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 تقرير مجلس االدارة  

 2022ديسمبر  31حتي  2022يناير  1عن الفترة المالية من 

المستقلة  المرفق بالقوائم المالية   

القيد( من قواعد   40المادة  ألحكام)معد وفقا   

 
  159المرفق بالالئحة التنفيذية للقانون  1الواردة بالملحق رقم  العامة بالبياناتتلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية 

 الى ماورد بالنموذج التالي:  باإلضافة  1981لسنة  

 السويدى اليكتريك  اســـم الشركـــة

 
 االساسية: البيانات 

 الشــركـةغرض 

غرض الشركة هو إقامة وتشغيل مصنع إلنتاج الكابالت الكهربائية واألعمدة الكهربائية واألبراج والمحوالت  
والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصالت أو النهايات الخاصة بموصالت نحاس وألومنيوم معزولة  

( بأشكالها ومشتقاتها،  PVCحبيبات البالستيك )وغير معزولة بجهد منخفض ومتوسط وعالي وإنتاج مادة  
 أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختالف مصادرها وشبكات توزيعها.  وتصميم

 18/5/2006 تاريخ القيد بالبورصة  سنة  25 المدة المحددة للشركة 

 القانون الخاضع له الشركة 
 رقم                  لسنة 

72                    2017 
 مصري جنيه  1 القيمة االسمية للسهم 

 2,170,777,876 اخر راس مال مصدر  5,000,000,000 اخر رأس مال مرخص به 

 2,170,777,876 اخر رأس مال مدفوع 
رقم وتاريخ القيد بالسجل  

 التجاري 
14584 

1/6/2005 

 

 المستثمرين: عالقات  

 عجايبي نها لويس  اسم مسئول االتصال 

 التجمع الخامس القاهرة الجديدة االول،,القطاع  27قطعه  الرئيسي عنوان المركز 

 27599731 ارقام الفاكس  27599700/701 ارقام التليفونات 

 www.elsewedyelectric.com اإللكتروني الموقع 

 Noha.Agaiby@elsewedy.com اإللكتروني البريد 
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 مراقب الحسابات : 

 اسم مراقب الحسابات 
ي  ي ناج 

يك بمؤسسة   – محمد طارق مصطف  كاه(  KPMG)الشر  حازم حسن وشر

 28/12/2021 تاريخ التعيين 

 5/2005 تاريخ قيده بالهيئة  923/2005 رقم القيد بالهيئة 
 

 
 و نسبة ملكية اعضاء مجلس االدارة  :  ساهمين هيكل الم

 % من اسهم الشركة فأكثر 5حملة 
في تاريخ القوائم  عدد االسهم 

 المالية 
 النسبة % 

 %25.175 546,502,820 صادق أحمد صادق السويدى 

 %25.164 546,252,820 أحمد أحمد صادق السويدى 

 %17.763 385,602,690 محمد أحمد صادق السويدى 

 %68.103 1,478,358,330 اإلجمالي 

 

 الشركة  أسهمملكية اعضاء مجلس االدارة في 
في تاريخ القوائم  عدد االسهم 

 المالية 
 النسبة % 

 %25.175 546,502,820 صادق أحمد صادق السويدى 

 %25.164 546,252,820 أحمد أحمد صادق السويدى 

 %17.763 385,602,690 محمد أحمد صادق السويدى 

 %0.004 84,500 عمرو محمد أحمد لبيب

 64,916,280 عزة احمد صادق السويدي 
 

2.99 % 

 - ال يوجد  شريف سامي عباده يوسف 

 % 0.028 604,300 السويدى صادق أحمد  أحمد  الرحمن عبد

 - ال يوجد  السويدى  صادق أحمد  صادق  أحمد

 - ال يوجد  احمد سعد الدين عبده ابو هندية

 - ال يوجد  امين فودةشاهيناز نبيل 

  %71.096 1,485,538,758 اجمالي ملكية اعضاء مجلس االدارة 
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اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ 

 الشراء 
عدد االسهم وفقا الخر بيان  

 افصاحي سابق 
 النسبة % 

 الخزينة  أسهماجمالي 
 

30,000,000 1.381% 

 
 

 

