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ي   السوووووووووووووو  وو   الي    وو 
 
ا اللوواليووت اللفتييووت   ،  2021  ديسوووووووووووووول     31تعلن نتووا ا الر  

 باإليرادات و 
ً
 ملحوظا

ً
 جفيه مليار  60.5لتبلغ تسجل نلوا

 

ات اللاليت اللجلعت    2021 عاملأبرز اللؤشر
 

 مجمل الربح  اإليرادات 
قبل خصم الضرائب   األرباح التشغيلية 

 واإلهالك واالستهالك والفوائد  
 صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية

 جنيه  يارمل 60.5  

 % 30.5سنوي بنسبة  عارتفا ▲

 جنيه  ارملي  8.4

 % 19.6سنوي بنسبة  رتفاعا ▲

 جنيه  ارملي  6.3

 % 18.0سنوي بنسبة  رتفاعا▲

 جنيه  ارملي  3.5

 % 16.7سنوي بنسبة  رتفاعا▲

ات اللاليت اللجلعت  ا الربووع األخ ر من عام  أبرز اللؤشر
 2021لر  

 مجمل الربح  اإليرادات 
قبل خصم الضرائب   األرباح التشغيلية 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية

 جنيه  ارملي  19.6  

 %   31.6سنوي بنسبة  عارتفا ▲

 جنيه ارملي  2.9

 % 3.8سنوي بنسبة  رتفاعا ▲

 جنيه ارملي  2

 % 2.9سنوي بنسبة  انخفاض ▼

 جنيه  ارملي  1.2

 % 4.3سنوي بنسبة   نخفاضا ▼

 

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  

 جنيه مليار  60.5،  يث بلغت اإليكاااو  2021ايسررريبك    31عن نياةجها اليالية اليجيعة للفيكف اليالية الينيهية  ت   –االيقااالو  ت الشررركأل اكاسررري اأ كيقيا  

مةرووبًا   جنيه مليار 3.5% ليبلغ  16.7 را ت الكب  بع  خةرح  قوأل اك لية بيع ط سرنوي  رتفأل. اا%30.5سرنوي بنسربة  ارتفاع، اهو  2021خاط عام تقكيباً  

 .%5.8 إلى هامش  ا ت الكب  بو وط

 
، مشي ًا بق رتها 2021عام  خاط ه الشكةة  اكااء القوي الذي  ققي ب  هعن اعيزاز أ ي  السوي ي العضو اليني ب لشكةة السوي ي اليريكي)، أعكبا ت هذا السياأل 

اهو ما    ،(19  –أزمة انيشار  يكاس وةو ي   منذ  الثانت  أه ا ها رغح الظكاف اليشغيلية الةعبة اليت ااجهيها الشكةة للعام  توقيق  تلبية ا يياجاو عياةها اعلى  

 االسيكاتيجية اليت تيبناها الشكةة  ت مواجهة اكزماو.  باإلضا ة إلى مكانة اليت  ققيها ا  رتها على تجااز تل) الضغوط، قوية النياةج ال يؤة ه

 
هو ما  ، اجنيه  ارملي   60جااز  % ليي 30ارتفعت بيع ط سنوي  االيت  ،  2021خاط عام  بشرل ملووظ  اإليكاااو    يةنيت اأضاف السوي ي أن الشكةة نجوت  ت  

ةيا  .% تقكيبًا6 ليبلغ من الوفاظ على هامش  ا ت الكب  على م ار العامالشكةة تيرنت    يث،  الوفاظ على مسيوياو الكبويةمأل اذل)  ،ف الشكةةمسيه يفوأل 

خاط عام اليت  امت بضخها مؤخًكا   سيثياراواال  مشيًكا إلى ت لعاو الشكةة لجنت ثيار ،ق اعاوالبالنيو الذي  ققيه الشكةة على مسيوى جييأل    السوي ي  أشاا

،  ساسية لنجاح الشكةةأ   الكةاةز اك  حباعيباره،  ا  رتهح على مواجهة اليو ياو  بجهوا اليوظفين اليثيكف اعيلهح ال ؤابأعكب السوي ي عن اعيزازه  ا.  2022

، اةذل) سكاره بالثقة 2021ج ي ف خاط عام  البوث  كص االسيثيار  الييوا ل اعلى تق يح ال عح     ك وا  نالذي   مجلس اإلاارفعضاء  ك  معكبًا عن امينانه

