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السويدي إللكتريد إعلن إترئج إالتري إالائلك إالاتريك إي إ31إددسوابيإ2020إوعسول إ
لدياداتإبقكاو إ 46.4إمنكووئجإيتكو إخاللإعووئ إ 2020إ؛ إوملنسإاإلداج إدقريحإعيزدعإ
أجبئحإتقيد إبياقعإ0.4إيتك إلنسيم إ
أبيزإالاؤشياتإالائلك إالالال إللئ إ 2020إ

إ

اإلديادات

ح
ملا إاليب إ

األجبئحإالرشغكنك قب إخصمإالضياجبإ
ك
والتياجيإواإلهالكإواالسريال إ

صئي إاليبحإبليإخصمإحقيقإاألقنك

46.4إمنكئجإيتك
▼ انخفاض سنوي بنسبة %1

7.1إمنكئجإيتك
▼ انخفاض سنوي بنسبة %13

5.3إمنكئجإيتك
▼ انخفاض سنوي بنسبة %18

3.03إمنإكئ إجإيتك
▼ انخفاض سنوي بنسبة %25

المشروعات المتعاقد عليها (مشروعات
المقاوالت) | عام 2020
 49.0مليار جنيه

المشروعات المتعاقد عليها (العدادات) |
عام 2020
 90.0مليون يورو

المشروعات المتعاقد عليها (المحوالت) |
عام 2020
 78.0مليون 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  31ديسر رمبر  ،2020يث بلغت اإليرادات  46.4مليار جنيه
خاط عام  ،2020بانخفاض سررنوي نسرربته  .%0.5و انخفض ررا ت الربب بعد خةررو قوأل اكقلية بمعدط سررنوي  %24.7ليبلغ  3.03مليار جنيه ،ت ين بلغ
هامش ا ت الربب  %6.5خاط نفس الفترف.
و ت هذا السررياأل أعرأ أ مد السررويدي العلررو المنتدأ لشرررةة السررويدي يليرتري( ،عن اعتزاز اإلدارف بالنتاةج التت ققتها الشرررةة خاط عام  2020وسرري
التحديات االسرتنناةية التت شرهدها العام ،يث رةزت الشررةة شر نها شر ن جميأل الشررةات اكخر بمةرر والعالو أجمأل عل نجاوز الت لير السرلبت لتداعيات انتشرار
مشرريرا يل قيام الشرررةة بتسررجي مخةررةررات والتزامات خاط الربأل النانت من عام
يروس (ةو يد –  )19عل أنشرر ة اإلمداد والتوريد والعمليات اكخر ،
ل
 2020لمواجهة ال وارئ المحتملة ضرمن خ تها الحذرف إلدارف المخارر ومواجهة اكلر السرلبت لهذ اكزمة ،بما ت ذل( ن خر مواعيد التسرليو ونبار اكنشر ة
واكعماط ت مةرر بوجه عام .وأشراد السرويدي بقوف ومرونة اكداا التشرغيلت للشررةة عل الرغو من عدم وضرو الريية رواط عام  ،2020يث نجحت الشررةة
ت الحفاظ عل مسرتو اإليرادات مقارنة بالعام السراب ،،ةما بدأت الشررةة ت رد المخةرةرات التت سرجلتها بشرر ندريجت خاط الربأل اكخير من عام ،2020
عاوفل عل نجا مختلف الق اعات التابعة ت الحفاظ عل هوامش الربحية وننفيذ مختلف المشررررروعات المتعاقد عليها و قلا للجدوط الزمنت المسررررتهد بنهاية
العام.
وأضا السويدي أن الشرةة نجحت ت نحقي ،هذ اإلنجازات بفل عاقانها القوية مأل عماةها ومختلف شرةاةها ،ومدعومةل بالجودف الفاةقة لمنتجانها وخدمانها
