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يك  ي  السويدي اليكتر
 
ة المالية المنتهية ف ، وتحقق 2021يونيو  30تعلن نتائج الفتر

ا عىل مستوى نمًوا  
ً
كةأغلب ملحوظ  قطاعات الشر

 

ات المالية المجمعة  ة أبرز المؤشر   2021 عاماألول من  النصف لفتر
 
 

 مجمل الربح اإليرادات 
الضرائب قبل خصم  األرباح التشغيلية 

 والفوائد واإلهالك واالستهالك
 صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية

 مليار جنيه 26  

 %29سنوي بنسبة  رتفاعا ▲

 مليار جنيه 3.8

 %65سنوي بنسبة  رتفاعا ▲

 جنيه مليار 2.9

 % 80سنوي بنسبة  رتفاعا▲

 جنيه مليار 1.6

 % 74سنوي بنسبة  رتفاعا▲

المشروعات المتعاقد عليها )مشروعات 

 2021األول  النصفالمقاوالت( | 

 مليار جنيه 49.7

 المشروعات المتعاقد عليها )العدادات( | 

 2021األول  النصف 
 ون يورو ملي 98

 المشروعات المتعاقد عليها )المحوالت( |  

 2021األول  النصف
 دوالر  مليون 88

 
الشررةة المصررية الراةدف  ت تصرنيأل األسرال والرابات وتو ير  لول ال اقة  – (SWDY.CAأعلنت اليوم شررةة السرويدي اليرتري) )ةود البور رة المصررية 

جنيه خال   ارملي 26،  يث بلغت اإليرادات 2021  يونيو  30عن نتاةجها المالية المجمعة للفترف المالية المنتهية  ت   –والمقاوالت  ت الشررررأل األوسررري وأ ريقيا  

جنيه،  ت  مليار  1.6ليبلغ   %73.9 را ت الرب  بعد خصرح  قوأل األقلية بمعدل سرنوي   رتفأل. وا%29.3نسربة  سرنوي ب ارتفاع، وهو 2021عام  النصرف األول من 

 .خال نفس الفترف  %6.1 ين بلغ هامش  ا ت الرب   

خال النصف األول من عام ه  ققت ذيالاألداء القوي ب خورف إدارف الشرةة بأن  أ مد السويدي العضو المنتدب لشرةة السويدي اليرتري)، رح و ت هذا السياأل 

النصف األول من عام  ، وذل) على خلفية  2021 ارتفاع إيرادات ق اع األسال مدعوًما ب، و2021نمو إيرادات أغلب ق اعات الشرةة بشرل ملحوظ خال 

قدرها   بزيادف سنوية  الفترف.  %55.1والرابات  نفس  الشرةة    خال  قويةما  ققت  الجاري،  يث  نتاةج  العام  الثانت من  الربأل  أهدا ها تنفيذ  نجحت  ت  ة خال 

رب  بصورف ملحوظة خال النصف الوأشار السويدي إلى ارتفاع مجمل تحقيق مزيد من النمو خال النصف الثانت من العام.  م مما يمهد ال ريق أمااالستراتيجية 

ز على يوا لة مسيرف النمو مأل الترة اعات الشرةة خال هذه الفترف، مشيراً إلى قدرف الشرةة على م األول من العام، مما يعرس تحسن مستويات الربحية عبر ق 

انعرس على قاةمة الدخل خال نفس الفترف، الملحوظ الذي  ققته الشرةة قد  نمو  الأوض  السويدي أن  و.  اتق اعالعلى مستوى جميأل  اإلدارف الفعالة لهيرل التراليف  

عدل نمو منمو هامش  ا ت الرب  ب، مصحوبًا ب%73.9وهو نمو سنوي بمعدل    2021مليار جنيه خال النصف األول من عام    1,6إلى   يث ارتفأل  ا ت الرب   

