26,985,504) (48,102,900)  قو  األقلية 

 %51.6- 1,888,082,166 914,243,346 %44.8- 930,860,467 514,164,861 صت  تالع حت ايتخصمتح  قتاألقئكة

   
  %8.8 %4.5  %9.0 %5.5 الرب  ح هامش صاف 
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تاللكزااكةتالليلاةت
 2020ا اك تت30 2020مترستتت31 2019قاسلبعتت31 ج كهتمصعك

     األص ل

 8,431,117,032 8,505,939,319 8,450,827,455 األ ول الثابتة

 1,511,821,538 1,420,564,211 1,315,136,986 استثمارات 

 664,769,631 736,490,313 743,639,294 أ ول عريبية مؤجلة 

 2,776,898,742 2,450,429,528 2,526,349,912 عما  وأر دف مدينة 

 13,384,606,943 13,113,423,370ت13,035,953,647 غكعتاللتياولةتاألص لتاجلتل ت

    

 7,976,064,330 7,733,547,519 9,148,634,900 مخاون 

 10,983,140,542 12,159,964,029 12,536,743,336 عما  وأورا  قبض  

 8,694,038,613 9,186,146,832 8,426,353,668 مدينون وأر دف مدينة أخرى

 691,930,668 618,466,735 693,528,592 مستحد من أجرا  عوي عاقة 

 10,561,827,110 9,934,990,575 9,556,478,691 النقدية وما  ت  رمها 

 38,907,001,263 39,633,115,690 40,361,739,187 اجلتل تاألص لتاللتياولةت

ت52,291,608,206 52,746,539,060ت53,397,692,834 اجلتل تاألص لت

    االلتزامتمتاللتياولةت

بنول نسهيات اةتمانية وسحب على  

 المرشو  وقروض قصيرف األج 
6,774,718,608 5,663,362,753 8,028,547,830 

 4,128,943,811 4,091,405,650 3,936,191,619 موردون وأورا  د أل وداةنون 

 18,751,341,413 19,355,641,105 19,125,746,474 أر دف داةنة أخرى

 556,158,142 2,330,942,301 539,618,140 مستحد ألجرا  عوي عاقة 

 1,337,112,568 1,455,660,072 1,484,492,493 مخصصات 

ت32,802,103,764 32,897,011,881 31,860,767,335 اجلتل تااللتزامتمتاللتياولةت

 2,184,180,000 2,184,180,000 2,184,180,000 رأك المال المصدر والمد وع 

 11,153,123,017 11,331,907,681 13,012,401,531 أربا  محتجاف

 1,571,544,497 1,542,492,756 1,519,936,116 أخرى

 14,908,847,514 15,058,580,437 16,716,517,647 اجلتل تح  قتاللئ كةتلئشعسةتاألمت

 643,468,199 659,755,323 582,004,359  قو  األقلية

ت15,552,315,713 15,718,335,760ت17,298,522,006 اجلتل تح  قتاللئ كة

 1,859,573,821 1,901,468,636 2,012,744,882 األج قروض جويلة 

 2,077,614,908 2,229,722,783 2,225,658,611 التاامات غير متداولة أخرى 

 3,937,188,729 4,131,191,419 4,238,403,493 إجمالت االلتاامات غير المتداولة 

     

 52,291,608,206 52,746,539,060ت53,397,692,834 اجلتل تااللتزامتمتوح  قتاللئ كة

 