التت ةانت بمنابة اك روط الرةيسرية للشررةة خاط عام  . 2020ةما نجحت الشررةة ت نا ت جميأل التحديات التت قد ن دي يل نع عمليات اإلنتا والتةرنيأل
بشر مباشر بفل التزامها بت بي ،يجرااات الةحة والسامة عل مستو جميأل الق اعات والشرةات التابعة ،عل لما ب ن الشرةة انخذت مجموعة من الخ وات
واإلجرااات اإلضرا ية التت عززت قدرف اإلدارف عل نحسرين الرفااف التشرغيلية ،ومن بينها ننفيذ مختلف المبادرات للتحرو ت المةررو ات وضرمان نمو واسرتدامة
أعماط الشرةة.
ونابأل السرويدي أن التحديات االسرتنناةية النانجة عن أزمة انتشرار الفيروس د عت الشررةة يل نحسرين أ لر أنحمة الحوةمة التت نتبناها ون وير البنية اكسراسرية
الازمة للرمان اسرتدامة نمو أعمالها ،عبر الترةيز عل ننفيذ مجموعة ةبيرف من أنشر تها بشرر ولت ويجراا العديد من التحسرينات عل عمليات التةرنيأل بجميأل
خ ور اإلنتا  ،عل لما ب ن اإلدارف نتوقأل العودف لتحقي ،معدالت النمو المعهودف مرفل أخر خاط عام  ، 2021ت ضروا جميأل الت ورات المذةورف .وأةد السرويدي
أن اإلدارف ندرس اليلا مجموعة من التوسرعات ضرمن خ تها لتنمية أعماط الشررةة ونعزيز معدالت الربحية ،ةما نعتزم دراسرة ر التوسرأل ب عماط الشررةة ت
أسواأل جديدف بالتزامن مأل استقرار المشهد االقتةادي العالمت.
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وقد شررهد ق ام مشررروعات المقاوالت نمو اإليرادات بمعدط سررنوي  ،%20.1لتسررج  22.7مليار جنيه خاط عام  ،2020مما سرراهو ت دعو اسررتقرار يجمالت
ييرادات الشررةة وسري االضر رابات التت شرهدها السروأل بوجه عام خاط نفس الفترف .ونراجعت ييرادات ق ام اكسرال والرابات بنسربة سرنوية  %14.4لتبلغ
 18.5مليار جنيه نقريبلا خاط عام  ،2020بينما انخفلرت ييرادات ق ام العدادات بنسربة سرنوية  %16.4خاط نفس الفترف .ونراجعت ييرادات ق ام المحوالت
بمعدط سرنوي  %17.9لتبلغ والت  1.5مليار جنيه خاط عام  ،2020ت ين انخفلرت ييرادات ق ام المنتجات الرهرباةية بنسربة سرنوية قدرها  %24.0لتسرج
وأخيرا ،سج ق ام ال اقة المتجددف ييرادات بقيمة  362.8مليون جنيه خاط عام  ،2020وهو عامه التشغيلت اكوط.
 577.7مليون جنيه ت نفس الفترف.
ل
وقد ارنفعت مسرراهمة ق ام مشررروعات المقاوالت بواقأل  8.4نق ة مئوية يل  %49.0من يجمالت اإليرادات خاط عام  ،2020ررعودلا من  %40.6ت العام
السرراب ،،ليمن بذل( ق ام مشررروعات المقاوالت المسرراهو الرةيسررت بايرادات الشرررةة للمرف اكول خاط عام  2020بدالل من ق ام الرابات واكسررال ،بينما
نراجعت مساهمة ق ام الرابات واكسال بواقأل  6.5نق ة مئوية يل  %39.9من يجمالت ييرادات الشرةة خاط نفس الفترف.