   االدارة: مجلس 
 االدارة : اخر تشكيل لمجلس 

 جهة التمثيل  الوظيفة  االسم 
 الصفة  

 مستقل (   – غير تنفيذي  –) تنفيذي 

غير   رئيس مجلس اإلدارة صادق أحمد صادق السويدى  
 تنفيذي  

 تنفيذي عضو غير  ال يوجد 

   تنفيذي عضو ال يوجد  العضو المنتدب  أحمد أحمد صادق السويدى  

 تنفيذي عضو  ال يوجد  عضو مجلس إدارة  محمد أحمد صادق السويدى  

 تنفيذي عضو  ال يوجد  عضو مجلس إدارة  عمرو محمد أحمد لبيب 

 عضو غير تنفيذي   ال يوجد  عضو مجلس إدارة  شريف سامي عباده 

 عضو غير تنفيذي  ال يوجد  عضو مجلس ادارة  عزة احمد صادق السويدي 

 السويدى صادق أحمد أحمد الرحمن عبد
 تنفيذي عضو  ال يوجد  عضو مجلس ادارة 

 السويدى  صادق  أحمد صادق أحمد
 تنفيذي  غير عضو ال يوجد  عضو مجلس ادارة 

 احمد سعد الدين عبده ابو هندية 
إدارة غير   عضو مجلس  

 متفرغ 
 عضو مستقل  ال يوجد 

 عضو مستقل  ال يوجد  عضو مجلس ادارة  شاهيناز نبيل امين فودة 

 

 عامعلي تشكيل المجلس خالل ال  طرأت* يذكر التغيرات التي  
 ال يوجد تغيرات بتشكيل مجلس اإلدارة 

 

   االدارة : مجلس  اجتماعات 
   2022ديسمبر    31حتي   2022يناير  1اجتماعات مجلس اإلدارة خالل الفترة المالية من   انعقادعدد مرات 

 مرة  10

 
 

   :   لجنة المراجعة 
 :  للجنة المراجعة اخر تشكيل 

 جهة التمثيل  االسم 

 رئيس اللجنة   احمد سعد الدين عبده ابو هندية                       

 عضو اللجنة   السويدى   صادقصادق أحمد 

 عضو اللجنة   شريف سامي عبادة 

 عضو اللجنة  شاهيناز نبيل امين فودة 
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 لها :   الموكلة  والمهام اختصاصات اللجنة بيان 
 التقارير المالية  .1

 

 لموضوعات التالي: ا مراجعة األمور الجوهرية المتعلقة بالمحاسبة وعرض التقارير المالية وفهم تأثيرها على القوائم المالية للشركة، تتضمن تلك

 الشخصي. المعالجات المحاسبية المعقدة أو غير المعتادة أو التي تعتمد على قدر كبير من الحكم  ▪

 أهم األمور المتعلقة بالمبادئ المحاسبية وعرض القوائم المالية متضمنة التغيرات الجوهرية باختيار وتطبيق تلك المبادئ.  ▪

ى إعداد  مراجعة التحليالت التي أعدتها اإلدارة و/ أو مراقب الحسابات والتي توضح النقاط الهامة الخاصة بإعداد التقارير المالية وتأثيرها عل ▪

 لقوائم المالية، بما في ذلك تحليل آثار المعالجات المحاسبية البديلة على القوائم المالية.ا

مواجهتها . متضمنتاً أي قيود على نطاق عمل   صعوبات تمبما في ذلك أي  الحسابات،مراجعة نتائج عملية المراجعة مع اإلدارة ومراقب  ▪

 ات المطلوبة وأي خالفات مهمة مع اإلدارة. مراقب الحسابات أو على أمكانية الوصول إلى المعلوم

داء المالي  مناقشة القوائم المالية السنوية والقوائم المالية الربع سنوية مع اإلدارة ومراقب الحسابات، باإلضافة إلى التصريحات ذات الصلة باأل ▪

 للشركة. 

نوعية المعلومات والبيانات التي سيتم اإلفصاح عنها. ال  مناقشة اإلفصاحات الخاصة بتوزيعات األرباح، تلك المناقشة قد تكون عامة مثل  ▪

 تحتاج اللجنة الى مناقشة كل إفصاح قبل إعالنه. 

