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السوودي إليلتريكيتللن نلايج الالريكالاللجلتالاللهيةتال ل30لسووميلمكل2020لولسو ل
ييكاداتلبقتلال31.5لم تجرلجهتهلوصووج لرببلبقتلال1.7لم تجرلجهتهلخالللأولللسوونال
أشةكلمنلعجمل 2020ل
أبكزلاللؤشكاتلاللجلتالالل لناللريكالأولل9لأشةكلمنلعجمل 2020ل

ل

اإليكادات

ب
م ل لالكب ل

األربجحلاليشغت تا قم لخصملالضكا بل
ك
والردا لواإلهالكلواالسيةال ل

صج لالكببلبن لخصملحقدقلاألق تا

31.5لم تجرلجهته
▼ انخفاض سنوي بنسبة %9

4.3لم تجرلجهته
▼ انخفاض سنوي بنسبة %19

3.2لم تجرلجهته
▼ انخفاض سنوي بنسبة %21

1.7لم لتجرلجهته
▼ انخفاض سنوي بنسبة %36

المشروعات المتعاقد عليها (مشروعات
المقاوالت) |  9أشهر 2020
 48.5مليار جنيه

المشروعات المتعاقد عليها (العدادات) |
 9أشهر 2020
 74.0مليون يورو

المشروعات المتعاقد عليها (المحوالت) |
 9أشهر 2020
 58.5مليون دوالر

أعلنت اليوم شررةة السرويدي يليرتري( (ةود البور رة المةررية  – )SWDY.CAالشررةة المةررية الراةدف ت نةرنيأل اكسرال والرابات ونو ير لوط ال اقة
والمقاوالت ت الشررررأل اكوسررري وأ ريقيا – عن نتاةجها المالية المجمعة للفترف المالية المنتهية ت  30سررربتمبر  ،2020يث بلغت اإليرادات  31.5مليار جنيه
نقريبًا خاط أوط  9أشرهر من عام  ،2020بانخفاض سرنوي نسربته  . %9وانخفض را ت الرب بعد خةرح قوأل اكقلية بمعدط سرنوي  %36ليبلغ  1,7مليار جنيه،
ت ين بلغ هامش ا ت الرب  %5.5خاط نفس الفترف.
و ت هذا السرياأل أعرب أ مد السرويدي العورو المنتدب لشررةة السرويدي يليرتري( ،عن ثقة اإلدارف ت قدرف الشررةة عل نحقيق نتاةج قوية بنهاية العام الجاري،
ت ضررو بد نعا ت نتاةج الشرررةة بشرررح ملحو خاط الربأل الثالث من هذا العام بعد سررلسررلة االض ر رابات العالمية والمحلية النانجة عن أزمة انتشررار يرو
(ةو يد –  )19ت النةر اكوط من عام  ،2020يث ر ردت الشررةة نمو نتاةج جميأل ق اعانها عل أسرا ربأل سرنوي بفورح زيادف العمليات التشرغيلية ت
نموا سرنويًا
مةردرا
جميأل المشرروعات الحالية .وأشرار السرويدي يل الدور الهام الذي يلعبه ق اع مشرروعات المقاوالت باعتباره
ً
ً
مترررا لييرادات ،يث قق ً
ملحو ً ا عل الرغح من التحديات التت ملها هذا العام بين طيانه.
وأضرا السرويدي أن اإلدارف نت لأل يل موا رلة الترةي عل نع ي نمو أعماط الشررةة عل نحو يحقق قيمة مسرتدامة لجميأل اكطرا ذات الةرلة ،يث نورأل
عل رأ أولويانها ضرمان اسرتدامة أعماط الشررةة ونمو معدالت الربحية خاط الفترف المقبلة ،ةما نعر عل خفض هيرح الترالي ونحسرين العمليات التشرغيلية
ررعيد أةبر مشررروعات الشرررةة ،خا ررة مشررروع ينشررا سررد