 الشكةة على تلبية ا يياجاتهح.  رف العياء  ت الييناهية اليت يضعها 

 

الشكةة  بال ار الوطنت الذي تلعبه عن سعااته   اعكًب م،  السيست خامة الكةيس عب  الفياح اليت ييبناها   يو ة  اليسيقبلية الكؤية  بالالسوي ي  من نا ية أخكى، أشاا ا

. اأة  على  كص الشررركةة على بذط  ةرررارى جه ها  ت النهوض باليشررركاعاو القومية، اليت تضرررح تأتت  ت إطار تل) الكؤيةاليت الينيوية خ ي  ال ت تنفيذ  

على االليزام بيعاييك االسري امة االوفاظ  مأل اليكةيز  لعيكانت اتسرهيل  كةة اليكار  اليشرارةة  ت اليشركاعاو الربكى امواجهة اليو ياو اليت ي ك ها اليوسرأل ا

االسرررريثيراريرة الواعر ف  يى  ت ظل  االيوسررررعراو  اليوارا الازمرة ال ينراص الفكص امقومراو النيو برالعر ير  من  تيييأل  أن الشرررركةرة  السرررروير ي    اترابألعلى البيئرة.  

  رف الشركةة ا كيق العيل على موا رلة توقيق أ ةرى اسريفااف من جييأل الفكص  ت . اأعكب عن ثقيه الوالية خاط الفيكف  االضر كاباو اليت تشره ها اكسرواأل

 .اليوي ة بعيلياو الشكةةليجييعاو على اليعزيز مسيوياو الكبوية، اتعظيح اليكااا اإليجابت 
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عن طكيق االسريوواذ على مةرنعين  ت باةسريان اإن انيسريا. اان ا ًا من مرانة   ييةركخارج السروأل الااخييح السروي ي بأن الشركةة نجوت  ت تعزيز تواج ها  

لة اليت تشره ها اكسرواأل اتلبية الي وراو الهاة على تعزيز اليووط الك يت برا ة أعيالها ليواةبة  السروي ي الشركةة الكاة ف  ت تو يك  لوط ال ا ة الييج اف، تعر  

اليت اكسرواأل  اليسريقبل، باإلضرا ة إلى ر أل ةفاءف اليرالي  اليشرغيلية اتوسرين مسريوياو اإلاارف على مسريوى جييأل   اعاو الشركةة االشركةاو  ت ا يياجاو  

من باإلضررا ة إلى تنيية ال ا او البشرركية، اذل)   ،لووةيةتعيل بها. اأة  السرروي ي أن الشرركةة توا ررل ترثي  اسرريثياراتها  ت النظح الييعلقة بأطك اضرروابي ا

. اتيثل أةااييية السرروي ي الكةيزف مسرريقباً طكاف ذاو العا ة  ليخيل  االتعظيح القيية أبكز اليسرراهيين  ت   ال ا او البشرركية هت من لق عقي تها الكاسررخة بأن

أاضر  السروي ي  االخكيجين. بكنامج ت ويك  مأل   الألجياط القاامة االعيل على اعيها، اذل) تياشرًي   لبناء الق راوسرعيًا اكسراسرية لاسريكاتيجية اليت تيبناها الشركةة  

م ار السررنواو  أن هذه البكامج ته ف إلى تأهيل اإع اا مواهب  اارف على اإلنياج ااالبيرار ليوقيق مسرريه ف الشرركةة مأل الييسرر) بقيح اأه اف الشرركةة على 

 القاامة. 

 

اكسال  اكااء القوي الذي  ققه   اع  ، بفضل  2021جنيه خاط عام    ارملي   60.5%، ليبلغ  30.5اإليكاااو بيع ط سنوي  ارتفعت  على  عي  اكااء اليالت،  ا

  اع اكسال االراباو  ا ظ      ق   .الع اااو نيواً ملووظاً خاط هذه الفيكفاشه و جييأل   اعاو اكعياط  ييا ع ا   اع  الراباو انيو مشكاعاو اليقااالو.  ا

 (2020عام  عنط انق 9 وا ألب ع اارتف% من اإليكاااو اليجيعة و49بنسبة يساهية  ت إيكاااو الشكةة،  يث ساهح العلى أااةه الييييز باعيباره أةبك الق اعاو 