خال النصف الثانت من العام، مما األداء القوي  استمرار وتيرف    قألالعام السابق. وأوض  السويدي أن اإلدارف تتو  من  خال نفس الفترف  %4.5مقابل    ،% 6.1سنوي  

 بنهاية العام الجاري.تحقيق المزيد من النمو سيثمر عن 

 
من تحقيق الشرةة  تمرنت     يثالشرةة أ رزت تقدًما ملحوًظا على  عيد التوسأل ببصمتها الجغرا ية وتعزيز تواجدها باألسواأل سريعة النمو،  وتابأل السويدي أن  

رتري) ستقوم السويدي اليأن شرةة  إلى  وأشار  (.  19  –  جاةحة  يروس )ةو يدانتشار  من آثار    ات العالميةاالقتصادالتت تشهدها  تعا ت  موجة الأقصى استفادف من  

عملياتها التشغيلية  ت إعادف هيرلة   ضًا عن  الربأل الثالث من العام الجاري  ا المالية المجمعة بدًءا من  مهعلى قواة  اندونيسيبتجميأل نتاةج آخر استثماراتها  ت إ 

وعلى  عيد ق اع مشروعات المقاوالت، أوض  أن الشرةة قامت بتنفيذ العديد من المشروعات .  الجاريعام  البنهاية  هذه العملية    باةستان، على أن يتح االنتهاء من

من أجل توظيف خبرات الشرةة الهاةلة ةا ة الفرص االستثمارية  التزام الشرةة ببحث    ىعلالسويدي  وأةد   ت أسواأل دول مجلس التعاون الخليجت وأ ريقيا ومصر.  

لتعزي   لول  مجال ت   التحتية  الربحية.  البنية  تنزانيا مرةًزا    وبناءً ز مستويات  التشغيلية  ت  الشرةة من عملياتها  اتخذت  للتوسأل  ت منتجات رةيسيًا  على ذل)، 

، أسواأل شرأل ووسي وجنوب أ ريقياوذل) لخدمة    ملحقات ومستلزمات الراباتةذل)  والرابات والعدادات والمحوالت    اتق اعومن بينها    ، عات الشرةةاق 

  بتنزانيا رو يجت  على نهر  مشروع سد توليد ال اقة الرهروماةية  اإلنشاةية بعمال  األأن  بالسويدي    دأشاو   رص نمو واعدف.هذه األسواأل من  نظًرا لما تحظى به  

 .تسير و قًا للجدول الزمنت

 

بأهمية الشرةة  عقيدف  وذل) ان اقًا من    ،خال الفترف القادمة  البشريالعنصر  تنمية  بالتوازي مأل  التشغيلية  العمليات   ت  لتوسأل  اواختتح السويدي بأن الشرةة تستهدف  

 هحإعداد وخريج    100على ذل)، قامت الشرةة بإطاأل برنامج ت وير الخريجين بهدف وتأهيل    وبناءً .  أهح أ ول الشرةةمن  باعتبارهح  الموظفين    قدراتتنمية  

جميأل األطراف ذات العاقة المستدامة للتعظيح القيمة  التت تتمتأل بها  الهاةلة    خبراتالدراية والتوظيف  قدرتها على  ليرونوا قادف المستقبل، معربًا عن ثقة الشرةة ب

 . المقبلةخال السنوات 
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،  يث سراهح  2021 ا ظ ق اع األسرال والرابات على أداةه المتميز باعتباره أةبر الق اعات مسراهمة  ت إجمالت إيرادات الشررةة خال النصرف األول من عام 

من إجمالت  %40.6إلى العام الماضت. وتراجعت مساهمة ق اع مشروعات المقاوالت من الربأل األول خال    %41.1من إجمالت اإليرادات مقابل   %49.3بنسبة  

خال نفس الفترف من العام السابق، وهو ما يعرس النمو القوي الذي  ققه ق اع األسال والرابات.   %46.9مقابل   2021اإليرادات خال النصف األول من عام  

