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السويدي اليكتريك تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في  03يونيو 9302
أبرز المؤشرات المالية المجمعة لفترة النصف األول من عام 9102
اإليرادات

مجمل الربح

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك

صافي الربح بعد خصم حقوق
األقلية

 9012مليار جنيه
▲ نمو سنوي بنسبة %7

 012مليار جنيه
▲ نمو سنوي بنسبة %5

 912مليار جنيه
▼ انخفاض سنوي بنسبة %4

 012مليار جنيه
▼ انخفاض سنوي بنسبة %91

المشروعات المتعاقد عليها (مشروعات
المقاوالت) | النصف األول 9102

المشروعات المتعاقد عليها (العدادات) |
النصف األول 9102

المشروعات المتعاقد عليها (المحوالت) |
النصف األول 9102

 66مليار جنيه

 72مليون يورو

 016مليون دوالر

أعلنت اليوم شررةة السرويدي اليرتري (ةود البورصرة المصرية  – )SWDY.CAالشرةة المصرية الرائدة في تصنيع األسالك والرابالت وتوفير حلول الطاقة
والمقاوالت في الشرق األوسط وأفريقيا – عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في  01يونيو  ،9102حيث بلغت اإليرادات  9016مليار جنيه تقريبًا
خالل النصررف األول من عام  ،9102وهو نمو سررنوي بنسرربة  .%7وانخفض صررافي الربب بعد خصررو حقوق األقلية بمعدل سررنوي  %91ليبلغ  012مليار جنيه،
بينما بلغ هامش صافي الربب  %818خالل نفس الفترة.
وفي هذا السياق أوضب أحمد السويدي العضو المنتدب لشرةة السويدي اليرتري  ،أن الشرةة أحرزت تقدم ملحوظ على صعيد تحقيق األهداف االستراتيجية التي
حددتها اإلدارة للعام الجاري ،وهو ما يعرسرره ارتفاا اإليرادات بمعدل سررنوي  %7لتسررج  9016مليار جنيه خالل النصررف األول من العام بفض ر األداق القوي
لقطاا مشررروعات المقاوالت .وتابع السررويدي أن التراجع السررنوي بصررافي الربب خالل النصررف األول من العام الجاري يرجع بصررفة رئيسررية الى ارتفاا هير
مشيرا الى استقرار أداق جميع القطاعات التشغيلية الرئيسية واستمرار قدرتها على تعظيو القيمة بشر مستدام على
التراليف مقارنًة بنفس الفترة من العام السابق،
ً
المدى البعيد.
وتابع السررويدي أن النصررف األول من العام الجاري شررهد مجموعة من التطورات الرئيسررية التي سررتسرراهو في تنمية التواجد المباشررر للشرررةة والنطاق الجغرافي
لعملياتها مع تنويع باقة الخدمات المقدمة بواسررطة قطاا مشررروعات المقاوالت ،حيث يذتي فل في ضرروق ايمان اإلدارة باإلمرانات الواعدة التي تطرحها مصررادر
الطاقة المتجددة باعتبارها فرصرة نمو هائلة للشررةات العاملة في مجال الطاقة .وأضراف السرويدي أن الشرةة تعتام التوسع في قطاا الطاقة المتجددة مع التوسع
في األسرواق الجذابة التي تسراهو في تعظيو القيمة للشررةة ،حيث قامت بتوقيع عقد شرراق بقيمة  55مليون يورو مع شررةة  R.F. Energy S.A.التابعة لشرةة
 F.G Europe S.A.لالسرتحواف على أربع شرةات في اليونان ،الال منها تمتل مشروعات ااقة ريا وأخرى تمتل مشروا لتوليد الطاقة الرهرومائية ،ةما
اسررتلمت الشرررةة الدفعة المقدمة بقيمة تعادل  %05من اجمالي قيمة مشررروا انشرراق سررد ومحطة توليد ةهرومائية بتناانيا ،وفل بالشررراةة مع شرررةة المقاولون
العرب.
وعلى صرعيد قطاا مشروعات المقاوالت ،لفت السويدي الى نجا الشرةة في التعاقد على مشروعات نق وتوزيع ةهرباق بقيمة  9162مليار جنيه ،وفل ضمن
جهود الشرررةة لتوظيف الطلا المتاايد على مشررروعات عقود التصررميو والتوريد واإلنشرراق بمنطقة الشرررق األوسررط وأفريقيا .وأةد أن التطورات المذةورة تعرس
مدى القة العمالق في شرةة السويدي اليرتري  ،وأن الشرةة تتطلع الى توظيف خبرتها الواسعة في تذمين وتنفيذ المايد من المشروعات في أسواق الشرق األوسط
وأفريقيا خالل الفترة المقبلة.