 

 الرقابة الداخلية  .2

 

مراجعة مع كالً من رئيس المراجعة الداخلية ورئيس القطاع المالي وأي أطراف معنية أخرى مدى كفاية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية  

ن يتضمن مراجعة مدى قيام إدارة الشركة بالتأكيد على أهمية إجراءات الرقابة وتقييم درجات التأمين الخاصة بأنظمة وبرامج  بالشركة، على أ

 بالشركة. المعلومات المعلومات وخطط الطوارئ لمعالجة المعلومات المالية وغيرها في حالة تعطل أنظمة 

 

 

 

 

 

 المراجعة الداخلية   .3

 

 الئحة إدارة المراجعة الداخلية. مراجعة واعتماد  ▪

 وية. مراجعة مع رئيس المراجعة الداخلية إعداد وتنفيذ ونتائج خطة المراجعة الداخلية السنوية باإلضافة الى أي أنشطة تنفذ خارج الخطة السن  ▪

الداخلية وخطط وأنشطة والتعيين والهيكل مراجعة مع رئيس المراجعة الداخلية وإبالغ مجلس اإلدارة حول مدى كفاية الئحة المراجعة  ▪

 التنظيمي إلدارة المراجعة الداخلية. 

 التأكد من ان إدارة المراجعة الداخلية تحافظ على استقالليتها وعدم وجود أي قيود غير مبررة على نطاق عمل المراجعة الداخلية.  ▪

 ير الدولية لمعهد المراجعين الداخليين.مراجعة فاعلية عمل المراجعة الداخلية، بما في ذلك االلتزام بالمعاي  ▪

 مراجعة واعتماد تعيين وتغيير رئيس المراجعة الداخلية ومراجعة أداء إدارة المراجعة الداخلية سنوياً.  ▪

 

 لمراجعة الخارجية ا .4

 

 اخلية. مراجعة نطاق ومنهجية المراجعة المقترح من مراقب الحسابات، بما في ذلك تنسيق جهود المراجعة مع المراجعة الد ▪

مراجعة اختصاصات مراقب الحسابات وإخطار مجلس اإلدارة والجمعية العامة لمساهمين الشركة بتوصيات اللجنة فيما يخص أتعاب وبنود  ▪

 الخدمة التي سيتم تقديمها بمعرفة مراقب الحسابات. 

ارة والجمعية العامة لمساهمين الشركة برأي اللجنة  تقييم سنوياً مؤهالت مراقب حسابات الشركة واستقالليته وأداءه وتقديم تقرير لمجلس اإلد ▪

فيما يخص استقاللية وأداء مراقب الحسابات. على أن يتضمن التقرير توصيات اللجنة بخصوص إعادة تعيين أو عزل مراقب حسابات  

الى الجمعية العامة للمساهمين  الشركة. في حالة عدم موافقة مجلس اإلدارة على تقييم وتوصيات اللجنة، يجب على اللجنة تقديم تقريرها

 وتضمينه بجدول االجتماع الخاص بها.
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مراجعة المشكالت والعوائق التي واجهت مراقب حسابات الشركة أثناء تأدية مهامه بالشركة، متضمنةً أي قيود على نطاق العمل أو على   ▪

 أو أعضاء إدارة المراجعة الداخلية أو إدارة الرقابة المالية.   القدرة على الوصول الى المعلومات أو األشخاص أو أي خالفات مع إدارة الشركة 

مراجعة وتأكيد استقاللية مراقبي حسابات الشركة من خالل الحصول على خطابات من المراجعين حول العالقة بين المراجعين والشركة   ▪

ف المراجعة، ومناقشة تلك العالقات مع مراقبين وإدارتها ومساهميها أو أي من الشركات التابعة لها بما في ذلك تقديم أي خدمات بخال 

 حسابات الشركة. 

 االجتماع بصفة دورية بشكل منفصل مع مراقبي الحسابات لمناقشة أي أمور تعتقد اللجنة أو المراجعين أنه ينبغي مناقشتها على انفراد. ▪

سوف يتم تقديمها من مراقب حسابات الشركة، يتم تقييم تلك  مراجعة مسبقة لكافة الخدمات بخالف المراجعة المقترحة من إدارة الشركة والتي  ▪

قد مع  الخدمات وفقاً لسياسة الشركة الخاصة باستقاللية مراقب الحسابات ويتم تقديم التقرير لمجلس اإلدارة موضحاً إذا كان على الشركة التعا

 مراقب الحسابات لتقديم تلك الخدمة أم ال.
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 االلتزام  .5

 

فاعلية نظام الرقابة على االلتزام بالقوانين واللوائح الداخلية والخارجية ونتائج تحقيق اإلدارة ومتابعتها )بما في ذلك اإلجراءات  مراجعة   ▪

 التأديبية( ألي حاالت عدم االلتزام أو االحتيال. 

