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 2019 سبتمبر 30السويدي اليكتريك تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 

 
 2019من عام  أشهر 9أول أبرز المؤشرات المالية المجمعة لفترة 

 

 مجمل الربح  اإليرادات 
قبل خصم الضرائب   األرباح التشغيلية 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 األقليةصافي الربح بعد خصم حقوق 

 مليار جنيه  34.6

 % 14نمو سنوي بنسبة  ▲

 مليار جنيه  5.3

 %2.2نمو سنوي بنسبة  ▲

 مليار جنيه  4.1

 %5.6انخفاض سنوي بنسبة  ▼

 جنيه  ارملي  2.7

 %22.4انخفاض سنوي بنسبة  ▼

المشروعات المتعاقد عليها )مشروعات 

 2019 أشهر 9أول ( | المقاوالت
 مليار جنيه 62

 المشروعات المتعاقد عليها )العدادات( |

 2019 أشهر 9أول  
 مليون يورو 66

 المشروعات المتعاقد عليها )المحوالت( | 

 2019 أشهر 9أول 
 مليون دوالر 99

 

 

 

الشررةة المرررية الراةدة  ت نررنيأل اكسرال والرابات ونو ير  لول ال اقة  – (SWDY.CA  ةود البورصرة المرررية) أعلنت اليوم شررةة السرويدي اليرتري 

مليار جنيه  34.6،  يث بلغت اإليرادات 2019 سررربتمبر 30عن نتاةجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية  ت  –والمقاوالت  ت الشررررأل اكوسررري وأ ريقيا 

مليار  2.7ليبلغ  %22.4. وانخفض صرا ت الرب  بعد خررح  قوأل اكقلية بمعدل سرنوي %14سرنوي بنسربة  ، وهو نمو2019من عام  أشرهر 9أول  نقريبًا خال  

 .خال نفس الفترة %7.9بلغ هامش صا ت الرب    ت  ينجنيه، 

الشررةة خال أول نسرعة أشرهر من  النتاةج المالية والتشرغيلية التت  ققتهاو ت هذا السرياأل أوحر  أ مد السرويدي العارو المنتدر لشررةة السرويدي اليرتري ، أن 

العام بين طيانه،  يث رصرردت الشرررةة نمو اإليرادات بمعدل  التحديات التت  ملها نجاح الشرررةة  ت نوفيف  را النمو ونجاوز مختلفالعام الجاري نعرس 

مرانة السرويدي اليرتري  ةشررةة راةدة ليس  قي  الذي سراهح  ت نرسري   بفار  اكدا  القوي لق ا  مشرروعات المقاوالتمليار جنيه  34.6لتسرج    %14سرنوي  

شرهد مجموعة من الت ورات اإليجابية خال الفترة، أن ق ا  مشرروعات المقاوالت  السرويدي   ت السروأل المررري، ب  بجميأل اكسرواأل التت نعم  بها. وأحرا   

أ دث طحرا ة طل  مجموعة اكسرواأل  ت مررر ودول الخليج، وةذل  نناانيا التت نمل    واإلنشرا عقود التررميح والتوريد  ت حرو  ططاأل العديد من مشرروعات  

ق ا  اكسرال والرابات التت نعم  بها الشررةة، مما يجع  من الق ا  مرردًرا لتنمية نتاةج الشررةة ونع يح القيمة من عمليانها. ولفت السرويدي طل  اسرتقرار أدا  

 نمو أعمال الشرةة بشر  مستدام عل  المدى البعيد.لامان الذي يمل  الرةياة اكساسية 

تلمارات  ت ق ا  البنية ونابأل السرويدي أن الشررةة واصرلت ننفيذ العديد من المشرروعات المتمياة بعاةدانها الجذابة، نرةيًاا عل  اكسرواأل التت نت لي نرليف االسر 

