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ة المالية المنتهية يك تعلن نتائج الفتر    السويدي اليكتر
 
تبدأ و ،  2021مارس   31 ف

ا ل نمًوا يتسجالعام الجديد ب
ً
  باإليرادات  قوي

 
 الرب  ح وصاف

  
ات المالية المجمعة  ة الرب  ع األول من عام أبرز المؤشر  2021لفتر

 
 

 مجمل الرب  ح اإليرادات 
قبل خصم   التشغيليةاألرباح 

الضرائب والفوائد واإلهالك  

 واالستهالك 

صافي الربح بعد خصم حقوق  

 األقلية

 مليار جنيه   12.3

 % 14 بنسبة نمو سنوي ▲

 
 مليار جنيه  1.9

 % 56نمو سنوي بنسبة  ▲

 

 مليار جنيه  1,3

 %83نمو سنوي بنسبة  ▲
 مليون جنيه  700.1

 %75نمو سنوي بنسبة  ▲

وعات  وعات  المشر المتعاقد عليها )مشر
 2021المقاوالت( | الرب  ع األول 

مليار جنيه    49.8  

 
وعات المتعاقد عليها )العدادات( |   المشر

 2021الرب  ع األول  
مليون يورو  79  

 

وعات المتعاقد عليها )المحوالت( |   المشر
 2021الرب  ع األول  

مليون دوالر  70  

 
الشركة  اليةركي  الكاة ف  ت نةرنيأل اك رال االر واو انو يك  لوط ال       – (SWDY.CAأعلنت اليوم شركة  الوروي ا اليريكي) وةوا الروة ر  اليةركي   

ملير ة ننير  12.3،  ير  ولترت اريكاااو  2021  مر ة  31عن نير ةهار  الير لير  اليهيلر  للايكف الير لير  الينياير   ت   –االيقر اتو  ت الشرررركس اكا ررررا اأ كيقير   

 مليون  700.1ليرلغ   %75.0   ت الكوح ول  خةم  قوس اك لي  ويل ط  نوا   ةناأل. اا%14.0نوا ونور    نيو، اهو  2021ع م  الكوأل اكاط من  نقكيرً  خاط  

 .خاط ناس الايكف %5.7 نني ،  ت  ين ولغ ه مش    ت الكوح

  ،  ت ضوء 2021 ققت ني ةج  وي   ت و اي  ع م  لشكة  الووي ا اليريكي)، أن الشكة  االكةيس الينايذا  ا ت هذا الوي س أاضح أ ي  الووي ا اللضو اليني ب

شا و نل  ت  هم اكعي ط  الشكة   اأض ف أن    ع و الشكة .  ا ليخيلفوقال ااءو ك، م عوًم   2021خاط الكوأل اكاط من ع م وشرل ملحوظ اريكاااو  نيو
ننويأل هيرل اليريل و. اأعكب الووي ا عن اعيزاز ارااةف  ننايذ ا يكانيهي  الشكة  ا  نوظيف نل) اريه وي و  ت لق  ع و الكةيوي  انيرنت من  واأ ل ة الريأل  

، اهو  2021نني  ونا ي  الكوأل اكاط من ع م   ة ملي 49.8،  ي  ولتت  يي  اليشكاع و الييل    عليا  أااء    ع مشكاع و اليق اتو منذ و اي  الل م اله ةاو

   ت  نيو اريكاااو انلرس وشرل إيه وت على اةنا ع    الووي ا أن   . اأاضح على م اة الل م    ن مة ة ث وت لإليكاااو اضي م  أثيك عن نك يخ مر ن  الشكة   
خاط الل م    انيكف نيو اريكاااو امويوي و الكوحي ، امة ًةا ليا ؤط ارااةف ان لل نا  إلى نوكيأل  مؤشًكا ني ًا كااء الشكة   ،  يي  يل  الكوح خاط هذه الايكف

 .  ه ةاال

 

امها    تابعو  التر  اإلدارة تواصل  أن  اتيجية  بالسويدي  استر كة  االستثمار تنفيذ  الشر تتبناها  ي 
ل  ،التر السوق من خالل  سعًيا  ي 