 : وجود إجراءات من أجل  منالتأكد 

 لمحاسبية أو إجراءات الرقابة الداخلية أو األمور المتعلقة بالمراجعة. استالم واالحتفاظ ومعالجة الشكاوى الواردة بشأن األمور ا ▪

 اإلبالغ السري أو غير المعلوم الهوية من قبل الموظفين بشأن الحاالت المشكوك بها والمتعلقة بالمحاسبة أو المراجعة.  ▪

 ن.مراجعة نتائج أي عمليات فحص من قبل الهيئات التنظيمية وأي مالحظات من قبل المراجعي  ▪

 مراجعة عملية تبليغ قواعد السلوك األخالقي إلى موظفي الشركة، ومراقبة االلتزام بها. ▪

 الحصول على تحديثات دورية من اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فيما يتعلق بمسائل االلتزام. ▪

 

 مسئوليات إعداد التقارير  .6

 

لمسائل التي تنشأ فيما يتعلق بجودة أو سالمة البيانات المالية للشركة، والتزام  تقديم تقرير بصفة دورية لمجلس اإلدارة حول أنشطة اللجنة وا ▪

 الشركة بالمتطلبات القانونية أو التنظيمية، وأداء واستقاللية مراقب حسابات الشركة، وأداء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة. 

 حسابات الشركة ومجلس اإلدارة. توفير وسيلة أتصال دائمة بين المراجعة الداخلية ومراقبي  ▪

  تقديم تقرير سنوي إلى مساهمي الشركة، يحدد تشكيل ومسئوليات اللجنة وكيفية تنفيذها، وأي معلومات أخرى مطلوبة وفقاً للقواعد، بما في ▪

 ذلك الموافقة على الخدمات األخرى بخالف المراجعة. 

 ات اللجنة. مراجعة أي تقارير أخرى تصدرها الشركة لها عالقة بمسؤولي  ▪
 

 مسئوليات أخرى  .7

 

 القيام بأي أنشطة أخرى متعلقة بهذه الالئحة بناًء على طلب من مجلس إدارة الشركة.  ▪

اً  مراجعة وتقييم مدى كفاية الئحة اللجنة سنوياً، وطلب موافقة مجلس اإلدارة على التغيرات مقدمة والتأكد من اإلفصاح بطريقة مالئمة وفق ▪

 نين.لمتطلبات القواعد والقوا

 التأكيد سنوياً على تنفيذ كافة المسئوليات المنصوص عليها بهذه الالئحة.  ▪

مراجعة مع إدارة الشركة وأي جهات أخرى وفقاً لرؤية اللجنة تفاصيل أي تحقيقات، عمليات مراجعة أو استفسارات تمت من جهة تنظيمية  ▪

 المالية للشركة وتقديم تقرير لمجلس اإلدارة بنتائج التقييم.عامة فيما يتعلق بتنفيذ أنشطة الشركة أو إعداد القوائم 

 مراجعة اإلجراءات التي وضعتها إدارة الشركة للرقابة على االلتزام بقواعد أخالقيات وسلوك العمل لإلدارة العليا والعاملين.  ▪

سابات الخاص بمجموعة السويدي  مراجعة قرارات اإلدارة فيما يخص طلب رأي ثاني من مراجع حسابات مستقل بخالف مراقب الح ▪

 اليكتريك والشركات التابعة لها فيما يخص األمور المحاسبية الهام. 