ال اقة لواسرعة  ت بنا  ونشرغي  مختلف مشرروعات نوليد ونق  ونوزيأل ال اقة ومشرروعات  ، من خال نوفيف خبرنها ااكسراسرية مل  مررر ودول أ ريقيا والخليج

ة نوليد طاقة ةهروماةية بتناانيا،  يث اسررترملت مر لة نق   . وأحررا  أن الشرررةة أ رزت نقدم ملحوف عل  صررعيد مشررروعها إلنشررا  سررد ومحالرهروماةية

مح ة ال اقة أعرر السررويدي عن اعتاازب بالتقدم المحرز  ت مشرررو  طنشررا  ةما ل الامنت المسررتهد .  معدات اإلنشررا  ونسررير  ت ننفيذ المشرررو  و قًا للجدو

ًما بأن المشرررو  الشررمسررية  ت بنبان بمرررر، والذي شررهدت ططاأل التشررغي  التجاري خال الربأل اللالث من العام الجاري بعد رب ه بشرربرة الرهربا  القومية، عل

واختتح السرويدي بأنشر ة نق  ونوزيأل الرهربا   ت السروأل المررري،  ت حرو  نوقيأل عقدين لتنفيذ مشرروعين عاًما.  25رر لمدة يمل  مرردر جديد للدخ  المتر

 .مليون جنيه، مشيًرا طل  ثقته  ت مردود مختلف المشروعات التت يتح ننفيذها عل  التوسأل بأعمال الشرةة خال السنوات المقبلة 635جديدين بقيمة طجمالية نبلغ 

 %48.9،  يث بلغت مسرراهمته 2019من عام أشررهر  9ةبر من طجمالت طيرادات الشرررةة خال أول  وقد واصرر  ق ا  اكسررال والرابات ا تال النررريي اك

نق ة مئوية. ومن جاني آخر ارنفعت مسررراهمة ق ا   8.9( وهو نراجأل سرررنوي بنسررربة 2018عام أشرررهر من  9أول  خال   %57.8بإجمالت اإليرادات )مقاب  

أشررهر من  9أول  خال   %28.2)مقاب   2019عام أشررهر من  9أول  من طجمالت اإليرادات خال   %38.5نق ة مئوية لتبلغ  10.3بواقأل  مشررروعات المقاوالت

من طجمالت اإليرادات عل  التوالت خال  %3.7و %7.3  طل  نق ة مئوية لترر  0.3و 0.8عت العدادات والمحوالت بواقأل ا(. ونراجعت مسراهمة ق 2018عام 
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أشرهر  9أول  من طجمالت اإليرادات خال   %1.7نق ة مئوية طل   0.2مسراهمة ق ا  المنتجات الرهرباةية بواقأل   نراجعتوأخيًرا  .  العام الجاري أشرهر من 9أول  

 .(2018عام من أشهر  9أول خال  %1.9)مقاب   2019عام من 

. وارنفعت طيرادات ق ا  %3.7سرنوي بنسربة  نراجأل، وهو 2019من عام أشرهر   9أول  مليار جنيه نقريبًا خال   16.9بلغت طيرادات ق ا  اكسرال والرابات  

مليار جنيه خال نفس الفترة من  8.5من العام الجاري مقاب   والت  أشرهر  9أول  مليار جنيه خال   13.3لتسرج    %55.7مشرروعات المقاوالت بمعدل سرنوي  

، بينما سجلت طيرادات 2019من عام أشهر  9أول مليار جنيه خال   2.5لتسج    %3طيرادات ق ا  العدادات بنسبة سنوية    ارنفعتالعام السابق. ومن جاني آخر 

طل   %0.8المنتجات الرهرباةية بمعدل سررنوي   ونراجعت طيرادات ق ا خال نفس الفترة.  نقريبًا جنيه  ارملي  1.3لتبلغ  %4.1بنسرربة  اسررنوًي  نمًواق ا  المحوالت  

 .من العام الجاريأشهر  9أول مليون جنيه خال  575.1

مليرار جنيره خال نفس الفترة من العرام  5.2مقراب   %2.2، وهو نمو سررررنوي بمعردل 2019من عام أشررررهر   9أول  مليرار جنيره نقريبًرا خال   5.3بلغ مجمر  الرب  

 مل ، غير أنه %9.8من العام الجاري، وهو نراجأل سررنوي بنسرربة   أشررهر 9أول  جنيه خال   ارملي  2وبلغ مجم  رب  ق ا  اكسررال والرابات  والت    السررابق.