كة ف  الشر تنفيذ عمليات زيادة تواجد 
التوسع   خطة  دعم  شأنها  من  مستهدفة  الكفاءات  باستحواذ  وتحسي    التشغيلية  القيمة.  العمليات  سلسلة  مراحل  السويدي  بجميع  هذه   بسالمةوأشاد 

اتيجية،   كة  االستر ي مكنت الشر
كة  والتر ي استحواذ عىل كل من شر

كة    PT CG Powerمن إتمام صفقتر ي إندونيسيا وشر
ي باك  Validus Engineeringف 

ستان،  ف 
ي مجال صناعة المح  صحيث تتخص

كتان ف  ألف ميجا    30بأكتر من الضعف لتصل إىل    لقطاع المحوالتارتفاع الطاقة االنتاجية  توقع السويدي  و والت.  الشر
ي تم تنفيذها   سنوًيا   مبت  أ فولت  

ي االستحواذ التر
ا ،  بفضل عمليتر

ً
ي ستتيح أيض

كة لدخول  الفرصة أمام    والتر ق آسيا  الشر اليا  أسواق جنوب شر خطتها  ضمن  وأستر
كة وأكد السويدالتوسعية.  م مواصلةي أن الشر ة المقبلة تنوي    ع محفظة منتجاتها  تعتر  االبتكارية عالية الجودة والقيمة،  منتجات من خالل تقديم ال، خالل الفتر
ي البنية  خدمات  وكذلك  

ي تساهم ف 
كة تبحث كل فرص النمو  النمو والتطور  تحقيق    األساسية التر بما يشمل المستدام للمجتمعات. وأضاف السويدي أن الشر

ي  
ي تلعب دوًرا هاًما ف 

ة التنافسية  تعزيز مجموعة من التوسعات التر اتيجيتها   المت   كة وتحقيق أهداف استر كة ت للشر عكف عىل دراسة . واختتم السويدي أن الشر
انية المال الرأس  قوة ىلحفاظ عمع البالتوازي كافة الفرص االستثمارية بالسوق  كة عامل ومت    . الزائدة الديونب محملة الغت   الشر
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والكابالت    بلغت األسالك  من عام    6.3إيرادات قطاع  األول  الرب  ع  تقريًبا خالل  إيرادات قطاع %33.4، وهو نمو سنوي نسبته  2021مليار جنيه  . وبلغت 

وعات المقاوالت     809.5، بينما سجلت إيرادات قطاع العدادات  %7.9، وهو انخفاض سنوي بواقع  2021ل من عام  مليار جنيه خالل الرب  ع األو   4.5مشر
ة، بزيادة سنوية نسبتها  ، بارتفاع 2021مليون جنيه خالل الرب  ع األول من عام  365.9. وبلغت إيرادات قطاع المحوالت %25.3مليون جنيه خالل نفس الفتر

ي حي   ارتفعت إيرا%17.7سنوي نسبته  
 
ة. وسجل قطاع الطاقة    177.2لتبلغ   %18.4دات المنتجات الكهربائية بمعدل سنوي  . ف مليون جنيه خالل نفس الفتر
 مليون جنيه خالل الرب  ع األول من العام السابق، والذي انطلقت خالله أعمال القطاع.   22.0مليون جنيه، مقابل  103.4المتجددة إيرادات بقيمة 

 
ي احتل قطاع األسالك والكوقد  

 
كة خالل الرب  ع األول من عام    إجماىلي  ابالت صدارة المساهمة ف من إجماىلي   %51.2، حيث ساهم بنسبة  2021إيرادات الشر

.  % 43.7اإليرادات مقابل  ي
ي الرب  ع األول العام الماض 

 
وعات المقاوالت تتراجعو ف اإليرادات خالل الرب  ع األول من  إجماىلي من  %37.0 إىل مساهمة قطاع مشر

العام السابق،    % 45.8قابل  م  2021عام   ة من  انخفاض سنوي بواقع  خالل نفس الفتر  من جانب آخر، ارتفعت مساهمة قطاعي و نقطة مئوية.    8.8وهو 
، مما يعكس  2021عىل التواىلي خالل الرب  ع األول من عام  من إجماىلي اإليرادات    %3.0و   %6.6نقطة مئوية لتسجل    0.1و  0.6  واقعالعدادات والمحوالت ب