من خاط نبن أ دث التقنيات الرقمية .وأعرب السررويدي عن اعت از اإلدارف بالتقدم المحرز عل
ومح ة نوليد ةهروماةية بقدرف  2100ميجا وات عل نهر رو يجت بتن انيا ،والذي من المتوقأل أن يةررب أ د أةبر السرردود ت أ ريقيا ،عل ًما بن الشرررةة قامت
بتنفيذ اكعماط اإلنشاةية و قًا لرا ة المعايير الدولية ،ونجحت ت نحقيق عاةدات قوية من هذا المشروع الواعد.
ررحة مو فيها وسررامتهح
وأوض ر السررويدي أنه عل الرغح من نسررارع ونيرف نعا ت أعماط وأنش ر ة الشرررةة ،غير أن اإلدارف لح نغفح عن أهمية الحفا عل
باعتبارهح أهح أ ررروط الشررررةة ،يث قامت بانخاذ ندابير وقاةية جديدف ت ةا ة المرانب والمواقأل والمقرات الرةيسرررية ،نرةي ً ا عل ماية المو فين وعاةانهح
وةذل( العما  .واختح السرويدي بنن الشررةة نبذط قةراره جهدها لمرا حة انتشرار يرو (ةو يد –  )19وضرمان اسرتمرارية أعمالها ،باعتباره مسروولية نقأل عل
عانق جميأل الشرةات.
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نراجعت ييرادات ق اع اكسررال والرابات بنسرربة سررنوية  %22.9لتبلغ  13مليار جنيه نقريبًا خاط أوط  9أشررهر من عام  ،2020بينما شررهد ق اع مشررروعات
المقاوالت نمو اإليرادات بمعدط سرنوي  ،%10لتسرجح  14,6مليار جنيه مقابح  13,3مليار جنيه نقريبًا خاط نفس الفترف من العام السرابق .وبلغت ييرادات ق اع
العدادات  2,1مليار جنيه نقريبًا خاط أوط  9أشرررهر من عام  ،2020وهو نراجأل سرررنوي بنسررربة  . %17.7ونراجعت ييرادات ق اع المحوالت بمعدط سرررنوي
 %17.5لتبلغ والت مليار جنيه خاط أوط  9أشررهر من عام  . 2020وانخفوررت ييرادات ق اع المنتجات الرهرباةية بنسرربة سررنوية قدرها  ،%26.4يث بلغت
 423.3مليون جنيه ت أوط  9أشهر من عام  ، 2020بينما سجح ق اع ال اقة المتجددف ييرادات بقيمة  280.9مليون جنيه خاط أوط  9أشهر من عام .2020
وقد شررلت ييرادات ق اع الرابات واكسرال  %41من يجمالت ييرادات الشررةة خاط أوط  9أشرهر من عام  ،2020منخفورً ا من  %48.9خاط نفس الفترف من
العام السررابق ،بينما ارنفعت مسرراهمة ق اع مشررروعات المقاوالت بنحو  8نقاط مووية يل  %46.5من يجمالت اإليرادات مقابح  %38.5ت نفس الفترف من العام
السرابق ،ليمثح بذل( ق اع مشرروعات المقاوالت المسراهح الرةيسرت بإيرادات الشررةة خاط أوط  9أشرهر من العام الجاري بدالً من ق اع الرابات واكسرال .ومن
جانب آخر انخفورت مسراهمة ق اعات العدادات والمحوالت بواقأل  0.7و 0.4نق ة مووية لتسرجح  %6.6و %3.3عل التوالت ت أوط  9أشرهر من عام .2020
وشررهد ق اع المنتجات الرهرباةية انخفاض مسرراهمته بإجمالت اإليرادات بنحو  30نق ة مووية لتبلغ  %1.3ت التسررعة أشررهر اكول من عام  2020مقابح %1.7