 يجب على اللجنة القيام بتقييم أداءها سنوياً بناًء على توصية من رئيس اللجنة.  ▪

 

شركة والمسئولين عنها الرد على توصيات وتقدم اللجنة تقارير ربع سنوية على االقل الي مجلس ادارة الشركة مباشرة ، وعلى مجلس ادارة ال 

الل  اللجنة خالل  خمسة عشر يوماً من تاريخ االخطار بها وعلي رئيس اللجنة اخطار البورصة وهيئة الرقابة المالية في حالة عدم االستجابة خ

 .ستين يوما للمالحظات الجوهرية الي يقدمه للمجلس

 

   :2022 ديسمبر  31حتي  2022ر يناي   1اعمال اللجنة خالل الفترة المالية من 

 4 لجنة المراجعة  انعقاد عدد مرات  

  علىهل تم عرض تقارير اللجنة 
 مجلس ادارة الشركة  

 نعم

هل تضمنت تقارير اللجنة مالحظات  
 جوهرية وجب معالجتها  

 ال يوجد 
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هل قام مجلس االدارة بمعالجة  
 المالحظات الجوهرية 

 

 
   :  بيانات العاملين بالشركة 

 18,556 2022ديسمبر   31حتي   2022يناير  1متوسط عدد العاملين بالمجموعة خالل الفترة المالية من 

 مصري هجني  20,013    2022ديسمبر   31حتي   2022يناير  1متوسط دخل العامل خالل الفترة المالية من 

 
   :  وجد (   )اننظام االثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة 

 
 ال يوجد 

 
 

 

   :   المخالفات و االجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد  
تتعلق بمخالفات لقانون سوق   والتي) عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة  

 المال والئحته التنفيذية وقواعد القيد خالل العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبال " ان وجدت "  ( . 

 

 ال يوجد  •

 
 

 العالقة  ذات األطراف  مع تمت التي التعامالت  بتفاصيل بيان 
العام السابق و   ) يجب ان تتضمن كافة عقود المعاوضة التي ابرمتها الشركة مع احد مؤسسيها او المساهمين الرئيسيين بها و المجموعات المرتبطة بهم خالل

  معية العامة المسبقة لكل عقد من العقود ( قيمة كل عقد و شروطه و تفاصيله و تاريخ موافقة الج 

 ال يوجد  •

لمجلس االدارة    باإلفصاح التزام الداخليين )بما فيهم اعضاء مجلس االدارة والمساهمين الرئيسيين والمديرين( والمجموعات المرتبطة بهم  بيان 

 عن كافة المعلومات المتعلقة باي حالة من حاالت تعارض المصالح واية مصالح مادية او تعامالت تؤثر علي نشاط الشركة أو مصالحها  

 ت مفصح عنها ال توجد حاال •

 

 البيئة  على والحفاظ المجتمع  تنمية في  العام خالل الشركة  مساهمة

المنشور على صفحة الموقع الرسمي لبرنامج األمم المتحدة  االستدامةسياسة الشركة في دعم المسئولية المجتمعية والبيئية موضحة في تقرير 

2030 .  

-Electric-Elsewedy-gc/participants/128851-is-https://www.unglobalcompact.org/what 

2018للعام       Ecovadis للتميز من  وقد حصلت الشركة على المركز البرونزي      

https://ecovadis.com/ 

 2020الشركة لبصمة الكربون عام  تقرير

 

1.pdf-121221-https://www.elsewedyelectric.com/pdfView?file=/media/4374/cfp 

 

  االستدامةنحو  الموجهةالتقارير  إلعدادهو مقياس 2020لعامي    GRI االستدامةتقرير 

final.pdf-1512-2020-https://elsewedyelectric.com/pdfView?file=/media/4375/sr 

mailto:info@elsewedy.com
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/128851-Elsewedy-Electric-
https://elsewedyelectric.com/pdfView?file=/media/4375/sr-2020-1512-final.pdf
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 التنمية المجتمعية 

 

 المسئولية االجتماعية 

لضمان    السويدي اليكتريك إلى تشجيع جميع العاملين على المساهمة في االرتقاء بأوضاع المجتمعات المحيطة بهم بالتوازي مع تعزيز أعمال الشركة تهدف  

فقط، وإنّما تمتد    قدرتها على النمو بشكل مستدام، وذلك في ضوء إيمان الشركة بأن المسئولية االجتماعية ال تقتصر على تقديم التبرعات واألعمال الخيرية 

من الشركة  لتشمل مراعاة البعد االجتماعي ألعمال الشركة على المجتمعات المحيطة وضمان تحقيق المنفعة المشتركة لجميع األطراف ذات الصلة. كما تؤ 

ويشمل ذلك توفير الغذاء والتعليم    بأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه جميع المؤسسات في مساعدة المجتمعات على تجاوز مختلف التحديات التي تواجههم، 

تساهم األعمال    الجيد والمياه النظيفة وخدمات الرعاية الصحية، سعيًا لالرتقاء بأوضاع المجتمع والمساهمة في ضمان مستقبل أفضل لألجيال القادمة. وقد 

أن االرتقاء بأوضاع المجتمع وتحسين معيشته على المدى    الخيرية في تخفيف األعباء المالية وحل مجموعة من المشاكل األخرى على المدى القصير، غير 

 البعيد يتطلب إطالق المبادرات واألعمال ذات المردود اإليجابي المستدام. 

