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ااقيد اااا،اوتسول انمي ا2022ااسوترمتياا30تعلنانرائجاالفريةاالمالكةاالمنرهكةافياا السويدي االكتريد 

أشووهيا ناا9%اخاللاأولاا34.8و%اا53.0 معيلاسووني ااالملمعاوصووافياالي  اافيااإلدياداتاا

 ذل ارغماالرحيداتااالقرصاددةا،او2022عاما
 

ة أول  ات المالية المجمعة لفتر  2022 من عامأشهر  9أبرز المؤشر

 مجمل الرب  ح  اإليرادات
األرباح التشغيلية قبل خصم  
ائب والفوائد واإلهالك   الض 

 واالستهالك 

ي الرب  ح بعد خصم حقوق  
 
صاف

 األقلية

 جنيه  ارملي 62.572

 % 53.0سنوي بنسبة  عارتفا ▲

 جنيه  ارملي  8.457

 % 51.7سنوي بنسبة  رتفاعا ▲

 جنيه  ارملي ا6.127

 % 44.5سنوي بنسبة  رتفاعا ▲

 جنيه  ليارم 3.092

 % 34.8سنوي بنسبة  رتفاعا ▲

 

ة الرب  ع  ات المالية لفتر  2022من عام  الثالثأبرز المؤشر

 مجمل الرب  ح  اإليرادات

األرباح التشغيلية قبل خصم  

ائب والفوائد واإلهالك   الض 

 واالستهالك 

ي 
 
الرب  ح بعد خصم حقوق  صاف

 األقلية

 جنيه  ارملي ا23.608

 % 58.7سنوي بنسبة  عارتفا ▲

 جنيه  ارملي  3.204

 % 77.4سنوي بنسبة  رتفاعا ▲

 جنيه  ارملي 2.346

 % 78.7سنوي بنسبة  رتفاعا ▲

 جنيه  مليارا1.205

 % 71.2سنوي 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  

تقكيباً  مليار جنيه 62.572  ،  يث بلغت اإليكاااو2022سررربييبك  30عن نياةجها اليالية للفيكف اليالية الينيهية  ت   – كيقيا إااليقااالو  ت الشررركأل اكاسررر  ا

 جنيهمليار   3.092% ليبلغ  34.8 ا ت الكبح بع  خةم  قوأل اك لية بيع ط سنوي   رتفأل. اا%53.0سنوي بنسبة  نيو، اهو  2022عام  منأشرهك   9أاط    خاط

، اهو نيو 2022من عام الثالث الكبأل مليار جنيه تقكيباً خاط    23.608امن نا ية أخكى، بلغت اإليكاااو    %.4.9 إلى هامش  را ت الكبح  ا بو روطمةرووًب 

مليار جنيه مةرووبًا بو روط هامش  را ت الكبح إلى   1.205% ليبلغ  71.2%. اارتفأل  را ت الكبح بع  خةرم  قوأل اك لية بيع ط سرنوي  58.7سرنوي بنسربة  

5.1.% 

 المنريبكلمةاالعضيا

خاط الكبأل االسيثناةية اليت  ققيها الشكةة نياةج عن اعيزازه بال،اأحمياالسيدي االعضياالمنريبالشيكةاالسيدي االكتريد اأعيبوفياهذااالسكاقا

هذه النياةج    ع. ات، م عومة باكااء القوي ليخيلف الق اعاو اليشغيلية للشكةة ا ت الكبحاذل) على  عي ي اإليكاااو ا  2022من عام  الثالث  

اأاا  .  اال الية  ةاليولي  الة ع م االسيقكار االيقلباو اال يةااية اليت خييت على السا يين  رغم  اليشغيلية  الشكةة على توقيق أه ا ها    رف  على  اليل  

، االسياسة بفضل الهيرل اليالت القوياليالت االيشغيلت  على الةعي ين    السوي ي اليريكي)أن أؤة  على اعيزاز اإلاارف بالنيو القوي الذي أ كزته  

 به الشكةة. تيييز  اليسيقك الذي يكةز اليالت االالكشي ف ليعزيز ةفاءف اليةكا او اليشغيلية، 
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عيلياو  موا ررلة توقيق الع ي  من اإلنجازاو على  ررعي  المن تيرنت  الشرركةة إال أن  اعلى الكغم من االضرر كاباو اال يةررااية االجيوسررياسررية،  

ايقوم على تنفيذها  كيق إااري يضرم نخبة من يبناها  يالخ   االسريكاتيجية اليت اليشرغيلية، بفضرل ةفاءف نيوذأ أعيالها الذي ييسرم بالينوع، اةذل)  