ت نفس الفترف من العام السرررابق .يضرررا ة يل ذل( ،مثلت ييرادات ق اع ال اقة المتجددف  %0.9من يجمالت اإليرادات خاط التسرررعة أشرررهر اكول منذ ان األ
أعماله.
بلغ مجمح الرب  4,3مليار جنيه خاط أوط  9أشرهر من عام  ،2020وهو انخفاض سرنوي بنسربة  %18.8مقابح  5,3مليار جنيه ت نفس الفترف من العام السرابق.
وقد بلغ مجمح رب ق اع الرابات واكسرال  1,6مليار جنيه ت التسرعة أشرهر اكول من عام  ،2020وهو نراجأل سرنوي بنسرية  ،%19.8يث مثح  %37.9من
مجمح رب الشرررةة ،ليوا ررح بذل( ا تاط نةرريب اكسررد من مجمح الرب عل الرغح من نراجأل مسرراهمة الق اع هامش ريًا مقارنةً بالفترات الماضررية .وانخفض
مجمح رب ق اع مشرروعات المقاوالت بمعدط سرنوي  %20.8سرنويًا ليةرح يل  1,6مليار جنيه نقريبًا خاط أوط  9أشرهر من عام  2020مقابح والت  2مليار
جنيره خاط نفس الفترف من العرام السررررابق ،يرث مثرح  %36.2من مجمرح رب الشرررررةة خاط أوط  9أشررررهر من العام الجراري .وبلغ مجمرح رب ق راع العردادات
 483.7مليون جنيه خاط أوط  9أشرهر من عام  ،2020بانخفاض سرنوي  ،%26.9يث انخفورت مسراهمة هذا الق اع بواقأل  1.3نق ة مووية يل  %11.2من
مجمح رب الشررةة خاط نفس الفترف .وشرهد ق اع المحوالت انخفاض مجمح الرب بمعدط سرنوي  %25.9ليبلغ  293.8مليون جنيه خاط أوط  9أشرهر من عام
 ،2020يرث بلغرت مسرررراهمرة الق راع  %6.8من مجمرح رب الشرررررةرة مقرابرح  %7.5خاط نفس الفترف من العرام السررررابق .وانخفض مجمرح رب ق راع المنتجرات
الرهرباةية بمعدط سرنوي  %27.4ليسرجح  172.9مليون جنيه خاط أوط  9أشرهر من عام  ،2020يث سراهح بنسربة  %4.0من مجمح رب الشررةة خاط نفس
خرا  162.2مليون جنيره خاط أوط  9أشررررهر من العرام الجراري ،يرث مثرح  %3.8من
الفترف .وبلغ مجمرح رب ق راع ال راقرة المتجرددف الرذي نح نجميأل نتراةجره م ً
مجمح رب الشرةة خاط نفس الفترف.
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تل
عنلشككالالسدي إليلتريكي ل
ننسست شرةة السويدي يليرتري( عام  1938من قبح عاةلة السويدي ،ونجحت ت ننمية أعمالها ت أ بحت شرةة راةدف ت نةنيأل الرابات والمنتجات
الرهرباةية بمختل أنواعها ونو ير لوط مشروعات المقاوالت عل السا تين اإلقليمية والعالمية .ونمتل( الشرةة  22منشنف ناعية ت  15دولة ونحظ بفريق
عمح يوح أةثر من  15أل مو  .وننفرد الشرةة بقدرنها عل مواةبة ونجاوز مختل التحديات التت نواجه اكسواأل العالمية وال بيعة المعقدف لمجاط الةناعات
الرهرباةية ،مستفيدًف من خبرنها الواسعة ت نةنيأل مختل المنتجات ودرايت ها العميقة بالق اعات الرهرباةية المتنوعة ت اكسواأل المحلية التت نعمح بها .للم يد
من المعلومات ،يرج زيارف الموقأل اإللرترونت.www.elsewedyelectric.com .