ة. استقرت مساهمة المنتجات الكهربائية األخرى عند   ي حققتها هذه القطاعات خالل هذه الفتر
الرب  ع    %1.4زيادة اإليرادات التر ي إجماىلي اإليرادات خالل 

 
ف

ي حي   ساهم قطاع الطاقة المتجددة  2021األول من عام  
 
ة،  من    %0.8بنسبة  ، ف ي هذه الفتر

 
مقارنة    نقطة مئوية  0.6بواقع  سنوي    وهو نمو اإليرادات المجمعة ف

ة تشغيلية للقطاع  . بالرب  ع األول من العام السابق، والذي مثل أول فتر
 

الرب  ح   األول من عام  تقريًبا  مليار جنيه    1.9بلغ مجمل  الرب  ع  إجماىلي  بمدعوًما    %56.3  بنسبة، وهو نمو سنوي  2021خالل  ي 
كةتعاف  الشر بصورة   إيرادات 

ة. وبلغ مجمل رب  ح قطاع األسالك والكابالت   ملحوظة خالل ،  %71.6، بارتفاع سنوي نسبته  2021مليون جنيه خالل الرب  ع األول من عام    811.9هذه الفتر
كة مقابل    %43.3حيث مثل   ة العام السابق.    %39.5من مجمل رب  ح الشر وعات المقاوالت  من ناحية أخرى، سجل مجمل رب  خالل نفس الفتر ح قطاع مشر

كة    %30.6  ، حيث مثل %39.6، بنمو سنوي نسبته  2021مليون جنيه خالل الرب  ع األول من عام    574.1 خالل نفس    %34.3  مقابلمن مجمل رب  ح الشر
ة   العام السابق. من الفتر

 
من مجمل رب  ح    % 13.1، ليساهم بنسبة %75.8سنوي بواقع  ، وهو نمو  2021مليون جنيه خالل الرب  ع األول من عام    245.8رب  ح قطاع العدادات  مجمل  بلغ  

ة مقابل   كة خالل نفس الفتر مليون جنيه خالل الرب  ع    107.6. وقد سجل قطاع المحوالت مجمل رب  ح بقيمة  2020خالل الرب  ع األول من عام    %11.7الشر
ي مجمل %4.3، وهو انخفاض سنوي بنسبة 2021األول من عام 

كة إىل  وبالتاىلي تراجعت مساهمته ف  خالل الرب  ع األول من عام   %9.4مقابل  %5.7رب  ح الشر
  ، حيث %75.2  نسبته، بارتفاع سنوي  2021مليون جنيه خالل الرب  ع األول من عام    78.5المنتجات الكهربائية األخرى  قطاع  ، بينما بلغ مجمل رب  ح  2020
كة. وبلغ مجمل رب  ح قطاع الطاقة المتجددة    %4.2  مثل ا نمو ملحوظ  وهو  ،  2021مليون جنيه خالل الرب  ع األول من عام    55.5من مجمل رب  ح الشر

ً
صعود

ة العام السابق، وساهم بنسبة   16.7من  ي  %3.0مليون جنيه خالل نفس الفتر
كة مقابل  ف  ة % 1.4مجمل رب  ح الشر  العام السابق.  من خالل نفس الفتر
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يك  كة السويدي اليكتر  عن شر
اليريكي) ع م   الووي ا  االينيه و    1938نأ وت شكة   الر واو  ةاة ف  ت نةنيأل  أعي لا   يى أ رحت شكة   ننيي   الووي ا، انهحت  ت  من  رل ع ةل  

اال  انحظى واكيق    15منشأف  ن عي   ت  22على الو  يين ار لييي  االل ليي . انييل) الشكة   مشكاع و اليق اتو الراكو ةي  ويخيلف أنواعا  انو يك  لوط 
ألف موظف. انناكا الشكة  وق ةنا  على مواةر  انه از مخيلف اليح ي و اليت نوان  اك واس الل ليي  اال ريل  اليلق ف ليه ط الةن ع و    15عيل يضم أةثك من  

كو ةي  اليينوع   ت اك واس اليحلي  اليت نليل وا . لليزي   الراكو ةي ، موياي ًف من خركنا  الوا ل   ت نةنيأل مخيلف الينيه و ااةاييا  اللييق  و لق  ع و الرا

 www.elsewedyelectric.comمن اليللوم و، يكنى زي ةف اليو أل ارلريكانت 

 
 
