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يك  ي  السويدي اليكتر
 
ة المالية المنتهية ف وتشهد  ، 2021  سبتمت   30تعلن نتائج الفتر

ة   استمرار   ئيسية قطاعات الر جميع ال  نمو وتتر
 

ات المالية المجمعة  ة أبرز المؤشر   2021 عاممن  أول تسعة أشهر لفتر
 
 

 مجمل الربح  اإليرادات 
الضرائب  قبل خصم  األرباح التشغيلية 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك 
 صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية

 مليار جنيه  40.9  

 % 30سنوي بنسبة  عارتفا ▲

 مليار جنيه  5.5

 % 28سنوي بنسبة  رتفاعا ▲

 جنيه  مليار 4.2

 % 32سنوي بنسبة  رتفاعا▲

 جنيه  مليار 2.3

 % 32سنوي بنسبة  رتفاعا▲

المشروعات المتعاقد عليها )مشروعات  

 2021 تسعة أشهرالمقاوالت( | 

 مليار جنيه  57

 المشروعات المتعاقد عليها )العدادات( |

 2021 تسعة أشهر 
 ون يورو ملي  110

 المشروعات المتعاقد عليها )المحوالت( |  

 2021 تسعة أشهر

 دوالر  مليون 133

 
الشررةة المةررية الراةدف  ت تةرنيأل اكسرال والرابات وتو ير  لوط ال اقة   – (SWDY.CAأعلنت اليوم شررةة السرويدي اليرتري) )ةود البور رة المةررية  

 جنيه ارملي   40.9رادات  ،  يث بلغت اإلي 2021  سررربتمبر  30عن نتاةجها المالية المجمعة للفترف المالية المنتهية  ت  –والمقاوالت  ت الشررررأل اكوسررري وأ ريقيا 

 2.3% ليبلغ 32.4 را ت الرب  بعد خةرح  قوأل اكقلية بمعدط سرنوي   رتفأل%. وا30سرنوي بنسربة   ارتفاع، وهو  2021عام من  تسرعة أشرهر  أوطخاط    تقريبًا

 .% خاط نفس الفترف5.6،  ت  ين بلغ هامش  ا ت الرب  تقريبًا جنيه مليار

مختلف الق اعات التشغيلية  ه  ققت  ذيالاكداء القوي ب  عن اعتزاز إدارف الشرةة السويدي العضو المنتدب لشرةة السويدي اليرتري)، أ مد  أعربو ت هذا السياأل 

وق اع  إيرادات ق اع اكسال والرابات  ب   النمو القوي  بفضل  2021من عام    الربأل الثالثخاط   قد ارتفعت مبيعات الشرةة بشرل ملحوظ  ،  العام الجاري  خاط

% خاط أوط  30ةما نجحت الشرةة  ت تنمية اإليرادات بمعدط سنوي    .الجاري  منذ بداية العام  والذي استمر أداةهح القوي ،  خاط نفس الفترفالمنتجات الرهرباةية  

الرغح من اض راب الربحية على  الحفاظ على معدالت  الجاري مأل  العام  أسعار السلأل    تسعة أشهر من  المستمرف  ت  والزيادف  والتوريد عالميًا  اإلمداد  ساسل 

، بينما استقر هامش  ا ت الرب  عن 2021مليار جنيه خاط أوط تسعة أشهر من عام    2.3% ليسجل  32.4، علًما بأن  ا ت الرب  ارتفأل بمعدط سنوي  اكساسية

 % خاط نفس الفترف.5.6

 

 CG Powerبشرةة  تجميأل نتاةج آخر استثماراتها  الشرةة    بدأت   ،  يثاإلقليمية  هاات توسع  على  عيدوأوض  السويدي أن الشرةة وا لت إ راز تقدم ملحوظ  

System  وشرةة  اندونيسي إ تValdius Engineering Ltd ألف   30 والت ، مما أثمر عن الو وط بإجمالت ال اقة اإلنتاجية لق اع المحوالت إلى بباةستان

و قًا للخ ي    رو يجتسد توليد ال اقة الرهروماةية على نهر  ميجا  ولت امبير سنويًا. وعلى  عيد أعماط الشرةة  ت تنزانيا، تمضت الشرةة قدًما  ت تنفيذ مشروع  