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وقد واصررر قطاا األسرررالك والرابالت احتالل النصررريا األةبر من اجمالي ايرادات الشررررةة خالل النصرررف األول من عام  ،9102حيث بلغت مسررراهمته %56
بإجمالي اإليرادات (مقاب  %52خالل النصررررف األول من عام  )9108وهو تراجع سررررنوي بنسرررربة  018نقطة مئوية .ومن جانا آخر ارتفعت مسرررراهمة قطاا
مشرروعات المقاوالت بواقع  415نقطة مئوية لتبلغ  %00من اجمالي اإليرادات خالل النصرف األول من عام ( 9102مقاب  %97خالل النصف األول من عام
 .)9108وتراجعت مسرراهمة قطعي العدادات والمحوالت بواقع  117و 110نقطة مئوية لتص ر الى  %8و %4من اجمالي اإليرادات على التوالي خالل النصررف
وأخيرا ارتفعت مسرررررراهمة قطاا المنتجات الرهربائية
األول من العام الجاري ،وفل على خلفية انخفاض ايرادات القطاعين منذ النصررررررف األول من عام .9108
ً
بواقع  110نقطة مئوية الى  %018من اجمالي اإليرادات خالل النصف األول من عام ( 9102مقاب  %015خالل النصف األول من عام .)9108
بلغت ايرادات قطاا األسرررالك والرابالت  09مليار جنيه تقريبًا خالل النصرررف األول من عام  ،9102وهو نمو سرررنوي افيف بنسررربة  .%110وارتفعت ايرادات
قطاا مشررررروعات المقاوالت بمعدل سررررنوي  %9519لتسررررج  617مليار جنيه خالل النصررررف األول من العام الجاري مقاب حوالي  514مليار جنيه خالل نفس
الفترة من العام السررررابق .ومن جانا آخر تراجعت ايرادات قطاا العدادات بنسرررربة سررررنوية  %010لتسررررج  017مليار جنيه تقريبًا خالل النصررررف األول من عام
 ،9102بينما سررجلت ايرادات قطاا المحوالت انخفاض سررنوي افيف بنسرربة  %112لتبلغ  77514مليون جنيه خالل نفس الفترة .وقد مثلت المنتجات الرهربائية
نموا خالل النصرف األول من العام الجاري ،حيث ارتفعت ايرادات القطاا بمعدل سنوي  %0114الى  08415مليون جنيه خالل النصف األول
القطاا األسررا ً
من العام الجاري.
بلغ مجم الربب  016مليار جنيه تقريبًا خالل النصررررف األول من عام  ،9102وهو نمو سررررنوي بمعدل  %416مقاب  014مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام
السررابق .وبلغ مجم ربب قطاا األسررالك والرابالت حوالي  016مليون جنيه خالل النصررف األول من العام الجاري ،وهو تراجع سررنوي بنسرربة  ،%112غير أنه
مث النصرررريا األةبر من مجم ربب الشرررررةة خالل نفس الفترة .وارتفع مجم ربب قطاا مشررررروعات المقاوالت بمعدل سررررنوي  %0811ليبلغ  010مليار جنيه
خالل النصررررف األول من عام  .9102وبلغ مجم ربب قطاا العدادات  45917مليون جنيه خالل النصررررف األول من العام الجاري ،وهو تراجع سررررنوي بنسرررربة
 ،%110في حين ارتفع مجم ربب قطاا المحوالت بنسبة سنوية  %211ليبلغ  90610مليون جنيه خالل نفس الفترة .وبلغ مجم ربب قطاا المنتجات الرهربائية
 06514مليون جنيه خالل النصف األول من عام  ،9102وهو تراجع سنوي بنسبة .%0010
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عن شركة السويدي اليكتريك
تذسررسررت شرررةة السررويدي اليرتري عام  0208من قب عائلة السررويدي ،ونجحت في تنمية أعمالها حتى أصرربحت شرررةة رائدة في تصررنيع الرابالت والمنتجات
الرهربائية بمختلف أنواعها وتوفير حلول مشرررروعات المقاوالت على السررراحتين اإلقليمية والعالمية .وتمتل الشررررةة  99منشرررذة صرررناعية في  05دولة وتحظى
بفريق عم يضرو أةثر من  04ألف موظف .وتنفرد الشررةة بقدرتها على مواةبة وتجاوز مختلف التحديات التي تواجه األسررواق العالمية والطبيعة المعقدة لمجال
الصرناعات الرهربائية ،مسرتفيدًة من خبرتها الواسعة في تصنيع مختلف المنتجات ودرايتها العميقة بالقطاعات الرهربائية المتنوعة في األسواق المحلية التي تعم
بها .للمايد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللرتروني www.elsewedyelectric.com

