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ييقي  ااييتسووونمينمي يو،يي2022مارسييي31تعلنينكائجيالفك ةيالمالرةيالمنكهرةيفييي السوووي اليالريك   

 ي%يرغميالصعيباتياالقكصاد ةيال اهنة51.1يسنيليبمعالياإل  اداتفيي
 

ة الرب  ع األ ات المالية لفتر  2022من عام  ولأبرز المؤشر

 منمميال بحي اإل  اداتي
قبميخصميالض ائبيييالكشغرلرةياألرباحي

 والفيائايواإلهالكيواالسكهالكي
 صافييال بحيبعايخصميحقيقياألقلرة

 جنيه  ارملي  18,6يي

 % 51.1سنوي بنسبة  عارتفا ▲

 جنيه  ارملي  2,3

 % 26.1سنوي بنسبة  رتفاعا ▲

 جنيه  ارملي  1,5

 % 15.2سنوي بنسبة  رتفاعا ▲

 جنيه  نمليو 761

 % 8.7سنوي بنسبة  رتفاعا ▲

 

الشركةة اليةركية الكاة ف  ت تةرنيأل اكسرال االراباو اتو يك  لوط ال ا ة   – (SWDY.CAأعلنت اليوم شركةة السروي ي اليريكي) وةوا البور رة اليةركية  

  خاطتقكيباً   مليار جنيه  18,6  ،  يث بلغت اإليكاااو2022  مارس 31عن نياةجها اليالية للفيكف اليالية الينيهية  ت   – كيقيا إااليقااالو  ت الشرركا اكاسرر  ا

ا مةرووًب   جنيه مليون 761% ليبلغ  8.7 را ت الكب  بد  خةرح  قوا اك لية بيد ط سرنوي   رتفأل. اا%51.1سرنوي بنسربة  نيو، اهو  2022عام   الكبأل اكاط من

 .%4.1 إلى هامش  ا ت الكب  بو وط

 كلمةيالعضييالمنكاب

عام الكبأل اكاط من   خاطه الشرركةة  الذي  ققي   يييزاكااء الب  هعن اعيزاز  أ ي  السرروي ي الد ررو اليني ب لشرركةة السرروي ي اليريكي)،  أعكبا ت هذا السررياا 

ً   اهو ما يد  الياً ،  2022 انيوذج أعيالها الذي ييسررح بق ر عالت من اليكانة. اأفرراس السرروي ي أن الشرركةة    االسرريكاتيجية اليت تيبناها الشرركةة ةفاءفعلى    ويا

بف ر  تكةيزها   2022خاط الكبأل اكاط من عام م بوجه عاالداليت نجوت  ت الوفاظ على نياةجها القوية رغح الةردوباو ال رةية اليت ييدكل لها اال يةراا  

  الووةيةت ويك أطك  اسيثياراتها  ت   موا رلة ، باإلفرا ة إلىاليت تدي  بهااكسرواا  ا او اليابدةالشركة جييأل ت   تبنت أنظية الك ابة اإلاارية الفدالة اليسرييك على

ت تل) سراهي  جهوا اإلاارف لينويأل الديلياو اليشرغيلية للشركةة االن اا الجغكا ت كعيالها،  يثاأشراا السروي ي ب  .امةيلف اكنظية اليت ت راهت اليداييك الداليية

   . للشكةة النياةج اليالية ات اعياتها على الدياواليةاطك اليكتب ة بيغيك  يية  اليدام  مأل ت أساست بشر   الجهوا

سر   سراافر كاب  مواجهة  على     رتها هانيوذج أعيال  مكانة تدزيز علىامكاااه  بالشركةة االسريكاتيجت    ي ة الي امن نا ية أخكى، أشرار السروي ي إلى أهيية 

من أج  الوفاظ على مسررار نيو الشرركةة    الشرركةة على إع اا خ   ميد اف لليغلع على مةيلف اليةاطك ااكزماو ال ارةةتكةز ،  يث ااإلم اا االيوري  عاليًي 

  2022اأةر  السرررروير ي على يقيره  ت  ر رف اإلاارف على توقيق أهر اس النيو لدرام  .  الجراريالةرا ررررة برالدرام    يو رةال  هر استدزيز اليزام  كيق الدير  بيوقيق اكا

 ااخ  مةك اخارجها.  موا لة اليوسأل بأنش ة الشكةة مأل اليوازي ب 

شرركةة االجهوا  ااخييح السرروي ي بأن اإلاارف ت رل أهيية ميارسرراو االسرري امة ات ررأل على رأس أالوياتها ت بيقها ات ويكها، اهو ما يدرسرره ةفاءف عيلياو ال

مؤة ًا على اليزامه جنبًا إلى جنع مأل اإلاارف بيوا رلة تبنت الة   االسريبا ية ات بيق البكامج   اليسرييكف للوفاظ على اكااء اليالت اتدزيزه على الي ى ال وي ،