مليار جنيه خاط أوط   57نجحت  ت زيادف قيمة مشروعات المقاوالت المتعاقد على تنفيذها إلى   يث، الشرةة بالسوأل المةريولفت السويدي إلى أداء . المحددف

% لتبلغ 48.6ق اع العدادات بمعدط سنوي   ت  قيمة المشروعات المتعاقد على تنفيذها    ةما ارتفعت   .%17.5، بزيادف سنوية قدرها  2021تسعة أشهر من عام  

 مليون دوالر خاط نفس الفترف. 133% لتبلغ 127مليون يورو، بينما ارتفعت قيمة المشروعات المتعاقد عليها بق اع المحوالت بنسبة سنوية  110

 

ةد  ت تو ير  لوط ال اقة  ، مشيًرا إلى أن المرانة التت تحتلها الشرةة ةريان رابجميأل اكطراف ذات العاقةالوثيقة  تعزيز عاقتها    بأهميةوأةد السويدي على إيمانه  

و ت الختام، أعرب السويدي عن تفاؤط اإلدارف باستمرار نمو الشرةة خاط الفترف المقبلة    .وااللتزامالمستدامة تد عها لموا لة ت وير أنش ة وإدارات الحوةمة  

 ري للمساهمين. وقدرتها على الحفاظ على أداةها القوي عبر تو ير الحلوط االبترارية وتعظيح العاةد االستثما

 

%. وبلغت إيرادات ق اع  55.7، وهو نمو سرنوي نسربته 2021من عام    أوط تسرعة أشرهرمليار جنيه تقريبًا خاط    20.3بلغت إيرادات ق اع اكسرال والرابات  

مليار جنيه خاط نفس الفترف من العام   14.6% مقابل 12.5  بزيادف سنوية،  العام الجاريمن  أوط تسعة أشهرخاط  تقريبًا  مليار جنيه    16.5مشروعات المقاوالت  

. وبلغت إيرادات  2021من عام تسررعة أشررهر خاط أوط    تقريبًا  مليار جنيه  1.8  % لتسررجل15.2بمعدط سررنوي   إيرادات ق اع العدادات  انخفضررتالسرراب ، بينما  

%،  ت  ين ارتفعت إيرادات المنتجات الرهرباةية بمعدط 35.9ي نسرربته ، بارتفاع سررنو2021من عام تسررعة أشررهر جنيه خاط أوط   ارملي  1.4ق اع المحوالت  

  272.7. وسرررجل ق اع ال اقة المتجددف إيرادات بقيمة  من العام السررراب  خاط نفس الفترفمليون جنيه   423.3مقابل مليون جنيه   700.7% لتبلغ  65.5سرررنوي  

  .من العام الساب  نفس الفترفمليون جنيه خاط  280.9مقابل % 2.9بنسبة  وهو تراجأل سنوي، 2021خاط أوط تسعة أشهر من عام  مليون جنيه
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،  يث  2021من عام  تسررعة أشررهر   ا ظ ق اع اكسررال والرابات على أداةه المتميز باعتبارأ أةبر الق اعات مسرراهمة  ت إجمالت إيرادات الشرررةة خاط أوط

% من 40.3. وتراجعت مسراهمة ق اع مشرروعات المقاوالت إلى سراب العام المن  نفس الفترفخاط  %  41.7% من إجمالت اإليرادات مقابل 49.6سراهح بنسربة 

% خاط نفس الفترف من العام السراب ، وهو ما يعرس النمو القوي الذي  ققه ق اع اكسرال  46.9مقابل  2021من عام تسرعة أشرهر  إجمالت اإليرادات خاط أوط  

، 2021من عام    تسعة أشهر  % من إجمالت اإليرادات خاط أوط4.3نق ة مئوية ليسجل    2.3مساهمة ق اع العدادات بواقأل  والرابات. ومن جانب آخر، تراجعت  

المنتجات الرهرباةية   ق اع  بلغت مسراهمةو. خاط نفس الفترف % من إجمالت اإليرادات3.5نق ة مئوية مسرجًا  0.4بينما ارتفعت مسراهمة ق اع المحوالت بواقأل 