 %18.7بمعدل سرنوي   مشرروعات المقاوالتخال نفس الفترة. وارنفأل مجم  رب  ق ا    %38.3بة مسراهمة بلغت بنسر النرريي اكةبر من مجم  رب  الشررةة  

 662. وبلغ مجم  رب  ق ا  العدادات من مجم  رب  الشررةة خال نفس الفترة %37.2،  يث مل   2019من عام   أشرهر 9أول  خال  نقريبًا مليار جنيه  2ليبلغ 

خال نفس الفترة من  %12.2من مجم  رب  الشرررةة مقاب   %12.5 يث مل  ، %4.7 تهانسررب   بايادة سررنويةجاري  من العام الهر  أشرر  9أول  مليون جنيه خال  

 %7.5أشررهر من العام الجاري، وهو ما يمل   9أول  مليون جنيه خال   396.6ليبلغ  %20.6ارنفأل مجم  رب  ق ا  المحوالت بنسرربة سررنوية  ةما العام السررابق.

 9أول  مليون جنيره خال   238.2بلغ مجمر  رب  ق را  المنتجرات الرهربراةيرة أخيًرا  وخال نفس الفترة من العرام السررررابق.  %6.3من مجمر  رب  الشرررررةرة مقرابر  

 ال نفس الفترة.من مجم  رب  الشرةة خ %4.5 ،  يث مل %23، وهو نراجأل سنوي بنسبة 2019من عام أشهر 
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 عن شركة السويدي اليكتريك
من قب  عاةلة السررويدي، ونجحت  ت ننمية أعمالها  ت  أصرربحت شرررةة راةدة  ت نرررنيأل الرابات والمنتجات  1938نأسررسررت شرررةة السررويدي اليرتري  عام 

دولة ونح    15منشررأة صررناعية  ت   22ة والعالمية. ونمتل  الشرررةة  ي عل  السررا تين اإلقليم  مشررروعات المقاوالتالرهرباةية بمختلف أنواعها ونو ير  لول  

ألف موفف. وننفرد الشررةة بقدرنها عل  مواةبة ونجاوز مختلف التحديات التت نواجه اكسرواأل العالمية وال بيعة المعقدة لمجال  14بفريق عم  يارح أةلر من 

رباةية المتنوعة  ت اكسرواأل المحلية التت نعم  الررناعات الرهرباةية، مسرتفيدًة من خبرنها الواسرعة  ت نررنيأل مختلف المنتجات ودرايتها العميقة بالق اعات الره

 www.elsewedyelectric.comللمايد من المعلومات، يرج  زيارة الموقأل اإللرترونت بها. 

 

 

 

 هيكل المساهمين
 (2019 سبتمبر 30) ت 

 
 

 معلومات عن السهم
 

 SWDY.CAكود البورصة المصرية 

 2,184,180,000 عدد األسهم المقيدة

 جنيه 13.39 ( 2019 يونيو 30سعر السهم )

 مليار جنيه 29.25 (2019  يونيو 30رأس المال السوقي )
 

 التواصل مع عالقات المستثمرينبيانات 
 اكستاذ / طارأل يحي ، مدير عاقات المستلمرين

 tarek.yehia@elsewedy.comبريد طلرترونت: 

 الحت اكول، التجمأل الخامس، القاهرة الجديدة 27العنوان: ق عة 

 +202  27 599 700 – 701تليفون: 