انخفاض  ومن إجيالت اإليكاااو  %  42  اع مشكاعاو اليقااالو    ةساهيمبلغت  ا.  %59.9، اهو نيو سنوي بيع ط  جنيه  ارملي   29.6ليسجل إيكاااو بقيية  

اليشكاعاو   يية  بلغت   ت  ين  ،  %11.5  ة سنوي   بزيااف  2021خاط عام    تقكيبًا  جنيه  ارملي   25.4   يث بلغت إيكاااو الق اع ،  (2020عام  عن    ط انق  7  بوا أل

،  يث بلغت إيكاااو  (2020عام عن نق ة  2% من إجيالت اإليكاااو خاط العام وانخفاض بوا أل 4مليار جنيه. اساهح   اع الع اااو بنسبة  70الييعا   عليها 

 ، علًيا بأناض كاباو أنش ة اإلم اا االيوري ثار الناتجة عن نقص اليواا الخام ااآلعلى خلفية    %12اهو انخفاض سنوي بيع ط    تقكيبًا،  جنيه  ارملي   2.4  الق اع

اأن إيكاااو ا جح   بشرل منيظح  أنش ة ساسل اإلم اا االيوري السيعااف   ت إطار سعيها   اليًا على الية ي كزمة نقص  ااياو الشون البوكي تعيل  الشكةة  

% من  3ابلغت مساهية   اع اليووالو  .  2021خاط الكبأل اكخيك من عام  على اليوالت  %  11.3ا%  35  بنسب ربأل سنوية   رها  تارتفع  مبيعاو الق اع

ا   نجوت الشكةة  ت إتيام مجيوعة من  %.  36.7  بزيااف سنوية  تقكيبًا  مليار جنيه  2  الق اعإيكاااو     يث بلغت(،  2020عام  مقارنة ب اإليكاااو اليجيعة واسيقك  

إيكاااو    ارتفعتا  . بلةقيعلى م ار السنواو ال  لنيو أعياط الق اعييثل إ  ى الكةاةز اكساسية  سااليت  ،  2021عام  خاط  بق اع اليووالو   فقاو االسيوواذ  

    اع ال ا ة الييج اف   . ابلغت إيكاااوإجيالت إيكاااو الشكةةمن  %  1  أا ما ييثل،  مليون جنيه  726  % ليسجل39.8بيع ط سنوي    اع الينيجاو الرهكباةية  

 (. 2020عام مقارنة ب  ار% من اإليكاااو اليجيعة واسيقك1 %،  يث مثلت2.1، اهو نيو سنوي بيع ط 2021خاط عام  مليون جنيه 370

 

يليه   اع    اع مشرركاعاو اليقااالو   ه%،  ت ضرروء النيو الذي شرره 19.6، اهو نيو سررنوي بنسرربة  2021خاط عام   تقكيبًا  جنيه  ارملي   8.4بلغ مجيل الكب  

إلى انخفاض هوامش  العام السررابق، ايكجأل ذل) خاط  %  15.2، مقابل 2021% خاط عام 13.9 إلىانخفض  كب  الهامش مجيل  غيك أن  ،اكسررال االراباو

% وارتفاع بوا أل 37 بنسربة. ج يك بالذةك أن   اع اكسرال االراباو يع  ثانت أةبك مسراهح  ت مجيل الكب   الى اليووالو  باإلضرا ة  اعت االسرال االراباو 

  اع مشرركاعاو اليقااالو اليسرراهح   امثل.  (%36.6  بنسرربة  وارتفاع سررنوي  تقكيبًا مليار جنيه 3.1  الق اعمجيل رب     يث بلغ(،  2020مقارنة بعام نق ة   4

  الشررركةة من مجيل رب %  44ما يعااط  أا %(،  16.5  بنسررربة  وارتفاع سرررنوي  تقكيبًا مليار جنيه 3.7الق اع  مجيل رب    بلغالكةيسرررت  ت مجيل الكب ،  يث  

 ت   غيك أن مسرراهييه%(،  2بنسرربة   سررنويرتفاع  وا  2021مليون جنيه خاط عام  717بلغ مجيل رب    اع الع اااو  ا  .(2020عام ب مقارنة   ار سررنويواسرريقك

مليون جنيره خاط عام   372اسررررجرل   راع اليووالو مجيرل رب  بقييرة (.  2020عام  اا  ف عن % وانخفراض بيقر ار نق رة  9إلى   تكاجعرت  الشرررركةة  مجيرل رب 