الفترف،  نفس  خاط% من اإليرادات المجمعة  0.7،  ت  ين ساهح ق اع ال اقة المتجددف بنسبة 2021من عام تسعة أشهر جمالت اإليرادات خاط أوط  %  ت إ1.7

  الساب .من العام  تسعة أشهر نق ة مئوية مقارنة بأوط 0.2وهو تراجأل سنوي بواقأل 

مليار جنيه خاط نفس الفترف من العام   4.3%، مقابل 28.2، وهو نمو سرنوي بنسربة 2021من عام    تسرعة أشرهر  أوطط  مليار جنيه تقريبًا خا  5.5بلغ مجمل الرب  

 ارملي  1.6% مقابل 35.7، بارتفاع سرنوي نسربته  2021من عام تسرعة أشرهر خاط أوط  تقريبًا  مليار جنيه   2.2السراب . وبلغ مجمل رب  ق اع اكسرال والرابات 

% خاط نفس الفترف العام السراب . من نا ية أخر،، سرجل  37.9% من مجمل رب  الشررةة مقابل 40.1خاط نفس الفترف من العام السراب ،  يث مثل   تقريبًا جنيه

مليار جنيه تقريبًا  1.6مقابل   %33.3، بنمو سرنوي نسربته 2021من عام  تسرعة أشرهرأوط  خاط    تقريبًا  مليار جنيه 2.1مجمل رب  ق اع مشرروعات المقاوالت  

 .من العام الساب تسعة أشهر أوط % خاط 36.2% من مجمل رب  الشرةة مقابل 37.7،  يث مثل خاط نفس الفترف من العام الساب 

% من مجمل رب  9.3%، ليسراهح بنسربة 6.2، وهو نمو سرنوي بواقأل  2021من عام   تسرعة أشرهرأوط  مليون جنيه خاط    513.6بلغ مجمل رب  ق اع العدادات  

تسعة أوط  مليون جنيه خاط    311.3. وقد سجل ق اع المحوالت مجمل رب  بقيمة 2020من عام   تسعة أشهرأوط  % خاط  11.2الشرةة خاط نفس الفترف مقابل 

من   تسرعة أشرهرأوط  % خاط  6.8% مقابل 5.6مسراهمته  ت مجمل رب  الشررةة تراجعت إلى % غير أن 5.9، وهو ارتفاع سرنوي بنسربة  2021من عام   أشرهر

%،  يث مثل 54.4، بارتفاع سنوي نسبته  2021من عام   تسعة أشهرأوط  مليون جنيه خاط    266.9، بينما بلغ مجمل رب  ق اع المنتجات الرهرباةية 2020عام 

%  ت  2.4، وسرراهح بنسرربة  2021من عام  تسررعة أشررهرأوط  مليون جنيه خاط    134.1ال اقة المتجددف   % من مجمل رب  الشرررةة. وبلغ مجمل رب  ق اع4.8

 .مجمل رب  الشرةة
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 عن شركة السويدي إليكتريك
السويدي   تةنيأل    1938ليرتري) عام  إتأسست شرةة  راةدف  ت  أعمالها  تى أ بحت شرةة  تنمية  ونجحت  ت  السويدي،  قبل عاةلة  والمنتجات  من  الرابات 

دولة وتحظى بفري    15منشأف  ناعية  ت  22الرهرباةية بمختلف أنواعها وتو ير  لوط مشروعات المقاوالت على السا تين اإلقليمية والعالمية. وتمتل) الشرةة 

اكسواأل العالمية وال بيعة المعقدف لمجاط الةناعات    ألف موظف. وتنفرد الشرةة بقدرتها على مواةبة وتجاوز مختلف التحديات التت تواجه   14عمل يضح أةثر من  

لية التت تعمل بها. للمزيد الرهرباةية، مستفيدًف من خبرتها الواسعة  ت تةنيأل مختلف المنتجات ودرايتها العميقة بالق اعات الرهرباةية المتنوعة  ت اكسواأل المح

 . www.elsewedyelectric.comمن المعلومات، يرجى زيارف الموقأل اإللرترونت. 