 + 202 27 599 731فاكس: 

 

 

 

 التوقعات المستقبلية
، "مرنقي"، "نقدر". يحتوي هذا البيان عل  نوقعات مستقبلية، ويمرن التعر  عليه عن طريق استخدام مل  العبارات والرلمات االنية "و قا للتقديرات"، "نهد "

)"االدارة"( عل  أ داث مسررتقبلية، والتت نقوم عل  ا تراحررات اإلدارة ونن وي عل  مخاطر التوقعات المسررتقبلية نعرس وجهات الن ر الحالية إلدارة الشرررةة  

ا را جوهريًرا عن أي معرو رة وغير معرو رة ومجهولرة، وغيرهرا من العوامر  التت قرد نؤثر عل  ان نرون نتراةج الشرررررةرة الفعليرة أو أدا هرا أو طنجرازانهرا مختلفرا اخت 

 لشرةة أو انجازانها الواردة  ت هذب التوقعات المستقبلية صرا ة أو حمنا.نتاةج  ت المستقب ، او عن أدا  ا

  

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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 قائمة الدخل المجمعة
 التغي   2018أشهر  9أول   2019 أشهر  9أول   التغي   2018  الثالثالرب  ع  2019  الثالثالرب  ع  جنيه مصري

       اإليرادات

   17,521,852,288 16,878,845,327   5,589,739,950 4,913,465,631 اكسال والرابات

   4,252,777,591 4,370,674,663   1,469,170,977 1,526,462,246 المنتجات الرهرباةية

   8,541,032,695 13,296,975,082   3,156,028,443 6,552,938,343 مشروعات المقاوالت

       

 %14.0 30,315,662,575 34,546,495,073 %27.2 10,214,939,370 12,992,866,220 إجمالي اإليرادات

        

   (25,133,295,986) (29,249,231,533)   (8,436,988,585) (11,256,713,949) نرلفة المبيعات

 %2.2 5,182,366,589 5,297,263,540 %2.4- 1,777,950,785 1,736,152,271 مجمل الربح

        

  %17.1 %15.3  %17.4 %13.4 هامش الربح اإلجمالي

   (1,543,784,640) (1,949,515,946)   (510,336,419) (666,712,238) عمومية وطدارية بيعية ومررو ات 

  241,924,314 366,438,804  112,117,075 311,089,220 أرباح نشغيلية أخرى

  (471,764,323) (475,475,960)  (188,577,828) (323,952,469) مررو ات نشغيلية أخرى

طيرادات من استلمارات ب ريقة  قوأل 

 الملرية
102,659,591 120,624,318  295,611,406 439,399,910  

 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
1,358,961,181 1,477,494,421 -8.0% 4,081,466,933 4,323,993,639 -5.6% 

       

هامش األرباح التشغيلية قبل خصم 
 والفوائد واإلهالك واالستهالك الضرائب

10.5% 14.5%  11.8% 14.3%  

  (475,851,789) (547,145,090)  (165,716,490) (199,724,806) اإلهال واالستهال

  (76,805,365) (172,879,721)  1,341,641 (95,762,514) مراسي/)خساةر( أسعار الرر 

       

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب 

 والفوائد
1,063,473,861 1,313,119,571 -19.0% 3,361,442,122 3,771,336,485 -10.9% 

        

  (260,442,729) (330,711,158)  (87,598,264) (106,582,302) مررو ات نمويلية

  895,007,220 572,652,600  243,907,674 152,077,706 طيرادات نمويلية

  634,564,491 241,941,442  156,309,410 45,495,404 دخ  الفاةدة )مررو ات(

 %18.2- 4,405,900,975 3,603,383,564 %24.5- 1,469,428,981 1,108,969,264 األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب

        

  (828,001,996) (818,246,454)  (306,523,406) (277,373,215) الاراةي

 %22.2- 3,577,898,979 2,785,137,110 %28.5- 1,162,905,575 831,596,049 صافي الربح

        