مجيل رب    اع  (. بينيا ارتفأل  2020عام  عننق ة   2وانخفاض بوا أل    الشررركةة %  ت مجيل رب 4، اسررراهح بنسررربة %(19وانخفاض سرررنوي بنسررربة   2021

  185مجيل رب    اع ال ا ة الييج اف % من مجيل رب  الشكةة.  ابلغ  4%(،  يث مثل 43.9ارتفاع سنوي بيع ط جنيه ومليون   335إلى الينيجاو الرهكباةية 

 .ةة%  ت مجيل رب  الشك2، اساهح بنسبة 2021مليون جنيه خاط عام 
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 ليكتريكاعن شركة السويدي 
السوي ي   االينيجاو    1938عام    ليريكي)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  22الرهكباةية بيخيل  أنواعها اتو يك  لوط مشكاعاو اليقااالو على السا يين اإل لييية االعاليية. اتييل) الشكةة 

أل  موظ . اتنفكا الشكةة بق رتها على مواةبة اتجااز مخيل  اليو ياو اليت تواجه اكسواأل العاليية اال بيعة اليعق ف ليجاط الةناعاو    14ةثك من  عيل يضح أ

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

 . mwww.elsewedyelectric.coمن اليعلوماو، يكجى زيارف اليو أل اإللريكانت. 

 

 هيكل المساهمين
 ( 2021ايسيبك   31و ت 

 
 

 معلومات عن السهم
 

 SWDY.CAكود البورصة المصرية  

 2,184,180,000 عدد األسهم المقيدة 

 جنيه 9.83 ( 2021ديسمبر  31سعر السهم )

 مليار جنيه 21.5 ( 2021 ديسمبر 31رأس المال السوقي )
 

 المستثمرينبيانات التواصل مع عالقات 
 ، م يك عا او اليسيثيكين نهى عجايبت اكسياذ /  

 tarek.yehia@elsewedy.comبكي  إلريكانت: 

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

 +202 27 599 700 –  701تليفون: 

 +202 27 599 731فاكس: 

 

 

 

 

 التوقعات المستقبلية 
، "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"

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

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

 ا.أا ضيًن  ية  كا ةً نياةج  ت اليسيقبل، أا عن أااء الشكةة أا انجازاتها الواراف  ت هذه اليو عاو اليسيقبل

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   
 

 التغير 2020عام  2021عام  التغير 2020األخير الربع  2021 األخيرالربع  جنيه مصري

       اإليرادات 

  18,533,412,130 29,629,000,620  5,520,496,850 9,364,333,337      اكسال االراباو 

  4,783,941,025 5,148,322,060  1,234,616,384 1,431,663,829      الينيجاو الرهكباةية 

  23,084,217,613 25,764,098,932  8,176,453,402 8,858,521,292      مشكاعاو اليقااالو 

        

 % 30.5 46,401,570,767 60,541,421,612 % 31.6 14,931,566,636 19,654,518,459 إجمالي اإليرادات 

        

  ( 39,347,557,392و ( 52,106,121,564و  ( 12,118,604,656و ( 16,734,470,696و ترلفة البضاعة اليباعة

 % 19.6 7,054,013,374 8,435,300,047 % 3.8 2,812,961,980 2,920,047,763 مجمل األرباح 

        

  % 15.2 % 13.9  % 18.8 % 14.9 هامش مجمل األرباح 

  ( 2,812,885,615و ( 3,409,596,075و  ( 760,011,228و ( 1,087,248,364و االعيومية ااإلاارية اليةكا او البيعية 

  497,104,317 470,252,797  129,620,540 155,501,802 أرباح تشغيلية أخكى 

  ( 704,279,904و ( 567,183,442و  ( 429,229,454و ( 310,893,932و مةكا او تشغيلية أخكى  

  322,256,736 248,538,462  77,900,554 52,967,339 اسيثياراو ب كيقة  قوأل اليلرية إيكاااو من 

األرباح قبل خصم الفائدة والضريبة واإلهالك   

 واالستهالك 
2,027,274,187 2,088,587,067 -2.9 % 6,266,747,767 5,309,460,336 18.0 % 

        

واإلهالك هامش األرباح قبل خصم الفائدة والضريبة 
 واالستهالك 

10.3 % 14.0 %  10.4 % 11.4 %  

  ( 953,251,429و ( 1,089,435,978و  ( 257,344,675و ( 296,899,578و اإلهال ااالسيهال

  ( 23,052,455و ( 40,056,070و  14,797,447 ( 38,312,754و مراسب/وخساةك( أسعار الةكف 

        