ن
هتر لاللسجهلت ل

من دمجتلعنلالسة لم

( ت  30سبتمبر )2020

كددلالمدرصالاللصكيال SWDY.CAل

٦٧.٧%

ع دلاألسةملاللقت ا

2,184,180,000

سنكلالسةمل ل(30ليداتدل 2020ل)
رأسلاللجللالسدق ل ل(30ليداتدل 2020ل)

 6.86جنيه
 15.0مليار جنيه

ن
بتجاجتلاليداص لمعلعالقجتلاللسيثلكي ل
٣٢.٣%

أسهم التداول الحر

عائلة السويدي

اكستاذ  /طارأل يحي  ،مدير عاقات المستثمرين
بريد يلرترونتtarek.yehia@elsewedy.com :
العنوان :ق عة  27الحت اكوط ،التجمأل الخامس ،القاهرف الجديدف
+ل
ل تردن:ل701ل ل–ل700ل599ل27ل 202ل
+ل
جكس:ل731ل599ل27ل 202ل

اليدقنجتلاللسيقم ت لا ل
يحتوي هذا البيان عل نوقعات مستقبلية ،ويمرن التعر عليه عن طريق استخدام مثح العبارات والرلمات االنية "و قا للتقديرات"" ،نهد "" ،مرنقب"" ،نقدر".
التوقعات المسررتقبلية نعرس وجهات النظر الحالية إلدارف الشرررةة ("االدارف") عل أ داث مسررتقبلية ،والتت نقوم عل ا تراضررات اإلدارف ونن وي عل مخاطر
معرو رة وغير معرو رة ومجهولرة .وغيرهرا من العوامرح التت قرد ن ثر عل ان نرون نتراةج الشرررررةرة الفعليرة أو أدا هرا أو ينجرازانهرا مختلفرا اختا را جوهريرًا عن أي
نتاةج ت المستقبح ،أو عن أدا الشرةة أو انجازانها الواردف ت هذه التوقعات المستقبلية را ة أو ضمنا.
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لقج لالال خ لالل لنال ل
الكبعلالثجلثل 2020ل الكبعلالثجلثل 2019ل

جهتهلمصكإ ل

اليغتك ل

9لأشةكل 2020ل

9لأشةكل 2019ل

اليغتك ل

اإليكاداتل ل
اكسال والرابات

4,745,541,887

4,913,465,631

13,012,915,279

16,878,845,327

المنتجات الرهرباةية

1,313,037,887

1,526,462,246

3,549,324,641

4,370,674,663

مشروعات المقاوالت

5,293,083,539

6,552,938,343

14,907,764,211

13,296,975,082

يجلجل لاإليكاداتل ل

 11,351,663,313ل
ل

 12,992,866,220ل
ل

 12.6-ل %ل

 31,470,004,131ل

 34,546,495,073ل

 %8.9-ل

نرلفة البواعة المباعة

() 9,350,296,444

() 11,256,713,949

() 27,168,263,615

() 29,249,231,533

م ل لاألربجحل ل

 2,001,366,868ل
ل

 1,736,152,271ل
ل

 15.3ل %ل

 4,301,740,516ل

 5,297,263,540ل

 18.8-ل %ل

 17.6ل %ل

 13.4ل %ل

 13.7ل%

 15.3ل%

() 689,970,402

() 666,712,238

() 2,052,874,389

() 1,949,515,947

179,036,058

311,089,220

367,483,776

366,438,804

() 178,951,486

() 323,952,469

() 335,739,572

() 475,475,960

ييرادات من استثمارات ب ريقة قوأل الملرية

77,261,962

102,659,591

244,356,181

295,611,406

لاألربجحلقم لخصملالرج الوالضكيمالواإلهالك ل
واالسيةالكل ل

 1,597,447,498ل

 1,358,961,181ل

 3,220,873,266ل

 4,081,466,932ل

ل

ل

هجمشلم ل لاألربجحل ل
المةرو ات البيعية والعمومية واإلدارية
أرباح نشغيلية أخره
مةرو ات نشغيلية أخره