هيكل المساهمين

معلومات عن السهم

(في  01يونيو )9102

كود البورصة المصرية SWDY.CA

٦٧.٧%

عدد األسهم المقيدة

9808480818111
 0411جنيه

سعر السهم ( 03يونيو )9302
رأس المال السوقي ( 03يونيو )9302

 00145مليار جنيه

بيانات التواصل مع عالقات المستثمرين
٣٢.٣%

أسهم التداول الحر

عائلة السويدي

األستاف  /اارق يحيى ،مدير عالقات المستثمرين
بريد الرترونيtarek.yehia@elsewedy.com :
العنوان :قطعة  97الحي األول ،التجمع الخامس ،القاهرة الجديدة
تليفون+939 92 922 233 – 230 :
فاكس+939 92 922 200 :

التوقعات المستقبلية
يحتوي هذا البيان على توقعات مستقبلية ،ويمرن التعرف عليه عن اريق استخدام مث العبارات والرلمات االتية "وفقا للتقديرات"" ،تهدف"" ،مرتقا"" ،تقدر".
التوقعات المسرررتقبلية تعرس وجهات النظر الحالية إلدارة الشررررةة ("االدارة") على أحدا مسرررتقبلية ،والتي تقوم على افتراضرررات اإلدارة وتنطوي على مخاار
معروفرة وغير معروفرة ومجهولرة ،وغيرهرا من العوام التي قد تؤالر على ان ترون نتائش الشرررررررةة الفعلية أو أداقها أو انجازاتها مختلفا اختالفا جوهريًا عن أي
نتائش في المستقب  ،او عن أداق الشرةة أو انجازاتها الواردة في هذه التوقعات المستقبلية صراحة أو ضمنا.
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قائمة الدخل المجمعة
جنيه مصري

الرب ع الثان  9102الرب ع الثان 9102

التغي

النصف األول  9102النصف األول 9102

التغي

اإليرادات
األسالك والرابالت

445564,,,45,5

44,1,421,40,,

1149644,,94696

1149,241124,,,

المنتجات الرهربائية

14,,94,144542

14,224,,,4450

24,554212451,

24,,,46064615

مشروعات المقاوالت

,445,44904,,0

249,940294120

64,5540,64,,9

44,,440054242

إجمالي اإليرادات

01344131233201

01300230923122

90311431923214

9130113,943911

ترلفة المبيعات

(),44,,444941,0

(),4552419149,,

()1,4992441,44,5

()1646964,0,4501

03,1031913121

031,1324,3,91

4311030003912

4331333013213

%0,.1

%01.1

%01.1

%01.2

()6,9499,4,,1

()41,46944961

()142,,405,4290

()140,249614049

2542194056

,640564094

444,5944,5

12145,044,6

()144,,44509

()22,42,04266

()141442,4591

()2,54,494,,,

1014,224696

1644906492,

19249414,14

,1,4,,44492

03410320,3,09

0392130203192

93,9131223021

93231322134,2

%04.0

%09.,

%09.,

%03.9

اإلهالك واالستهالك

()1,046,,45,5

()146426,4012

(),414,464,09

(),1041,44299

مراسا(/خسائر) أسعار الصرف
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد

()624,0645,9

()1,9465040,2

(),,411,4206

(),,415,4006

03012329,3,12

22339,33333

9392,3,933120

933123,1331,3

()1214,04456,

(),,49924249

()225412,4,46

()1,24,554564

ايرادات تمويلية

1924,,14,,1

,2,4,5642,4

52044,54,95

6414099445,

دخ الفائدة (مصروفات)