  اليت تساهح  ت تدظيح عاة او الشكةة خاط الفيكف اليقبلة، سديًا ليدظيح القيية االداة  االسيثياري للسااف اليساهيين.
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ً مليار جنيه    18,6% ليبلغ  51.1اعلى  رررردي  اكااء اليالت، ارتفدت اإليكاااو بيد ط سررررنوي   ، بف رررر  اكااء القوي  2022عام   الكبأل اكاط من  خاط  تقكيبا

،  ت  شركاعاو اليقااالوما  اع    اكسرال االراباو  اع   ،  يث يكجأل ارتفاع اإليكاااو بشرر  رةيسرت إلى النيو اليلووظ بأعياطالشركةةب  الكةيسرية  اوق اعلل

 ا ظ   اع اكسرال االراباو على ا  على اال يةراا الرلت.  يةالي رةياليسرديك بيا يدر  تأييك ال رغوط    اتد ي  سرياسراو فروء زيااف اليشركاعاو اليسرن ف إليهح

خاط الكبأل  مليار جنيه، 9,3% ليسرج   47.5ارتفدت إيكاااو الق اع بيد ط سرنوي  أااةه الييييز باعيباره أةبك الق اعاو اليسراهية  ت إيكاااو الشركةة،  يث 

، من إجيالت اإليكاااو%  41ية   اع مشررركاعاو اليقااالو  ابلغت مسررراه. خاط نف  الفيكف% من اإليكاااو اليجيدة 50، أا ما يدااط 2022اكاط من عام 

 73اليشرركاعاو الييدا   عليها  يية   ت  ين بلغت ،  %65.5  ةسررنوي  بزيااف 2022عام الكبأل اكاط من خاط    تقكيبًا مليار جنيه  7,5  يث بلغت إيكاااو الق اع

 ليونم 800  ،  يث بلغت إيكاااو الق اع2022 عامالكبأل اكاط من إجيالت اإليكاااو خاط     ت%  4اسراهح   اع الد اااو بنسربة   .خاط نف  الفيكف مليار جنيه

ابلغت مسراهية   .2021منذ عام   % على خلفية اآليار الناتجة عن نقص اليواا الةام اافر كاباو أنشر ة اإلم اا االيوري 1.1اهو انةفال سرنوي بيد ط  ،جنيه

، علًيا بأن %69.2بزيااف سرنوية   جنيه مليون  619،  يث بلغت إيكاااو الق اع  خاط الكبأل اكاط من الدام الجاري  % من اإليكاااو اليجيدة3  اع اليووالو  

  ابلغت إيكاااو  .2021خاط عام اليت  امت بإتيامها   ةاالسريكاتيجي    رفقاو االسريوواذ تسرجي  عاة او من  الشركةة  ت  احنجالنيو اليلووظ يأتت على خلفية  هذا

ً علي، تيك اليوسريي يغال بسربع  %1.1بيد ط   طفيف  سرنوي انةفال، اهو  2022عام الكبأل اكاط من   خاط مليون جنيه 102    اع ال ا ة الييج اف إيكاااو    بأن ا

مليون  219  % ليسج 37بيد ط سنوي     ق  ارتفدت  ،اكخكى إيكاااو   اع الينيجاو الرهكباةية  أما .خاط نف  الفيكف  % من اإليكاااو اليجيدة1 تمثل  الق اع

 . 2022خاط الكبأل اكاط من عام  % من إجيالت إيكاااو الشكةة1 أا ما ييث جنيه، 

  اع  ااكسرال االراباو   اع   ه%،  ت فروء النيو الذي شره 26.1، اهو نيو سرنوي بنسربة 2022عام   الكبأل اكاط من  خاط  جنيه  ارملي   2,3بلغ مجي  الكب  

الدام السرررابق    نف  الفيكف من  خاط%  14.9، مقاب  2022عام   الكبأل اكاط من  % خاط12.4 إلىانةفض كب  الهامش مجي   غيك أن   .مشررركاعاو اليقااالو

.  و ق اعت اليووالو االد اااب انةفال مد الو الكبوية   اةذل)  اع مشرركاعاو اليقااالو،  اق اع االسررال االراباو  مجي  الكب  ب انةفال هوامش    بسرربع

 جنيه مليار  ليسج   %36.1بنسبة سنوية    الق اعمجي  رب   ارتفأل يث  %،  45 بنسبة  الشكةة  ت مجي  رب اليساهح الكةيست   اع اكسال االراباو مث     ا  

 ً زيااف  جح   باإلفرا ة إلىالي رةح على اال يةراا اليولت، تأييك   تدر اعيياا الشركةة خ ة تسرديك ميزنة  خاط الكبأل اكاط من الدام الجاري، على خلفية  تقكيبا