 

لجميع    الجتماعية ومن ثم تلتزم السويدي اليكتريك بتبني أفضل ممارسات المسئولية االجتماعية للشركات التي تضمن مراعاة األبعاد االقتصادية والبيئية وا 

 مليون جنيه لتنمية وتعزيز أنشطتها على صعيد المسئولية االجتماعية.    100أعمال ومشروعات الشركة، حيث قامت بتخصيص  

 
نها من  تعكف شركة السويدي اليكتريك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مع وضع إطار سليم للقيم األساسية التي تتبناها بشكل يمك 

باره المحرك الدافع  المساهمة في االرتقاء بأوضاع المجتمعات المحيطة بأعمالها. كما تولي الشركة اهتماًما بالغًا بأهمية تعزيز تواصلها مع الموظفين باعت 
ت الشركة على صعيد  إلحداث تغيير إيجابي ملموس، وهو ما ينعكس في حرص إدارة المسئولية االجتماعية على التواصل مع الموظفين حول آخر مستجدا 

يتم تواصلها    أنشطة المسئولية االجتماعية، باإلضافة إلى التوعية بأفضل ممارسات االستدامة، من خالل النشرات الربع سنوية والرسائل اإلرشادية التي 
مستدامة التي تشارك بها، كما أنها تتناول  عبر البريد اإللكتروني. وتساهم تلك النشرات في التوعية بأنشطة المسئولية االجتماعية ومبادرات التنمية ال 

م مكاتب  مجموعة من القضايا والموضوعات البارزة مثل ممارسات الحفاظ على المياه وترشيد استهالك الطاقة ومشاركة السيارات في االنتقال. كما تض 
 وغيرها من النصائح اإلرشادية لالستمتاع بحياة صحية وآمنة. ومقرات الشركة العديد من اللوحات اإلعالنية الرامية إلى تشجيع تبني ممارسات االستدامة  

 

ومن جانب آخر تؤمن الشركة بأن العمل الجماعي والتطوع المؤسسي هو أحد وسائل تعزيز االنتماء للمجتمع، حيث توفر الشركة لموظفيها فرص  
لتبرع بالدم وزيارة األيتام وغيرها من األعمال الخيرية، علًما بأن  االشتراك في مجموعة من البرامج التطوعية، ومنها برامج توزيع األغذية وحمالت ا 

 الشركة توفر هذه الفرص بمصانعها في مصر وسلوفينيا.  
 

 مبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة 
عب المبادرة دوًرا هاًما في تحديد مسئوليات  تعد السويدي اليكتريك أحد األعضاء المشاركين بالشبكة المصرية لمبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة، حيث تل 

 اد.  الشركة تجاه المجتمع والموائمة بين أعمالها وعشرة معايير متفق عليها دوليًا في مجاالت حقوق اإلنسان والعمالة والبيئة ومكافحة الفس 
 

 المساهمة في تحسين جودة التعليم 

 مصر  – أكاديمية السويدي الفنية 
تحت إشراف وزارة التعليم. وتتخصص األكاديمية في تقديم برنامج تدريب    2011بتأسيس أكاديمية السويدي الفنية عام  قامت السويدي اليكتريك  

ة. وتتبنى ثانوي تبلغ مدته ثالثة سنوات ويقوم بتوفير التدريبات المهنية المتوافقة مع أحدث المعايير الدولية حول الصناعات الكهربائية الرئيسي 
م األلماني في تقديم جميع برامج التدريب المهني، والذي يعتمد على تطبيق منهج ثنائي يجمع بين التعلم داخل األكاديمية والتدريب في  األكاديمية النظا 
 مصانع الشركة. 