ومن جانب وخر انخفلرت مسراهمة ق اعات العدادات بواقأل  1.1نق ة مئوية لتسرج  %5.9خاط عام  ،2020ت ين انخفلرت مسراهمة ق ام المحوالت بواقأل
 70نق ة أسراس لتبلغ  %3.2من يجمالت اإليرادات مقاب  %3.9خاط العام السراب .،وشرهد ق ام المنتجات الرهرباةية انخفاض مسراهمته باجمالت اإليرادات لتبلغ
 %1.2ت عام  2020مقاب  %1.6ت نفس الفترف من العام السرراب .،ويضررا ة يل ذل( ،منلت ييرادات ق ام ال اقة المتجددف  %0.8من يجمالت اإليرادات خاط
عام .2020
بلغ مجم الربب  7.1مليار جنيه خاط عام  ،2020وهو انخفاض سرنوي بنسربة  %13.2مقاب  8.2مليار جنيه نقريبلا ت العام السراب .،وقد انخفض مجم ربب
ق ام مشرروعات المقاوالت بمعدط سرنوي  %16.5ليةر يل  3.2مليار جنيه نقريبلا خاط عام  ،2020غير أنه من نةريب اكسرد من مجم ربب الشررةة للعام
النانت عل التوالت بنسبة  %44.3مقاب  %46.0خاط عام .2019
وبلغ مجم ربب ق ام الرابات واكسررال  2.4مليار جنيه نقريبلا ت عام  ،2020وهو نراجأل سررنوي بنسررية  ،%8.5يث من  %33.2من مجم ربب الشرررةة
خاط عام  2020مقاب  %31.5خاط العام السرراب .،وبلغ مجم ربب ق ام العدادات  703.2مليون جنيه خاط عام  ،2020بانخفاض سررنوي نسرربته ،%19.6
يث انخفلرت مسراهمة هذا الق ام بواقأل  80نق ة أسراس لتبلغ  %9.9من مجم ربب الشررةة خاط نفس الفترف .وشرهد ق ام المحوالت انخفاض مجم الربب
بمعدط سرنوي  %14.6ليبلغ  459.3مليون جنيه خاط عام  ،2020يث اسرتقرت مسراهمة الق ام عند  %6.5من مجم ربب الشررةة ودون نغير سرنوي ملحوظ.
وانخفض مجم ربب ق ام المنتجات الرهرباةية بمعدط سرنوي  %25.2ليسرج  244.8مليون جنيه خاط عام  ،2020يث سراهو بنسربة  %3.4من مجم ربب
خرا  196.0مليون جنيه خاط عام  ،2020يث من
الشرررةة مقاب  %4.0خاط العام السرراب .،وبلغ مجم ربب ق ام ال اقة المتجددف الذي نو نجميأل نتاةجه م ل
 %2.8من مجم ربب الشرةة خاط نفس الفترف.
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ع إشيك إالسيدي إللكتريد إ إ
ن سست شرةة السويدي يليرتري( عام  1938من قب عاةلة السويدي ،ونجحت ت ننمية أعمالها ت أ بحت شرةة راةدف ت نةنيأل الرابات والمنتجات
الرهرباةية بمختلف أنواعها ونو ير لوط مشروعات المقاوالت عل السا تين اإلقليمية والعالمية .ونمتل( الشرةة  22منش ف ناعية ت  15دولة ونحح بفري،
عم يلو أةنر من  14ألف موظف .وننفرد الشرةة بقدرنها عل مواةبة ونجاوز مختلف التحديات التت نواجه اكسواأل العالمية وال بيعة المعقدف لمجاط الةناعات
الرهرباةية ،مستفيدلف من خبرنها الواسعة ت نةنيأل مختلف المنتجات ودرايتها العميقة بالق اعات الرهرباةية المتنوعة ت اكسواأل المحلية التت نعم بها .للمزيد
من المعلومات ،يرج زيارف الموقأل اإللرترونت.www.elsewedyelectric.com .