اليت تساهم لةعبة ااكسواأل اليت تعيل بها  ت تو يك إيكاااو بالعيلة اتنوع  اجغكا ت  ها الانيشار ت جنت ثيار الشكةة  ا   نجوت . أ ضل الرفاءاو

 .اموا لة توقيق أه اف النيو االيوسعاو ال يو ة اليت تيبناها الشكةة ت تعزيز ميارساو االسي امة 

ا يةراا  ر يق جهوا اليووط نوو  اليشركاعاو االعيلياو اليشرغيلية اليت ت عم جهوا االسري امة اتسراهم  ت  رأس أالوياتها تنفيذ  شركةة على  تضرأل الا

الجاري  شرهك  ينعق  خاط الاالذي    (COP27ومؤتيك اكمم الييو ف السرابأل االعشركين ليغيك للينا  اهو ما انعرس  ت مشرارةيها  ت  عالياو  للبيئة، 

ً أشركيراً  الشركةة  تع   . ااسريشركا ًا لليسريقبل،  شركم الشريإ إلى م ينة خضركاءلييه  ال كيق أمام توويل   لينفيذ اليزي  منالورومة اليةركية  مأل   سراسريا

السروأل  سري امة  ت يالأن ترون  ت طليعة اليؤسرسراو اليةركية اليت تسراهم  ت ت ويك أنشر ة الينيية  تي لأل إلى اليشركاعاو منخفضرة الركبون،  يث  

 اليت تعيل بها.اكخكى امخيلف اكسواأل  ييةكال

اا لخصاقائمةااليخ 

 الرغكي 2021أشهياا9أولا 2022أشهياا9أولا الرغكي 2021الثالثاالي عا 2022االثالثالي عا جنكها صي 

 % 53.0 40,886,903 62,572,409 % 58.7 14,874,406 23,608,095 اإليرادات

 % 49.1 20,264,667 30,219,762 % 51.5 7,440,382 11,272,057 اكسال االراباو 

 % 56.7 16,632,837 26,057,452 % 63.0 6,048,413 9,857,279 مشكاعاو اليقااالو 

 % 58.6 1,758,036 2,787,616 % 124.3 470,801 1,056,095 الع اااو 

 % 66.5 1,431,085 2,383,304 % 54.7 628,441 972,395 المحيالتا

 % 55.5 527,537 820,242 % 77.5 194,753 345,723 التهي ائكةااالمنرلاتا

 % IPP 104,545 91,616 14.1 % 304,033 272,740 11.5الطاقةاالمرليدةا نظامااا شيوعات

 % 51.7 5,575,941 8,456,827 % 77.4 1,806,439 3,203,980 مجمل الرب  ح 

 % 76.2 2,272,052 4,004,099 % 109.0 728,478 1,522,572 اكسال االراباو 

 % 28.0 2,111,272 2,701,476 % 22.6 739,267 906,414 مشكاعاو اليقااالو 

 % 48.2 513,623 760,947 % 151.0 120,856 303,336 الع اااو 

 % 26.9 311,277 394,889 % 159.0 90,732 234,987 المحيالتا

 % 81.5 233,588 423,956 % 118.7 81,269 177,772 التهي ائكةااالمنرلاتا

 % IPP 58,899 45,836 28.5 % 171,459 134,130 27.8الطاقةاالمرليدةا نظامااا شيوعات

  % 13.6 % 13.5  % 12.1 % 13.6 الرب  ح مجمل هامش

يبة  والض  الفائدة  خصم  قبل  الرب  ح 
 واإلهالك واالستهالك

2,345,711 1,312,314 78.7 % 6,127,428 4,239,474 44.5 % 

يبة  هامش الرب  ح قبل خصم الفائدة والض 
 واإلهالك واالستهالك

9.9 % 8.8 %   9.8 % 10.4 %   

ي الرب  ح بعد خصم حقوق األقلية
 
 % 34.8 2,293,451 3,092,069 % 71.2 703,857 1,204,704 صاف

حقوق   هامش خصم  بعد  الرب  ح  ي 
 
صاف

 األقلية 

5.1 % 4.7 %   4.9 % 5.6 %  

ا

ا
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ا

الكتريد اعناشيكةاالسيدي ا

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

االة اتوظى بفكيق   15منشأف  ناعية  ت  31الرهكباةية بيخيلف أنواعها اتو يك  لوط مشكاعاو اليقااالو على السا يين اإل لييية االعاليية. اتييل) الشكةة 