,030113212

9323,133101

02133313142

3,239113129

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب

030213124319,

0393431923311

9332330,13,02

9324132123011

الضرائا

()222425,4646

()24941,,41,5

()4504,1,45,2

()42144,,4201

صافي الربح

21,323132,0

22432303921

032143419392,

9330134,13211

حقوق األقلية

()2649,44405

()114,1,406,

()6442,04121

()504,604254

صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية

2413211331,

2,931923994

0322231293011

934,331013,01

%2.1

%2.1

%2.2

%00.2

مجمل الربح

هامش الربح اإلجمالي
مصروفات بيعية وعمومية وادارية
أربا تشغيلية أخرى
مصروفات تشغيلية أخرى
ايرادات من استثمارات بطريقة حقوق
الملرية
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد واإلهالك واالستهالك

هامش األرباح التشغيلية قبل خصم
الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

مصروفات تمويلية

هامش صاف الرب ح
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%9.0

%3.3

%3.2

%00.1

%1.0-

%9.1-

%3.9-

%,.9

%3.1

%3.9-

%1.1-

%01.0-

%02.0-

%91.1-
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الميزانية المجمعة
جنيه مصري

 03يونيو 9302

األصول
األصول الثابتة

 00ديسمبر 9302

 00مارس 9302

 03يونيو 9302

5800980058590

5884985288090

5825987518656

6804784208015

استثمارات

28282168560

0800780728621

0807488018077

9804284008762

أصول ضريبية مؤجلة

02782148475

01985588404

09081018849

09588708009

عمالق وأرصدة مدينة

9874887658662

9840181718405

0828986478507

0864188058020

إجمالي األصول غير المتداولة

24,,242094992

2420942324229

2420049024909

03492049204029

مخاون

8818180848024

2800481888472

8871089008427

2861786058150

عمالق وأوراق قبض

00868480978004

00800885608594

00897986778228

00819080708488

مدينون وأرصدة مدينة أخرى

5808484068961

6802484778222

6822289068944

7811780058552

50485028990

48081688597

54084788800

70088208446

2827687688889

8868584058942

8894982278800

2874980268904

إجمالي األصول المتداولة

0942,349094220

02490942004222

02422042394020

,3400949004292

إجمالي األصول

,9432240,24322

,2409249024,,3

,2402,42,04920

93402942394000

مستحق من أاراف فوي عالقة
النقدية وما في حرمها

االلتزامات المتداولة
بنوك تسهيالت ائتمانية وسحا على
المرشوف وقروض قصيرة األج
موردون وأوراق دفع ودائنون

01806881688297

8849980748081

7801787248200

7824087098009

0870780218174

4874288888548

4814880228641

0827085198201

أرصدة دائنة أخرى

00811487108596

00841286108824

05870880468099

08879180818446

06682568890

05689128994

00687008974

47886108807

0812687908042

22980578069

0895284548729

0800088458594

إجمالي االلتزامات المتداولة
رأس المال المصدر والمدفوا

92492042,34222

92420349004932

924223499242,0

094,9,43,,42,2

9808480818111

9808480818111

9808480818111

9808480818111

أربا محتجاة

2844287158409

00861089288517

09800581628472

03429042094,00

أخرى

0821586818469

0880587668009

0871882418861

0865582008012

0049024929422,

09429049,,4202

02499240234002

0,422,439049,0

57185708109

50685718860

54787818227

59780298760

إجمالي حقوق الملكية
قروض اويلة األج

0,400340024232

02400242094230

02422942204002

0940204,024030

0815989528826

95081058801

41480188066

0807081718251

التاامات غير متداولة أخرى

0805080018611

0881280008799

0854489058001

0858289708101

اجمالي االلتاامات غير المتداولة

94,3940234,22

9432340224909

042,240,04,22

9422340,04220

إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

,9432240,24322

,2409249024,,3

,2402,42,04920

93402942394000

مستحق ألاراف فوي عالقة
مخصصات

إجمالي حقوق الملكية للشركة األم
حقوق األقلية
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