 
الجهات    وتتمثل رؤية األكاديمية في ترسيخ مكانتها بين أبرز المؤسسات الرائدة في تقديم برامج التدريب المهني حول العالم وأن تتحول إلى أبرز 

لمبتكرة التي  المساهمة في إزالة العقبات التي تواجه التعليم المهني في مصر والمنطقة، في حين تتمثل رسالتها في تقديم أفضل البرامج التعليمية ا 
تركز على تطوير مهارات جميع الطلبة، باإلضافة إلى إعداد مجتمع فني يضم أمهر األعضاء والمهنيين المؤهلين للمشاركة في تنفيذ مختلف  

التعليم األكاديمي  المشروعات على الساحتين المحلية والدولية. وقد نجحت األكاديمية في جني ثمار نظام التعليم األلماني الذي يقوم على الجمع بين  
ديمية  والتدريب المهني على أرض الواقع، حيث ساهم بشكل ملحوظ في تقليص الفترة االنتقالية التي يمر بها الخريجين بين استكمال برنامج األكا 

 العمل. وشغل مختلف الوظائف التي يتطلبها سوق  
 لول العملية لتجاوز التحديات التالية: وقدر تم تأسيس أكاديمية السويدي الفنية بهدف المساهمة في إيجاد الح 
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 ضعف برامج التعليم والتدريب المهني في السوق المصري  •

 اتباع الطرق التقليدية في التعليم والتدريب الفني  •

 النقص الحالي بالعاملة الماهرة في مجال الصناعات الكهربائية  •

 ارتفاع أسعار برامج التدريب المهني للطلبة  •

 ب العمالة من الخارج انتشار العولمة واستقطا  •

 زيادة االعتماد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلنترنت في تنفيذ جميع األعمال  •

 
 الفجوة الكبيرة بين نظام التعليم الحالي واحتياجات مختلف الشركات 

المنهج التعليمي واستحداث أنظمة التحكم في الجودة وتأسيس البنية  وقد عكفت أكاديمية السويدي الفنية منذ نشأتها على تطبيق أعلى معايير الجودة في وضع  
 األساسية لألكاديمية، فضالً عن تطوير نظام سريع لتقديم وقبول الطلبة. 

 
 

 2022ديسمبر  31حتي  2022يناير  1الفترة المالية من أهم نتائج أعمال الشركه عن 

والئحتة التنفيذية    2017لسنة    72االستثمار رقم    مؤسسة وفقاُ  الحكام قانون  -شركة مساهمة مصرية بنظام االستثمار الداخلي    –شركة السويدي اليكتريك   •

 .  2005يونية  1بتاريخ   14584وقد تم قيد الشركة بالسجـل التجـاري تحت رقم  

الكهربائية واالبراج والمحوالت والقواطع الكهربائية وجميع اكسسوارات   ةالت الكهربائية واالعمدغرض الشركة هو اقامة وتشغيل مصنع النتاج الكاب •

البالستيك   حبيبات  مادة  وانتاج  وعالي  ومتوسط  منخفض  بجهد  معزولة  وغير  معزولة  والومنيوم  نحاس  بموصالت  الخاصة  النهايات  او  الوصالت 

(P.V.C باشكالها ومشتقاتها ) ، ها وشبكات توزيعها.رادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء علي اختالف مصاد  تصميم وانشاء او 

 قطاعات أعمال رئيسية:  5وتتضمن محفظة أعمال السويدي اليكتريك 
 

األلياف  وكابالتاألسالك والكابالت: األسالك والكابالت ولفات األسالك والكابالت الخاصة ومستلزمات الكابالت وخطوط الجهد العالي   .1

 . الضوئية والعازالت

 .المنتجات الكهربائية: المحوالت واأللياف الزجاجية )الفايبر جالس( .2

  .، االنشاءات المدنية واألشغال العمومية ومحطات معالجة المياهلها توزيع النقل وال والطاقة االنشاءات )كهربائية ومدنية(: لمشروعات توليد  .3

 . ل إدارة الطاقة وشبكات االتصاالت وحلول مراكز البيانات والحلول الحكوميةالبنية التحتية الذكية: حلو .4

 .المرافقإدارة مشروعات الطاقة والمياه وفي  واالستثمار االستثمار في البنية التحتية: تنمية المشروعات الصناعية واللوجستية  .5