ألف موظف. اتنفكا الشكةة بق رتها على مواةبة اتجااز مخيلف اليو ياو اليت تواجه اكسواأل العاليية اال بيعة اليعق ف ليجاط الةناعاو    17ل يضم أةثك من  عي

كسواأل اليولية اليت تعيل بها. لليزي  الرهكباةية، مسيفي ًف من خبكتها الواسعة  ت تةنيأل مخيلف الينيجاو ااراييها العييقة بالق اعاو الرهكباةية اليينوعة  ت ا

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

 

 هكت االمساهمكن

 (2022 بييبكس 30و ت 

 

 

  علي اتاعناالسهم

 

اSWDY.CAكيداالتيرصةاالمصيدةا

 2,184,180,000 عيدااألسهماالمقكية

 جنيه ا7.54 (2022اترمتيسا30سعياالسهما)

 مليار جنيه  16.5 (2022سترمتياا30)رأساالمالاالسيقيا
 

  كاناتاالرياص ا عاعالقاتاالمسرثميدن

 اليسيثيكين، م يك عا او نهى عجايبتاكسياذ / 

 Noha.agaiby@elsewedy.comبكي  إلريكانت:  

 الوت اكاط، اليجيأل الخامس، القاهكف الج ي ف 27العنوان:   عة 

ا+202ا27ا599ا700ا–ا701تلكفين:ا

ا+202ا27ا599ا731فاكس:اا

 

 

 

االريقعاتاالمسرقتلكة

، "مكتقب"، "تق ر".  يويوي هذا البيان على تو عاو مسيقبلية، اييرن اليعكف عليه عن طكيق اسيخ ام مثل العباراو االرلياو االتية "ا قا لليق يكاو"، "ته ف"

اليت تقوم على ا يكاضرراو اإلاارف اتن وي على مخاطك  اليو عاو اليسرريقبلية تعرس اجهاو النظك الوالية إلاارف الشرركةة و"االاارف"( على أ  ات مسرريقبلية، ا

ا جوهكيًرا عن أي  ا اخيا رً اغيكهرا من العوامرل اليت  ر  تؤثك على ان ترون نيراةج الشرررركةرة الفعليرة أا أااءهرا أا إنجرازاتهرا مخيلفرً   ،معكا رة اغيك معكا رة امجهولرة

ااا.أا ضيًن  ذه اليو عاو اليسيقبلية  كا ةً نياةج  ت اليسيقبل، أا عن أااء الشكةة أا انجازاتها الواراف  ت ه

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:Noha.agaiby@elsewedy.com
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 قائمةااليخ االملمعةا
االرغكيا2021أشهياا9أولاا2022أشهياا9أولااالرغكيا2021االثالثالي عاا2022االثالثالي عااجنكها صي ا

      ااإلديادات

 % 49.1 20,264,667,283     30,219,761,954     % 51.5 7,440,382,254      11,272,057,267     اكسال االراباو

 % 61.2 3,716,658,231      5,991,161,872      % 85.6 1,279,328,296      2,374,213,191      الينيجاو الرهكباةية

 % 55.9 16,905,577,640     26,361,485,419     % 61.9 6,154,695,238      9,961,824,440      مشكاعاو اليقااالو

        

ا%ا53.0ا40,886,903,154ا62,572,409,245ا%ا58.7ا14,874,405,784ا23,608,094,898اإجماليااإلديادات

    اا  

  ( 35,310,961,747و ( 54,115,582,634و  ( 13,067,967,156و ( 20,404,115,122و ترلفة البضاعة اليباعة

ا%ا51.7ا5,575,941,408ا8,456,826,611ا%ا77.4ا1,806,438,629ا3,203,979,776االي   لم ا

    اا  

  %ا13.6 %ا13.5 ا%ا12.1ا%ا13.6االي  ها شا لم ا

 % 40.2 ( 2,322,347,712و ( 3,255,364,486و % 57.9 ( 770,315,991و ( 1,216,194,832و اليةكا او البيعية االعيومية ااإلاارية

  314,750,995 389,888,035  111,910,919 111,448,561 أرباح تشغيلية أخكى

  ( 316,978,633و ( 669,058,137و  ( 152,325,460و ( 187,023,306و مةكا او تشغيلية أخكى 

  195,571,122 172,755,220  66,331,820 62,347,908 إيكاااو من اسيثياراو ب كيقة  قوأل اليلرية

الفووائوويةاوالضوووويدتووةاواإلهال اااالي  ا قتوو اخصووووما

اواالسرهال 
ا%ا44.5ا4,239,473,581ا6,127,427,513ا%ا78.7ا1,312,314,290ا2,345,711,361