،  يث بلغ مجي  رب  %33بنسربة    ت مجي  الكب يانت أةبك مسراهح   مشركاعاو اليقااالو  اع   امث . خاط نف  الفيكف  %2.1   رها  سرنوية  اليبيداو بنسربة

الكبأل   مليون جنيه خاط 216ابلغ مجي  رب    اع الد اااو  .  %34 بنسررربة  ارتفاع سرررنوياهو  خاط الكبأل اكاط من الدام الجاري،    جنيهمليون  774الق اع  

 90اسرج    اع اليووالو مجي  رب  بقيية   .ةالشركة مجي  رب   ت%  9 بنسربة  الق اعسراهح   يث %،  12.1بنسربة   سرنوي انةفال، اهو  2022عام  اكاط من

مجي   ارتفأل ا. خاط نف  الفيكف  الشركةة  %  ت مجي  رب 4بنسربة سراهح  يث  ،  %16.6سرنوي بنسربة ، اهو تكاجأل 2022عام   الكبأل اكاط  مليون جنيه خاط

 61مجي  رب    اع ال ا ة الييج اف  % من مجي  رب  الشكةة.  ابلغ 5،  يث مث  جنيهمليون   120إلى %  60.6بيد ط سنوي  رب    اع الينيجاو الرهكباةية  

ي.%  ت مجي  رب  الشكةة3، اساهح بنسبة 2022الكبأل اكاط من عام مليون جنيه خاط 
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يلريك   اعنيش كةيالسي الي

السوي ي   االينيجاو    1938ليريكي) عام  اتأسست شكةة  الراباو  تةنيأل  راة ف  ت  أعيالها  يى أ بوت شكةة  تنيية  انجوت  ت  السوي ي،  من  ب  عاةلة 

االة اتوظى بفكيق   15منشأف  ناعية  ت  28الرهكباةية بيةيلف أنواعها اتو يك  لوط مشكاعاو اليقااالو على السا يين اإل لييية االداليية. اتييل) الشكةة 

ألف موظف. اتنفكا الشكةة بق رتها على مواةبة اتجااز مةيلف اليو ياو اليت تواجه اكسواا الداليية اال بيدة اليدق ف ليجاط الةناعاو    15  ي ح أةثك من  عي

كسواا اليولية اليت تدي  بها. لليزي  الرهكباةية، مسيفي ًف من خبكتها الواسدة  ت تةنيأل مةيلف الينيجاو ااراييها الدييقة بالق اعاو الرهكباةية اليينوعة  ت ا

 . www.elsewedyelectric.comمن اليدلوماو، يكجى زيارف اليو أل اإللريكانت. 

 

 هريميالمساهمرن
 (2022مارس  31و ت 

 
 

 معليماتيعنيالسهم
 

يSWDY.CAكيديالبيرصةيالمص  ةيي

 2,184,180,000 عادياألسهميالمقراة

 جنيه 8.26 (2022مارسيي31سع يالسهمي)

 مليار جنيه  18.04 (2022مارسيي31رأسيالماليالسيقيي)
 

 عالقاتيالمسكثم  نبراناتيالكياصميمعي
 ، م يك عا او اليسيثيكيننهى عجايبتاكسياذ / 

 Noha.agaiby@elsewedy.comبكي  إلريكانت:  

 الوت اكاط، اليجيأل الةام ، القاهكف الج ي ف 27الدنوان:   دة 

ي+202ي27ي599ي700ي–ي701تلرفين:ي

ي+202ي27ي599ي731فاكس:يي

 

 

 

يالكيقعاتيالمسكقبلرة

، "مكتقع"، "تق ر".  يويوي هذا البيان على تو داو مسيقبلية، اييرن اليدكس عليه عن طكيق اسية ام مث  الدباراو االرلياو االتية "ا قا لليق يكاو"، "ته س"

و"االاارف"( على أ  اث مسرريقبلية، االيت تقوم على ا يكافرراو اإلاارف اتن وي على مةاطك  اليو داو اليسرريقبلية تدر  اجهاو النظك الوالية إلاارف الشرركةة  

ا جوهكيًرا عن أي  ا اخيا رً اغيكهرا من الدوامر  اليت  ر  تؤيك على ان ترون نيراةج الشرررركةرة الفدليرة أا أااءهرا أا إنجرازاتهرا مةيلفرً   ،مدكا رة اغيك مدكا رة امجهولرة

 ا.أا فيًن  الشكةة أا انجازاتها الواراف  ت هذه اليو داو اليسيقبلية  كا ةً  نياةج  ت اليسيقب ، أا عن أااء

ي
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عائلة السويدي أسهم التداول الحر
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 قائمةيالاخميالمنمعةي
 