 
مع الكيانات الحكومية اإلقليمية وعمالقة الصناعة في   والدوليين وسابقة األعمال المتميزةوتمثل القائمة الطويلة لعمالء السويدي اليكتريك اإلقليميين 

 والسرعة في األداء والدقة في تقديم الخدمات.   ، العالم، شهادة عالمية على الجودة االستثنائية التي تتمتع بها الشركة

موظف، وتقوم المجموعة بتصدير   18000 حوالياكثر من  ، ويعمل بهاةدول 31متنوعة في  مصانعتمتلك السويدي اليكتريك   ، من ناحية أخرى

الشركات في عالم الكهرباء والطاقة حول العالم، من خالل ما  ار السويدي اليكتريك واحدة من كبلذا تُعد دولة حول العالم.  110منتجاتها ألكثر من 

في نطاق جغرافي واسع وتتمتع  الشركة تعمل كما تقدمه من حلول تكنولوجية متطورة وصديقة للبيئة تتسم بالجودة الفائقة والكفاءة في التكاليف، 

 الشرق األوسط وأفريقيا.  منطقة بتواجدها القوي في 

المتكاملة، باإلضافة للقدرات اإلنتاجية   الطاقة قطاع الطاقة اعتماداً على قدراتها وامكانياتها القوية في تقديم حلول  اتك على خدمتركز السويدي اليكتري

 ألف طن.     280إلى ذي تصل طاقته السنوية وال بالشركة،  الفائقة لقطاع األسالك والكابالت

اإلنجازات  من في السوق المصري، حيث يتمتع بسجل حافل  رائدينواحداً من أهم ال ويمثل قطاع نقل وتوزيع الطاقة في السويدي اليكتريك

الشرق األوسط وأفريقيا، مثل أنجوال ومصر واثيوبيا وغانا والكويت  في  دولة 17والمشروعات سريعة التنفيذ، باإلضافة لبصمته الواضحة في 

 . وزامبيا اإلمارات العربية المتحدةو
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 2022 ديسمبر 31 المنتهية في ةالماليقائمة الدخل المستقلة للسنة 
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 2022ديسمبر  31قائمة توزيع األرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 
 

 

 
  

 

  2022بيان توزي    ع ارباح  

 رب  ح العام  2,551,231,024  
 
  صاف

  إحتياىط قانون       -  

  توزيعات عاملي     125,954,274  

  قرش للسهم   0.40حصة المساهمي      855,742,286  

  االرباح المرحلة للعام القادم  1,569,534,463  

 

 
 

 

  إجماىل عدد االسهم  2,170,777,876  

  اسهم الخزينة واسهم اإلثابة   31,422,160  

  القابل للتوزي    ع إجماىل عدد االسهم   2,139,355,716  

 
  

 
 

 

 

 

 

 : )القوائم المالية المجمعة( 2022ديسمبر  31فى   المالية المنتهية السنة الشركه عن  عمالأ نتائج همأ 

 .2021مليار جم بعام  60.5  مقارنة بجم  92.2مبلغ مليار  2022عام  في تاإليرادا بلغت -1

 

 

 .2021عام  فيجم  مليار 3.5 بجم مقارنة  مليار  5.4مبلغ 2022عام  فيصافى الربح  بلغ -2

  

 : 2021 لعام الفترة نفس مع مقارنة المختلفة القطاعات من  2022المحققة فى عام  لإليرادات  ملخص يلى فيما و

 المنتج

المنتهية  المالية السنة  

   2022  ديسمبر 31 فى  

جنيه مليون  

المنتهية  المالية السنة  

   2021 ديسمبر   31فى  

جنيه مليون  

(  -+/ )  التغير  

 29,629 43,710 الخام المواد و االسالك و الكابالت
47.5% 

 5,148 9,101 الكهربائية المنتجات
76.8% 

 %52.8 25,764 39,357 المقاوالت  مشروعات

 %52.2 60,541 92,168 اإليرادات  مجموع
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القاهرة –القاهرة الجديدة ، ١١٨٣٥التجمع الخامس –الحي األول  – ٢٧القطعة    

info@elsewedy.com : • )+تليفون:٢٧٥٩٩٧٠٠ )٢٠٢+( • فاكس:٢٧٥٩٩٧٤٦ ) ٢٠٢ 

 www.elsewedyelectric.com 

 

 

 

 

 2022ديسمبر  31قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 
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