هكت إالاسئهاك إ

ملنيمئتإع إالسي إم

( ت  31ديسمبر )2020

كيدإالبيجص إالاصيد إ SWDY.CAإ

٦٧.٧%

عيدإاألسيمإالاقكي

2,184,180,000

سليإالسيمإ إ(31إددسابيإ 2020إ)
جأسإالائلإالسيق إ إ(31إددسابيإ 2020إ)

 9.81جنيه
 21.4مليار جنيه

بكئتئتإالرياص إمعإعالقئتإالاسرثايد إ
3٢.3%

أسهم التداول الحر

عائلة السويدي

اكستاذ  /رارأل يحي  ،مدير عاقات المستنمرين
بريد يلرترونتtarek.yehia@elsewedy.com :
العنوان :ق عة  27الحت اكوط ،التجمأل الخامس ،القاهرف الجديدف
+إ
عنكتين:إ701إ إ–إ700إ599إ27إ 202إ
+إ
يئكس:إ731إ599إ27إ 202إ

الريقلئتإالاسرقبنك إ إ
يحتوي هذا البيان عل نوقعات مستقبلية ،ويمرن التعر عليه عن رري ،استخدام من العبارات والرلمات االنية "و قا للتقديرات"" ،نهد "" ،مرنقب"" ،نقدر".
التوقعات المسررتقبلية نعرس وجهات النحر الحالية إلدارف الشرررةة ("االدارف") عل أ دات مسررتقبلية ،والتت نقوم عل ا تراضررات اإلدارف ونن وي عل مخارر
معرو رة وغير معرو رة ومجهولرة ،وغيرهرا من العوامر التت قرد ن لر عل ان نرون نتراةج الشرررررةرة الفعليرة أو أدااهرا أو ينجرازانهرا مختل لفرا اختا لرا جوهريرلا عن أي
نتاةج ت المستقب  ،أو عن أداا الشرةة أو انجازانها الواردف ت هذ التوقعات المستقبلية را ةل أو ضمنلا.
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إقئجا إاليخ إالالال إ إ
يتك إمصي إ

اليبعإاألخكيإ 2020إ اليبعإاألخكيإ 2019إ

الرغكي إ

عئ إ 2020إ

عئ إ 2019إ

الرغكي إ

اإلدياداتإ إ
اكسال والرابات

5,520,496,850

4,776,091,178

18,533,412,130

21,654,936,505

المنتجات الرهرباةية

1,234,616,384

1,453,424,289

4,783,941,025

5,824,098,953

مشروعات المقاوالت

8,176,453,402

5,852,780,931

23,084,217,613

19,149,756,014

ليائل إاإلدياداتإ إ

 14,931,566,636إ
إ

 12,082,296,398إ
إ

 23.6إ %إ

 46,401,570,767إ

 46,628,791,471إ

 %0.5-إ

نرلفة البلاعة المباعة

() 12,118,604,656

() 9,185,560,166

() 39,286,868,270

() 38,434,791,700

 2,812,961,980إ
إ

 2,896,736,232إ
إ

 %2.9-إ

 7,114,702,496إ

 8,193,999,772إ

 13.2-إ %إ

 18.8إ %إ

 24.0إ %إ

 15.3إ%

 17.6إ%

() 760,011,228

() 760,196,711

() 2,812,885,615

() 2,709,712,657

150,005,303

() 53,641,683

553,834,116

312,797,121

() 449,614,217

() 93,668,341

() 821,698,825

() 569,144,301

ييرادات من استنمارات ب ريقة قوأل الملرية

77,900,554

79,683,149

322,256,736

375,294,555

إاألجبئحإقب إخصمإالتئجي إوالضيدب إواإلهالك إ
واالسريالكإ إ

 2,088,587,067إ

 2,352,769,074إ

 5,309,460,336إ

 6,434,236,008إ

إ

إ

ملا إاألجبئحإ إ

هئمشإملا إاألجبئحإ إ
المةرو ات البيعية والعمومية واإلدارية
أربا نشغيلية أخر
مةرو ات نشغيلية أخر