، بينما ارتفعت  2021ل النصرف األول من عام من إجمالت اإليرادات خا  %4.9نق ة مئوية ليسرجل   2ومن جانب آخر، تراجعت مسراهمة ق اع العدادات بواقأل  

 ت إجمالت اإليرادات   %1.4من إجمالت اإليرادات. بلغت مسرراهمة المنتجات الرهرباةية األخرى   %3.1نق ة مئوية مسررجًا    0.2مسرراهمة ق اع المحوالت بواقأل  

  0.2اإليرادات المجمعة  ت هذه الفترف، وهو تراجأل سررنوي بواقأل    من  %0.7،  ت  ين سرراهح ق اع ال اقة المتجددف بنسرربة  2021خال النصررف األول من عام 

  .نق ة مئوية مقارنة بالنصف األول من العام السابق، والذي مثل أول  ترف ستة أشهر تشغيلية للق اع

. وبلغت إيرادات %55.1ي نسررربته ، وهو نمو سرررنو2021مليار جنيه تقريبًا خال النصرررف األول من عام   12.824وبلغت إيرادات ق اع األسرررال والرابات 

مليار جنيه خال نفس   9.436مقابل   %11.8، وهو ارتفاع سرنوي بواقأل 2021مليار جنيه خال النصرف األول من عام   10.552ق اع مشرروعات المقاوالت 

. وبلغت %7.7، وهو تراجأل سرنوي نسربته 2021م مليار جنيه خال النصرف األول من عا  1.287الفترف من العام السرابق، بينما سرجلت إيرادات ق اع العدادات 

،  ت  ين ارتفعت إيرادات المنتجات الرهرباةية %36.2، بارتفاع سنوي نسبته  2021مليون جنيه خال النصف األول من عام   802.6إيرادات ق اع المحوالت  

مليون جنيه    178.4مليون جنيه، مقابل   181.1جددف إيرادات بقيمة  مليون جنيه خال نفس الفترف. وسررجل ق اع ال اقة المت  364.5لتبلغ    %44.7بمعدل سررنوي 

  .خال النصف األول من العام السابق، والذي ان لقت خاله أعمال الق اع

الفترف من  مليار جنيه خال نفس   2.300، مقابل  %65.4، وهو نمو سرنوي بنسربة  2021مليار جنيه تقريبًا خال النصرف األول من عام    3.804بلغ مجمل الرب   

  949.7مقابل   %66.2، بارتفاع سرنوي نسربته  2021مليار جنيه خال النصرف األول من عام   1.579العام السرابق. وبلغ مجمل رب  ق اع األسرال والرابات 

السرابق. من نا ية أخرى، سرجل خال نفس الفترف العام   %41.3من مجمل رب  الشررةة مقابل    %41.5مليون جنيه خال نفس الفترف من العام السرابق،  يث مثل 

من مجمل رب     %35.9،  يث مثل %92.5، بنمو سرنوي نسربته  2021مليار جنيه خال النصرف األول من عام   1.365مجمل رب  ق اع مشرروعات المقاوالت 

 .خال نفس الفترف من العام السابق  %30.8الشرةة مقابل 

من مجمل رب     %10.3، ليسراهح بنسربة %29.5، وهو نمو سرنوي بواقأل  2021النصرف األول من عام  مليون جنيه خال   392.8بلغ مجمل رب  ق اع العدادات 

مليون جنيه خال النصررف    220.5. وقد سررجل ق اع المحوالت مجمل رب  بقيمة 2020خال النصررف األول من عام    %13.2الشرررةة خال نفس الفترف مقابل 

خال النصرف األول من عام   %7.8مقابل   %5.8غير أن مسراهمته  ت مجمل رب  الشررةة تراجعت إلى   %23.7، وهو ارتفاع سرنوي بنسربة  2021األول من عام 

،  يث %71.8، بارتفاع سرنوي نسربته  2021مليون جنيه خال النصرف األول من عام   159.1، بينما بلغ مجمل رب  ق اع المنتجات الرهرباةية األخرى 2020