هجمشلاألربجحلقم لخصملالرج الوالضكيمالواإلهالك ل
واالسيةالكل ل

 17.5ل %ل

 21.1-ل %ل

 14.1ل %ل

 10.5ل %ل

 10.2ل%

 11.8ل%

اإلهال واالستهال

() 208,704,497

() 199,724,806

() 695,906,754

() 547,145,090

مراسب(/خساةر) أسعار الةر

() 98,363,682

() 95,762,514

() 37,849,903

() 172,879,720

األربجحلقم لالرج الوالضكيمال ل

 1,290,379,318ل
ل

 1,063,473,861ل
ل

 2,487,116,609ل

 3,361,442,122ل

مةرو ات نمويلية

() 173,143,776

() 106,582,302

() 386,451,681

() 330,711,158

95,123,395

152,077,705

412,670,716

572,652,599

() 78,020,382

45,495,404

26,219,035

241,941,441

لاألربجحلقم لالضكيمال ل

 1,212,358,936ل
ل

 1,108,969,265ل
ل

 2,513,335,644ل

 3,603,383,563ل

الوراةب

() 302,916,351

() 277,373,216

() 577,930,187

() 818,246,454

صج لالكببل ل

 909,442,585ل
ل

 831,596,049ل
ل

 %9.4ل

 1,935,405,458ل

 2,785,137,109ل

 30.5-ل %ل

() 91,933,265

() 2,643,576

() 203,652,791

() 67,913,696

 817,509,320ل

 828,952,473ل

 %7.2ل

 %6.4ل

 %1.4لل

 1,731,752,667ل

 2,717,223,414ل

 36.3-ل %ل

 %5.5ل

 %7.9ل

ييرادات نمويلية
دخح الفاةدف (مةرو ات)

قوأل اكقلية
صج لالكببلبن لخصملحقدقلاألق تا ل

هجمشلصج لاألربجحل ل

 21.3ل %ل

 %9.3ل

 26.0-ل %ل

 30.3-ل %ل
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اللتزااتالالنلدمتالالل لنا ل
 2019/12/31ل

إل
جهتهلمصك ل

 2020/06/30ل

 2020/09/30ل

األصدلل ل
اك وط الثابتة

8,450,827,455

8,431,117,032

8,548,326,210

استثمارات

1,315,136,986

1,511,821,538

1,372,175,402

أ وط ضريبية م جلة

743,639,294

664,769,631

566,676,405

عما وأر دف مدينة

2,526,349,912

2,776,898,742

2,333,226,629

 13,035,953,647ل

 13,384,606,943ل

 12,820,404,646ل

يجلجل لاألصدللغتكلاللي اول لا ل
األصدللالحجلت لا ل

9,148,634,900

7,976,064,330

7,025,787,669

المخ ون

12,536,743,336

10,983,140,542

11,834,247,668

8,426,353,668

8,694,038,613

9,404,641,915

693,528,592

691,930,668

635,428,462

9,556,478,691

10,561,827,110

10,064,866,214

يجلجل لاألصدللاللي اول لا ل

 40,361,739,187ل

 38,907,001,263ل

 38,964,971,928ل

يجلجل لاألصد لل ل

 53,397,692,834ل

 52,291,608,206ل

 51,785,376,574ل

عما وأوراأل قبض
مدينون وأر دف مدينة أخره
ذوي عاقة

مستحق من أطرا

النقدية وما ت رمها

االليزامجتلاللي اول لا ل
بنول نسهيات اةتمانية وسحب عل المرشو
موردون وأوراأل د أل وداةنون
أر دف داةنة أخره
مستحق كطرا

ذوي عاقة

المخةةات
يجلجل لاالليزامجتلاللي اول لا ل
رأ

الماط المةدر والمد وع

أرباح محتج ف
أخره
يجلجل لحقدقلالل رتالل شككالاأل لم ل
قوأل اكقلية
يجلجل لحقدقلالل رت لا ل

وقروض قةيرف اكجح

ل

ل

6,774,718,608

8,028,547,830

8,276,419,737

3,936,191,619

4,128,943,811

4,116,762,995

19,125,746,474

18,751,341,413

16,988,931,320

539,618,140

556,158,142

731,910,623

1,484,492,493

1,337,112,568

1,307,336,285

 31,860,767,335ل

 32,802,103,764ل

 31,421,360,960ل

2,184,180,000

2,184,180,000

2,184,180,000

13,012,401,531

11,153,123,017

12,001,253,189

1,519,936,116

1,571,544,497

1,509,834,422

 16,716,517,647ل

 14,908,847,514ل

 15,695,267,611ل

643,468,199

582,004,359

745,678,116

 17,298,522,006ل

 15,552,315,713ل

 16,440,945,727ل

قروض طويلة اكجح

2,012,744,882

1,859,573,821

1,770,223,250

الت امات غير متداولة أخره

2,225,658,611

2,077,614,908

2,152,846,637

 4,238,403,493ل

 3,937,188,729ل

 3,923,069,887ل

ل

لل ل

لل

 53,397,692,834ل

 52,291,608,206ل

 51,785,376,574ل

يجلجل لاالليزامجتلغتكلاللي اول لا ل
لل
يجلجل لاالليزامجتلوحقدقلالل رت لا ل

ر
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