يالكغرر %ي2021ال بعياألولي 2022ال بعياألولي جنرهيمص ل

   ياإل  اداتي

 % 47.5 6,289,566,234 9,278,568,164 اكسال االراباو 

 % 22.7 1,335,517,103 1,638,713,327 الينيجاو الرهكباةية 

 % 64.0 4,667,174,260 7,656,032,590 مشكاعاو اليقااالو 

     

ي% 51.1ي12,292,257,597 18,573,314,080 إجماليياإل  اداتي

     

  ( 10,458,863,088و ( 16,261,736,399و ترلفة اليبيداو

ي% 26.1ي1,833,394,509 2,311,577,681 منمميال بحيي

     

يي%ي14.9 %ي12.4 منمميال بحيهامشي

 % 20.6 ( 768,459,764و ( 926,749,148و مةكا او بيدية اعيومية اإاارية 

  76,308,461 84,712,667 أرباح تشغيلية أخكى 

  ( 125,369,332و ( 261,594,109و مةكا او تشغيلية أخكى 

  58,771,812 27,909,862 إيكاااو من اسيثياراو ب كيقة  قوا اليلرية  

ي% 15.2ي1,343,221,811 1,547,292,560 األرباحيالكشغرلرةيقبميخصميالض ائبيوالفيائايواإلهالكيواالسكهالكيي

     

يي%ي10.9 %ي8.3 هامشياألرباحيالكشغرلرةيقبميخصميالض ائبيوالفيائايواإلهالكيواالسكهالكي

  ( 268,576,125و ( 311,435,607و اإلهال ااالسيهال  

  16,703,369 1,918,479 مراسع/وخساةك( أسدار الةكس 

     

ي% 13.4ي1,091,349,055 1,237,775,432 األرباحيالكشغرلرةيقبميخصميالض ائبيوالفيائاي

     

 % 73.8 ( 137,083,989و ( 238,210,808و مةكا او تيويلية

 % 50.1 73,427,222 110,242,847 تيويليةإيكاااو 

  ( 63,656,767و ( 127,967,961و ومةكا او( إيكاااو تيويلية

ي%8.0ي1,027,692,288 1,109,807,471 األرباحيالكشغرلرةيقبميخصميالض ائبي

     

  ( 258,198,989و ( 281,598,922و ال كاةع 

ي%7.6ي769,493,299 828,208,549 صافييال بح

     

  ( 69,423,530و ( 67,341,197و  قوا اك لية 

ي%8.7ي700,069,769 760,867,352 صافييال بحيبعايخصميحقيقياألقلرةي

يي%ي5.7 %ي4.1 هامشيصافييال بحي
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 المرزانرةيالمنمعةيي
 

 2022مارسيي31 2021د سمب ييي31 جنرهيمص لي

   طي لةياألجميياألصيل

 11,450,626 10,175,908 اك وط الثابية

 2,429,549 2,151,957 اسيثياراو 

 335,135 262,401 أخكى طويلة اكج   أ وط

 1,051,325 1,202,254 عياء اأر  ف م ينة 

 15,266,635 13,792,520 إجماليياألصيليغر يالمكااولة

   المكااولةاألصيلي

 15,451,448 13,320,681 اليةزان

 19,369,787 15,043,336 عياء اأاراا  بض 

 14,583,289 12,518,534 م ينون اأر  ف م ينة أخكى

 1,143,318 1,175,912 مسيوق من أطكاس ذاي الدا ة 

 12,069,018 11,842,589 النق ية اما  ت  ريها 

 62,616,860 53,901,053 إجماليياألصيليالمكااولة

 77,883,494 67,693,572 إجماليياألصيل

   االلكزاماتيالمكااولةيي

 18,208,506 15,032,239 بنول تسهياو اةييانية اسوع على اليرشوس ا كال  ةيكف اكج 

 10,378,903 8,678,197 موراان اأاراا ا أل اااةنون 

 20,053,034 16,185,005 أر  ف ااةنة أخكى  

 803,755 546,964 مسيوق كطكاس ذاي الدا ة 

 2,135,581 1,960,889 مةةةاو

 51,579,779 42,403,294 إجمالييااللكزاماتيالمكااولة

 2,184,180 2,184,180 رأس الياط الية ر االي  وع

 17,131,293 16,504,539 أرباح مويجزف  

 948,909 422,340 أخكى 

 20,264,382 19,111,059 إجمالييحقيقيالمليرةيللش كةياألميي

 1,188,690 1,094,835  قوا اك لية

 21,453,072 20,205,894 إجمالييحقيقيالمليرة

 2,905,858 2,926,294  كال طويلة اكج   

 1,944,785 2,158,090 اليزاماو غيك مي االة أخكى 

 4,850,643 5,084,384 إجمالييااللكزاماتيغر يالمكااولة

    

 77,883,494 67,693,572 إجمالييااللكزاماتيوحقيقيالمليرةي

 
 