 
 

 هيكل المساهمين 
 ( 2021 م ة  31و ت 

 
 

 معلومات عن السهم 
 

 SWDY.CAكود البورصة المصرية 

 2,184,180,000 عدد األسهم المقيدة

 نني   9.02 ( 2021 مارس  31سعر السهم ) 

 ملي ة نني   19.7 ( 2021 مارس  31رأس المال السوقي ) 
 

 التواصل مع عالقات المستثمرين بيانات 
 اك ي ذ / ط ةس يحيى، م يك عا  و اليويثيكين 

 tarek.yehia@elsewedy.comوكي  إلريكانت: 

 الحت اكاط، اليهيأل الخ مس، الق هكف اله ي ف  27اللنوان:   ل  

 + 202  27  599  700 –  701تليفون:  

 + 202  27 599  731فاكس: 

 

 

 التوقعات المستقبلية 

، "مكنقب"، "نق ة".  يحيوا هذا الري ن على نو ل و مويقرلي ، اييرن اليلكف علي  عن طكيق ا يخ ام مثل اللر ةاو االرلي و اتني  "ا ق  لليق يكاو"، "نا ف"
و"اتااةف"( على أ  اث مورريقرلي ، االيت نقوم على ا يكاضرر و ارااةف انن وا على مخ طك اليو ل و اليورريقرلي  نلرس انا و النظك الح لي  رااةف الشرركة  

ا ر  نوهكيًر  عن أا ملكا ر  اييك ملكا ر  امهاولر ، اييكهر  من اللوامرل اليت  ر  نؤثك على ان نرون نير ةج الشرررركةر  الاللير  أا أااءهر  أا إنهر زانار  مخيلار  اخي

 لشكة  أا انه زانا  الواةاف  ت هذه اليو ل و اليويقرلي   كا   أا ضين .ني ةج  ت اليويقرل، اا عن أااء ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67.7%

3٢.3%

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 
 

 2020الرب  ع األول   2021الرب  ع األول   جنيه مرصي 

     اإليرادات 

 4,714,759,727 6,289,566,234 األسالك والكابالت 

 1,106,866,395 1,352,605,302 المنتجات الكهربائية 

وعات المقاوالت   4,957,237,952 4,650,086,060 مشر

      

 10,778,864,074 12,292,257,597 إجمال  اإليرادات 

      

 ( 9,580,584,477) ( 10,418,863,088) تكلفة المبيعات

 1,198,279,597 1,873,394,509 مجمل الرب  ح  

      

 %11.1 %15.2 هامش الرب  ح اإلجمال  

 (723,463,527) (768,459,764) مرصوفات بيعية وعمومية وإدارية 

 90,150,422 76,308,461 أرباح تشغيلية أخرى 

 (101,480,301) (165,369,332) مرصوفات تشغيلية أخرى 

 82,131,030 58,771,812 إيرادات من استثمارات بطريقة حقوق الملكية  

ائب والفوائد واإلهالك واالستهالك    734,293,207 1,343,221,811 األرباح التشغيلية قبل خصم الرص 

      

ائب والفوائد واإلهالك واالستهالك   %6.8 %10.9 هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الرص 

 (188,675,985) (268,576,125) اإلهالك واالستهالك  

 (56,167,496) 16,703,369 الرصف مكاسب/)خسائر( أسعار 

      

ائب والفوائد   489,449,726 1,091,349,054 األرباح التشغيلية قبل خصم الرص 

      

 (65,842,005) (137,083,989) مرصوفات تمويلية 

 178,962,803 73,427,222 إيرادات تمويلية 

 113,120,799 (63,656,767) دخل الفائدة )مرصوفات( 

ائب   602,570,525 1,027,692,287 األرباح التشغيلية قبل خصم الرص 

      

ائب   (138,875,413) (258,198,989) الرص 

  الرب  ح
 
 463,695,112 769,493,298 صاف

      

 (63,616,626) (69,423,530) حقوق األقلية 

  الرب  ح بعد خصم حقوق األقلية
 
 400,078,486 700,069,768 صاف

  الرب  حهامش 
 %3.7 %5.7 صاف 
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