  (74,390,071) (67,913,697)  (33,529,823) (2,643,577)  قوأل اكقلية

 %22.4- 3,503,508,908 2,717,223,413 %26.6- 1,129,375,752 828,952,472 صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية

  الرب  ح
 

  %11.6 %7.9  %11.1 %6.4 هامش صاف
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 الميزانية المجمعة
 2019  سبتمبر 30 2019 يونيو 30 2019 مارس  31 2018 ديسمبر   31 جنيه مصري 

      األصول

 6,915,364,905 6,147,491,105 5,952,750,656 5,882,789,039 اكصول اللابتة

 2,284,760,328 2,149,413,769 1,374,810,177 1,337,379,690 استلمارات

 361,270,841 325,873,312 323,030,842 302,558,414 أصول حريبية مؤجلة 

 1,525,733,176 1,640,815,191 1,982,647,537 2,430,070,435 عما  وأرصدة مدينة 

 11,087,129,250 10,263,593,375 9,633,239,212 9,952,797,578 غير المتداولة األصول  إجمالي 

     

 9,926,786,649 9,607,615,051 8,703,231,497 9,334,088,479 مخاون 

 13,173,302,970 13,023,173,488 13,272,677,998 11,318,561,524 عما  وأوراأل قبض  

 8,296,300,141 7,007,335,559 6,999,216,244 6,394,477,999 مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

 634,030,656 731,891,446 543,478,811 483,068,527 مستحق من أطرا  ذوي عاقة 

 9,121,888,303 9,742,196,214 8,242,997,811 8,685,415,249 النقدية وما  ت  رمها 

 41,152,308,719 40,112,211,758 37,761,602,361 36,215,611,778 إجمالي األصول المتداولة 

 52,239,437,969 50,375,805,133       47,394,841,573      46,168,409,356 إجمالي األصول 

     االلتزامات المتداولة 

نسهيات اةتمانية وسحي عل  بنول 

 المرشو  وقروض قريرة اكج  
8,422,374,380 7,307,794,913 7,941,712,132 8,517,362,112 

 4,295,030,428 3,971,502,930 4,048,399,640 4,749,888,548 موردون وأوراأل د أل وداةنون 

 18,097,987,769 18,720,380,446 15,718,146,122 13,409,603,894 أرصدة داةنة أخرى 

 461,548,309 478,603,817 336,731,274 356,209,224 مستحق كطرا  ذوي عاقة 

 1,410,396,475 1,311,845,524 1,259,454,792 1,161,476,310 مخررات 

 32,782,325,092 32,424,044,849 28,670,526,741 28,099,552,355 إجمالي االلتزامات المتداولة 

 2,184,180,000 2,184,180,000 2,184,180,000 2,184,180,000 رأس المال المردر والمد و  

 11,631,650,909 10,823,932,431 12,335,069,479 11,632,446,467 أرباح محتجاة 

 1,607,761,564 1,655,911,109 1,708,940,860 1,835,766,332 أخرى 

 15,423,592,473 14,664,023,541 16,228,190,339 15,652,392,799 الملكية للشركة األمإجمالي حقوق 

 520,323,143 527,392,763 547,780,997 516,570,863  قوأل اكقلية 

 15,943,915,616 15,191,416,304 16,775,971,336 16,168,963,661 إجمالي حقوق الملكية 

 1,836,800,821 1,171,070,950 404,108,366 251,035,810 قروض طويلة اكج  

 1,676,396,440 1,589,273,030 1,544,235,130 1,648,857,530 التاامات غير متداولة أخرى 

 3,513,197,261 2,760,343,980 1,948,343,496 1,899,893,340 طجمالت االلتاامات غير المتداولة 

      

 52,239,437,969 50,375,805,133 47,394,841,573 46,168,409,356 االلتزامات وحقوق الملكية إجمالي 

 