 

 هيكل المساهمين
 ( 2021 سبتمبر  30) ت 

 
 

 معلومات عن السهم
 

 SWDY.CAكود البورصة المصرية  

 2,184,180,000 عدد األسهم المقيدة 

 جنيه 8.48 ( 2021يونيو  30سعر السهم )

 مليار جنيه 18.5 ( 2021يونيو  30رأس المال السوقي )
 

 بيانات التواصل مع عالقات المستثمرين
 اكستاذ / طارأل يحيى، مدير عاقات المستثمرين 

 tarek.yehia@elsewedy.comبريد إلرترونت: 

 الحت اكوط، التجمأل الخامس، القاهرف الجديدف  27العنوان: ق عة 

 +202 27 599 700 –  701تليفون: 

 +202 27 599 731فاكس: 

 

 

 

 

 التوقعات المستقبلية 
توقعات مستقبلية، ويمرن التعرف عليه عن طري  استخدام مثل العبارات والرلمات االتية "و قا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر".  يحتوي هذا البيان على 

مخاطر   ن وي علىالتوقعات المسررتقبلية تعرس وجهات النظر الحالية إلدارف الشرررةة )"االدارف"( على أ دات مسررتقبلية، والتت تقوم على ا تراضررات اإلدارف وت 

ا جوهريًرا عن أي  ا اختا رً وغيرهرا من العوامرل التت قرد ت ثر على ان ترون نتراةج الشرررررةرة الفعليرة أو أداءهرا أو إنجرازاتهرا مختلفرً   ،معرو رة وغير معرو رة ومجهولرة

 ا.أو ضمًن  نتاةج  ت المستقبل، أو عن أداء الشرةة أو انجازاتها الواردف  ت هذأ التوقعات المستقبلية  را ةً 

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 2020 تسعة أشهر 2021 تسعة أشهر التغير 2020 الثالثالربع  2021 الثالثالربع  جنيه مصري

       اإليرادات 

  13,012,915,279 20,264,667,283  4,745,541,887 7,440,382,254 اكسال والرابات 

  3,549,324,641 3,889,780,474  1,313,037,887 1,435,362,340 المنتجات الرهرباةية 

  14,907,764,211 16,732,455,396  5,293,083,539 5,998,661,194 مشروعات المقاوالت 

        

 % 29.9 31,470,004,132 40,886,903,153 % 31.0 11,351,663,313 14,874,405,788 إجمالي اإليرادات 

        

  ( 27,168,263,614) ( 35,371,650,869)  ( 9,350,296,444) ( 13,163,656,275) البضاعة المباعةترلفة 

 % 28.2 4,301,740,517 5,515,252,285 % 14.5- 2,001,366,869 1,710,749,513 مجمل األرباح 

        

  % 13.7 % 13.5  % 17.6 % 11.5 هامش مجمل األرباح 

  ( 2,052,874,387) ( 2,322,347,712)  ( 689,970,401) ( 770,315,990) والعمومية واإلدارية المةرو ات البيعية 

  367,483,778 314,750,995  179,036,059 111,910,919 أرباح تشغيلية أخر، 

  ( 335,739,572) ( 256,289,511)  ( 178,951,486) ( 56,636,338) مةرو ات تشغيلية أخر،  

  244,356,181 195,571,122  77,261,962 66,331,820 استثمارات ب ريقة  قوأل الملرية إيرادات من 

األرباح قبل خصم الفائدة والضريبة واإلهالك   

 واالستهالك 
1,312,314,297 1,597,447,501 -17.8 % 4,239,473,580 3,220,873,272 31.6 % 

        

والضريبة واإلهالك هامش األرباح قبل خصم الفائدة 
 واالستهالك 

8.8 % 14.1 %  10.4 % 10.2 %  

  ( 695,906,754) ( 792,536,400)  ( 208,704,497) ( 250,274,373) اإلهال واالستهال

  ( 37,849,902) ( 1,743,317)  ( 98,363,682) 14,333,402 مراسب/)خساةر( أسعار الةرف 

        

 % 38.5 2,487,116,616 3,445,193,863 % 16.6- 1,290,379,322 1,076,373,325 األرباح قبل الفائدة والضريبة 