 ت   %2.3، وسرراهح بنسرربة  2021مليون جنيه خال النصررف األول من عام   88.3مجمل رب  ق اع ال اقة المتجددف من مجمل رب  الشرررةة. وبلغ   %4.2مثل 

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

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

ألف موظف. وتنفرد الشرةة بقدرتها على مواةبة وتجاوز مختلف التحديات التت تواجه األسواأل العالمية وال بيعة المعقدف لمجال الصناعات   14عمل يضح أةثر من  

لتت تعمل بها. للمزيد  لية االرهرباةية، مستفيدًف من خبرتها الواسعة  ت تصنيأل مختلف المنتجات ودرايتها العميقة بالق اعات الرهرباةية المتنوعة  ت األسواأل المح

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

 

 المساهمينهيكل 
 ( 2021يونيو  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
 طارأل يحيى، مدير عاقات المستثمرين األستاذ / 

 tarek.yehia@elsewedy.comبريد إلرترونت: 

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

 +202 27 599  700  –  701تليفون: 

 + 202 27 599 731فاكس: 

 

 

 

 

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

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

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 ضمنً  ات المستقبلية  را ةً نتاةج  ت المستقبل، أو عن أداء الشرةة أو انجازاتها الواردف  ت هذه التوقع

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  2020النصف األول  2021النصف األول  التغير  2020الثاني الربع  2021 الثانيالربع  جنيه مصري

       اإليرادات

  8,267,373,392 12,824,285,029  3,552,613,664 6,534,718,795 األسال والرابات 

  2,236,286,754 2,454,418,134  1,129,420,359 1,101,812,832 المنتجات الرهرباةية 

  9,614,680,672 10,733,794,202  4,657,442,720 6,083,708,142 مشروعات المقاوالت 

        

 %29.3 20,118,340,818 26,012,497,365 %46.9 9,339,476,743 13,720,239,769 إجمالي اإليرادات 

        

  ( 17,817,967,170) ( 22,207,994,593)  ( 8,237,382,692) ( 11,789,131,505) ترلفة البضاعة المباعة 

 %65.4 2,300,373,648 3,804,502,772 %75.2 1,102,094,051 1,931,108,263 مجمل األرباح 

        

  %11.4 %14.6  %11.8 %14.1 هامش مجمل األرباح 

  ( 1,362,903,986) ( 1,552,031,722)  ( 639,440,459) ( 783,571,957) المصرو ات البيعية والعمومية واإلدارية 

  169,043,282 202,840,076  78,892,859 126,531,615 أرباح تشغيلية أخرى 

  ( 136,970,645) ( 199,653,172)  ( 35,490,344) ( 34,283,840) مصرو ات تشغيلية أخرى 

  167,094,219 129,239,303  84,963,189 70,467,491 إيرادات من استثمارات ب ريقة  قوأل الملرية 

األرباح قبل خصم الفائدة والضريبة واإلهالك   

 واالستهالك 
1,583,937,474 889,545,567 78.1% 2,927,159,284 1,623,838,775 80.3% 

        

خصم الفائدة والضريبة واإلهالك  هامش األرباح قبل 
 واالستهالك 

11.5% 9.5%  11.3% 8.1%  

  ( 487,202,257) ( 542,262,027)  ( 298,526,272) ( 273,685,902) اإلهال واالستهال 

  60,513,780 ( 16,076,719)  116,681,276 ( 32,780,088) مراسب/)خساةر( أسعار الصرف 

        

 %97.9 1,197,150,298 2,368,820,538 %80.5 707,700,571 1,277,471,484 الفائدة والضريبةاألرباح قبل 

        