    اا  

قت اخصووووماالفائيةاوالضوووويدتةاواإلهال اااالي  ها شاا

اواالسرهال 
  %ا10.4 %ا9.8 ا%ا8.8ا%ا9.9

  ( 792,536,400و ( 1,032,380,270و  ( 250,274,373و ( 371,153,254و اإلهال ااالسيهال

  ( 1,743,317و 58,975,525  14,333,402 87,448,150 مراسب/وخساةك( أسعار الةكف

        

ا%ا49.6ا3,445,193,864ا5,154,022,768ا%ا91.6ا1,076,373,319ا2,062,006,257اقت االفائيةاوالضيدتةاالي  

    اا  

 % 135.0 ( 485,820,186و ( 1,141,586,420و % 166.6 ( 192,115,682و ( 512,116,906و تيويليةمةكا او 

 % 8.8 336,884,210 366,394,192 % 98.4 77,153,792 153,082,404 إيكاااو تيويلية

 ا(ا148,935,976)ا(ا775,192,228)اا(ا114,961,890)ا(ا359,034,502)ادخ االفائيةا) صيوفات(ا

ا%ا32.8ا3,296,257,888ا4,378,830,540ا%ا77.1ا961,411,428ا1,702,971,755اقت االضيدتةاالي  ا

    اا  

  ( 778,309,112و ( 1,041,969,379و  ( 186,732,961و ( 388,325,364و الضكاةب

ا%ا32.5ا2,517,948,776ا3,336,861,161ا%ا69.7ا774,678,467ا1,314,646,391اصافياالي  

    اا  
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  ( 224,497,786و ( 244,792,151و  ( 70,821,820و ( 109,942,278و اك لية قوأل 

ا%ا34.8ا2,293,450,990ا3,092,069,010ا%ا71.2ا703,856,647ا1,204,704,113اصافياالي  ا عياخصماحقيقااألقلكة

 ا%ا5.6ا%ا4.9اا%ا4.7ا%ا5.1االي  ها شاصافيا
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 المكزانكةاالملمعةاا
 

 2022استرمتيا30 2021ددسمتياا31 جنكها صي ا

   طيدلةااألج اااألصيل

 12,893,339,356 10,175,907,881 اك وط الثابية

 2,696,308,173 2,151,957,073 اسيثياراو 

 294,184,040 262,400,576 أخكى طويلة اكجل  أ وط

 1,051,638,082 1,202,254,015 عياء اأر  ف م ينة 

 16,935,469,651 13,792,519,545 إجماليااألصيلاغكياالمرياولة

   المرياولةاألصيلا

 19,934,022,645 13,320,680,704 اليخزان

 21,036,496,711 15,043,335,953 عياء اأاراأل  بض 

 18,671,325,075 12,518,534,412 م ينون اأر  ف م ينة أخكى

 882,915,809 1,175,912,475 مسيوق من أطكاف ذاي العا ة 

 16,895,515,728 11,842,589,348 النق ية اما  ت  ريها 

 77,420,275,968 53,901,052,892 إجماليااألصيلاالمرياولة

 94,355,745,619 67,693,572,437 إجماليااألصيل

   االلرزا اتاالمرياولةاا

 27,821,962,224 15,032,238,908 بنول تسهياو اةييانية اسوب على اليرشوف ا كاض  ةيكف اكجل

 9,569,476,353 8,678,197,095 موراان اأاراأل ا أل اااةنون 

 23,666,081,200 16,185,004,870 أر  ف ااةنة أخكى  

 1,254,286,538 546,964,145 مسيوق كطكاف ذاي العا ة 

 2,307,919,172 1,960,889,007 مخةةاو

 64,619,725,487 42,403,294,025 المرياولةإجمالياااللرزا اتا

 2,184,180,000 2,184,180,000 رأس الياط الية ر االي  وع

 18,924,871,451 16,504,538,981 أرباح مويجزف  

 1,164,676,745 422,339,981 أخكى 

 22,273,728,196 19,111,058,962 إجمالياحقيقاالملتكةاللشيكةااألماا

 1,439,525,460 1,094,835,252  قوأل اك لية

 23,713,253,656 20,205,894,214 إجمالياحقيقاالملتكة

 3,828,024,512 2,926,293,825  كاض طويلة اكجل  

 2,194,741,964 2,158,090,373 اليزاماو غيك مي االة أخكى 
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 6,022,766,476 5,084,384,198 إجمالياااللرزا اتاغكياالمرياولة

    

 94,355,745,619 67,693,572,437 إجمالياااللرزا اتاوحقيقاالملتكةا

 