        

  ( 386,451,681) ( 485,820,186)  ( 173,143,776) ( 192,115,682) مةرو ات تمويلية

  412,670,716 336,884,210  95,123,395 77,153,792 إيرادات تمويلية

  26,219,035 ( 148,935,976)  ( 78,020,382) ( 114,961,890) دخل الفاةدف )مةرو ات(  

 % 31.2 2,513,335,651 3,296,257,887 % 20.7- 1,212,358,941 961,411,435 األرباح قبل الضريبة  

        

  ( 577,930,191) ( 778,309,112)  ( 302,916,353) ( 186,732,961) الضراةب 

 % 30.1 1,935,405,461 2,517,948,775 % 14.8- 909,442,588 774,678,473 الربحصافي  

        

  ( 203,652,791) ( 224,497,786)  ( 91,933,265) ( 70,821,820)  قوأل اكقلية 

 % 32.4 1,731,752,670 2,293,450,989 % 13.9- 817,509,323 703,856,653 صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية 

  % 5.5 % 5.6  % 7.2 % 4.7 هامش صافي األرباح 
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 الميزانية المجمعة 
 

 2020/ 12/ 31 2021/ 06/ 30 2021/ 09/ 30 جنيه مصري 

      األصول 

 8,814,664,639 8,937,096,848 9,509,509,830 اك وط الثابتة

 1,524,731,301 2,424,373,450 2,498,818,920 استثمارات 

 436,434,058 319,874,008 274,084,979 أ وط ضريبية م جلة

 2,360,964,510 2,561,529,237 2,525,747,897 عماء وأر دف مدينة 

 13,136,794,508 14,242,873,543 14,808,161,626 إجمالي األصول غير المتداولة

    األصول الحالية

 7,490,676,915 10,729,343,941 11,315,334,021 المخزون

 13,599,623,740 12,520,274,010 13,694,958,569 عماء وأوراأل قبض  

 9,249,566,625 11,544,539,215 12,491,375,232 مدينون وأر دف مدينة أخر،

 645,776,969 1,025,536,748 826,765,441 مستح  من أطراف ذوي عاقة

 10,811,687,255 11,208,577,976 8,637,371,359 النقدية وما  ت  رمها 

 41,797,331,504 47,028,271,890 46,965,804,622 إجمالي األصول المتداولة

 54,934,126,012 61,271,145,433 61,773,966,248 إجمالي األصول

     االلتزامات المتداولة 

 8,268,089,866 12,865,570,265 11,781,160,771 اكجلبنول تسهيات اةتمانية وسحب على المرشوف وقروض قةيرف 

 5,733,816,805 6,339,559,377 6,787,623,173 موردون وأوراأل د أل وداةنون 

 16,783,796,473 16,918,092,521 17,101,046,005 أر دف داةنة أخر، 

 588,944,840 568,111,797 644,494,079 مستح  كطراف ذوي عاقة

 1,497,155,181 1,633,386,654 1,484,466,083 المخةةات

 32,871,803,165 38,324,720,614 37,798,790,108 إجمالي االلتزامات المتداولة

 2,184,180,000 2,184,180,000 2,184,180,000 رأس الماط المةدر والمد وع

 13,209,556,139 13,693,057,925 15,355,425,383 أرباح محتجزف 

 1,628,194,204 1,562,926,637 498,112,032 أخر، 

 17,021,930,343 17,440,164,562 18,037,717,415 إجمالي حقوق الملكية للشركة األم

 869,033,193 916,741,158 1,058,426,646  قوأل اكقلية

 17,890,963,536 18,356,905,720 19,096,144,061 إجمالي حقوق الملكية

 1,981,093,136 2,349,714,766 2,796,196,904 قروض طويلة اكجل 

 2,190,266,175 2,239,804,333 2,082,835,175 التزامات غير متداولة أخر، 

 4,171,359,311 4,589,519,099 4,879,032,079 إجمالي االلتزامات غير المتداولة

       

 54,934,126,012 61,271,145,433 61,773,966,248 الملكيةإجمالي االلتزامات وحقوق 

 