 % 18.6 4,333,156,453 5,137,255,718 % 8.3- 1,846,039,839 1,692,061,855 األرباح قبل الفائدة والضريبة 

        

  ( 558,406,883و ( 729,230,425و  ( 171,955,202و ( 243,410,239و مةكا او تيويلية

  491,440,521 424,915,986  78,769,804 88,031,776 إيكاااو تيويلية

  ( 66,966,362و ( 304,314,439و  ( 93,185,398و ( 155,378,463و اخل الفاة ف ومةكا او(  

 % 13.3 4,266,190,091 4,832,941,280 % 12.3- 1,752,854,441 1,536,683,392 األرباح قبل الضريبة  

        

  ( 959,865,299و ( 1,024,111,242و  ( 381,935,109و ( 245,802,130و الضكاةب 

 % 15.2 3,306,324,791 3,808,830,038 % 5.8- 1,370,919,332 1,290,881,263 صافي الربح

        

  ( 278,791,550و ( 274,968,512و  ( 75,138,759و ( 50,470,512و  قوأل اك لية 

 % 16.7 3,027,533,242 3,533,861,526 % 4.3- 1,295,780,574 1,240,410,751 صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية 

  % 6.5 % 5.8  % 8.7 % 6.3 هامش صافي األرباح 
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 الميزانية المجمعة 
 

 2021/ 12/ 31 2021/ 09/ 30 2020/ 12/ 31 جنيه مصري 

      األصول 

 10,175,907,881 9,509,509,830 8,814,664,639 اك وط الثابية

 2,151,957,073 2,498,818,920 1,524,731,301 اسيثياراو 

 262,400,576 274,084,979 436,434,058 أ وط ضكيبية مؤجلة

 1,202,254,015 2,525,747,897 2,360,964,510 عياء اأر  ف م ينة 

 13,792,519,545 14,808,161,626 13,136,794,508 إجمالي األصول غير المتداولة

    األصول الحالية

 13,320,680,704 11,315,334,021 7,490,676,915 اليخزان

 15,043,335,953 13,694,958,569 13,599,623,740 عياء اأاراأل  بض  

 12,518,534,412 12,491,375,232 9,249,566,625 م ينون اأر  ف م ينة أخكى

 1,175,912.475 826,765,441 645,776,969 مسيوق من أطكاف ذاي عا ة

 11,842,589,348 8,637,371,359 10,811,687,255 النق ية اما  ت  ريها 

 53,901,052,892 46,965,804,622 41,797,331,504 إجمالي األصول المتداولة

 67,693,572,437 61,773,966,248 54,934,126,012 إجمالي األصول

     االلتزامات المتداولة 

 15,032,238,908 11,781,160,771 8,268,089,866 اليرشوف ا كاض  ةيكف اكجلبنول تسهياو اةييانية اسوب على 

 8,678,197,095 6,787,623,173 5,733,816,805 موراان اأاراأل ا أل اااةنون 

 16,185,004,870 17,101,046,005 16,783,796,474 أر  ف ااةنة أخكى 

 546,964,145 644,494,076 588,944,840 مسيوق كطكاف ذاي عا ة

 1,960,889,007 1,484,466,083 1,497,155,181 اليخةةاو

 42,403,294,025 37,798,790,108 32,871,803,166 إجمالي االلتزامات المتداولة

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

 16,504,538,981 15,355,425,383 13,209,556,139 أرباح مويجزف 

 422,339,981 498,112,032 1,628,194,204 أخكى 

 19,111,058,962 18,037,717,415 17,021,930,343 إجمالي حقوق الملكية للشركة األم

 1,094,835,252 1,058,426,646 869,033,193  قوأل اك لية

 20,205,894,214 19,096,144,061 17,890,963,536 إجمالي حقوق الملكية

 2,926,293,825 2,796,196,904 1,981,093,136  كاض طويلة اكجل 

 2,158,090,373 2,082,835,175 2,190,266,175 اليزاماو غيك مي االة أخكى 

 5,084,384,198 4,879,032,079 4,171,359,311 إجمالي االلتزامات غير المتداولة

       

 67,693,572,437 61,773,966,248 54,934,126,012 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

 