  ( 213,307,905) ( 293,704,504)  ( 147,465,900) ( 156,620,514) مصرو ات تمويلية 

  317,547,322 259,730,418  138,584,519 186,303,196 إيرادات تمويلية 

  104,239,417 ( 33,974,085)  ( 8,881,382) 29,682,682 دخل الفائدة )مصروفات( 

 %79.4 1,301,389,715 2,334,846,452 %87.1 698,819,189 1,307,154,165 األرباح قبل الضريبة  

        

  ( 275,426,842) ( 591,576,151)  ( 136,551,429) ( 333,377,162) الضراةب 

 %69.9 1,025,962,873 1,743,270,302 %73.2 562,267,760 973,777,004 صافي الربح 

        

  ( 111,719,526) ( 153,675,966)  ( 48,102,900) ( 84,252,436)  قوأل األقلية 

 %73.9 914,243,347 1,589,594,302 %73.0 514,164,861 889,525,004 صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية 

  %4.5 %6.1  %5.5 %6.5 األرباح هامش صافي 

 

  



 

 

  
  
          |                 1          

          |           1 

  

ي 
 بيان صحف 
 2021 أغ طس 17  ق هرة |

 

 الميزانية المجمعة
 

 30/06/2021 31/03/2021 31/12/2020 جنيه مصري 

      األصول  

 8,937,096,848 8,885,393,252 8,814,664,639 األ ول الثابتة 

 2,424,373,450 1,580,844,648 1,524,731,301 استثمارات

 319,874,008 360,992,174 436,434,058 أ ول ضريبية م جلة

 2,561,529,237 2,390,809,167 2,186,475,382 عماء وأر دف مدينة 

 14,242,873,543 13,218,039,241 12,962,305,380 إجمالي األصول غير المتداولة

    األصول الحالية 

 10,729,343,941 8,161,350,856 7,490,676,915 المخزون 

 12,520,274,010 12,818,325,008 13,283,549,306 عماء وأوراأل قبض  

 11,544,539,215 11,122,563,375 9,740,130,188 مدينون وأر دف مدينة أخرى

 1,025,536,748 858,343,324 645,776,969 مستحق من أطراف ذوي عاقة 

 11,208,577,976 10,312,098,182 10,811,687,255 النقدية وما  ت  رمها

 47,028,271,890 43,272,680,745 41,971,820,633 إجمالي األصول المتداولة

 61,271,145,433 56,490,719,986 54,934,126,013 إجمالي األصول 

     االلتزامات المتداولة

 12,865,570,265 9,742,403,024 8,268,089,866 بنول تسهيات اةتمانية وسحب على المرشوف وقروض قصيرف األجل

 6,339,559,377 5,221,104,284 5,733,816,805 موردون وأوراأل د أل وداةنون 

 16,918,092,521 17,777,716,052 16,783,796,474 أر دف داةنة أخرى

 568,111,797 491,655,595 588,944,840 مستحق ألطراف ذوي عاقة

 1,633,386,654 1,534,941,527 1,497,155,181 المخصصات 

 38,324,720,614 34,767,820,481 32,871,803,166 إجمالي االلتزامات المتداولة

 2,184,180,000 2,184,180,000 2,184,180,000 رأس المال المصدر والمد وع 

 13,693,057,925 13,925,478,436 12,904,089,360 أرباح محتجزف 

 1,562,926,637 1,335,502,278 1,551,248,250 أخرى 

 17,440,164,562 17,445,160,714 16,639,517,610 إجمالي حقوق الملكية للشركة األم 

 916,741,158 916,741,158 834,014,962  قوأل األقلية

 18,356,905,720 18,361,901,872 17,473,532,572 إجمالي حقوق الملكية

 2,349,714,766 2,349,714,766 1,909,237,174 قروض طويلة األجل 

 2,239,804,333 2,252,741,071 2,340,129,758 التزامات غير متداولة أخرى

 4,589,519,099 4,602,455,837 4,249,366,931 إجمالي االلتزامات غير المتداولة 

       

 61,271,145,433 61,216,131,695 56,490,719,986 الملكية إجمالي االلتزامات وحقوق 

 