هئمشإاألجبئحإقب إخصمإالتئجي إوالضيدب إواإلهالك إ
واالسريالكإ إ

 11.2-إ %إ

 17.5-إ %إ

 14.0إ %إ

 19.5إ %إ

 11.4إ%

 13.8إ%

() 257,344,675

() 283,856,428

() 953,251,429

() 831,001,518

مراسب(/خساةر) أسعار الةر

14,797,447

() 181,957,823

() 23,052,455

() 354,837,543

األجبئحإقب إالتئجي إوالضيدب إ إ

 1,846,039,839إ
إ

 1,886,954,824إ
إ

 4,333,156,453إ

 5,248,396,947إ

مةرو ات نمويلية

() 171,955,202

() 142,811,079

() 558,406,883

() 473,522,236

78,769,804

147,043,170

491,440,521

719,695,770

() 93,185,398

4,232,091

() 66,966,362

246,173,534

إاألجبئحإقب إالضيدب إ إ

 1,752,854,441إ
إ

 1,891,186,915إ
إ

 4,266,190,091إ

 5,494,570,481إ

اللراةب

() 381,935,109

() 513,216,052

() 959,865,299

() 1,331,462,506

صئي إاليبحإ إ

 1,370,919,333إ
إ

 1,377,970,863إ
إ

 %0.5-إ

 3,306,324,791إ

 4,163,107,975إ

 20.6-إ %إ

() 75,138,759

() 73,349,882

() 278,791,550

() 141,263,579

 1,295,780,574إ

 1,304,620,981إ

 %8.7إ

 10.8إ %إ

 %0.7إإ

 3,027,533,242إ

 4,021,844,396إ

 24.7-إ %إ

 %6.5إ

 %8.6إ

اإلهال واالستهال

ييرادات نمويلية
دخ الفاةدف (مةرو ات)

قوأل اكقلية
صئي إاليبحإبليإخصمإحقيقإاألقنك إ

هئمشإصئي إاألجبئحإ إ

 %2.2-إ

 %7.3-إ

 17.4-إ %إ

 22.4-إ %إ

إ
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الاكزاتك إاللايمك إالالال إ
 2019/12/31إ

يتك إمصي إ إ

 2020/09/30إ

 2020/12/31إ

األصيلإ إ
اك وط النابتة

8,450,827,455

8,548,326,210

8,814,664,639

استنمارات

1,315,136,986

1,372,175,403

1,524,731,301

أ وط ضريبية م جلة

743,639,294

566,676,405

436,434,058

عماا وأر دف مدينة

2,526,349,912

2,333,226,629

2,186,475,382

 13,035,953,647إ

 12,820,404,647إ

 12,962,305,380إ

ليائل إاألصيلإغكيإالارياول إ إ
األصيلإالحئلك إ إ

9,148,634,900

7,025,787,670

7,150,239,877

المخزون

12,536,743,336

11,834,247,667

13,283,549,306

8,426,353,668

9,404,641,915

10,080,567,226

693,528,592

635,428,462

645,776,969

9,556,478,691

10,064,866,213

10,811,687,255

ليائل إاألصيلإالارياول إ إ

 40,361,739,187إ

 38,964,971,927إ

 41,971,820,633إ

ليائل إاألصي إل إ

 53,397,692,834إ

 51,785,376,574إ

 54,934,126,013إ

عماا وأوراأل قبض
مدينون وأر دف مدينة أخر
ذوي عاقة

مستح ،من أررا

النقدية وما ت رمها

االلرزامئتإالارياول إ إ
بنول نسهيات اةتمانية وسحب عل المرشو

إ
6,774,718,608

8,276,419,737

8,268,089,866

3,936,191,619

4,116,762,995

5,733,816,805

19,125,746,474

17,187,908,961

16,783,796,474

539,618,140

532,932,982

588,944,840

1,484,492,493

1,307,336,285

1,497,155,181

ليائل إااللرزامئتإالارياول إ إ

 31,860,767,335إ

 31,421,360,960إ

 32,871,803,166إ

رأس الماط المةدر والمد وم

2,184,180,000

2,184,180,000

2,184,180,000

13,012,401,531

12,001,253,189

13,209,556,135

1,519,936,116

1,509,834,421

1,628,194,204

 16,716,517,647إ

 15,695,267,610إ

 17,021,930,339إ

موردون وأوراأل د أل وداةنون
أر دف داةنة أخر
مستح ،كررا

ذوي عاقة

المخةةات

أربا محتجزف
أخر
ليائل إحقيقإالانتك إلنشيك إاأل إ إ
قوأل اكقلية
ليائل إحقيقإالانتك إ إ

وقروض قةيرف اكج

745,678,116

582,004,359

869,033,193

 17,298,522,006إ

 16,440,945,726إ

 17,890,963,532إ

قروض رويلة اكج

2,012,744,882

1,770,223,250

1,981,093,136

التزامات غير متداولة أخر

2,225,658,611

2,152,846,638

2,190,266,176

 4,238,403,493إ

 3,923,069,888إ

 4,171,359,312إ

إ

إإ

إإ

 53,397,692,834إ

 51,785,376,574إ

 54,934,126,013إ

ليائل إااللرزامئتإغكيإالارياول إ إ
إإ
ليائل إااللرزامئتإوحقيقإالانتك إ إ
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