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في    قوي اا  ، وتسجل نمو  2022يونيو   30تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في   السويدي اليكتريك

خال    %49.8، و2022خال  الربع الثةاني نن اةا   % 48.6بمعةد  نةةةةنوي المجمعةة  اإليرادات 

 النصف األو  نن العا 
 

ة النصف  ات المالية المجمعة لفتر  2022 األول من عامأبرز المؤشر

 مجمل الرب  ح  اإليرادات
األرباح التشغيلية قبل خصم  
ائب والفوائد واإلهالك   الض 

 واالستهالك 

ي الرب  ح بعد خصم حقوق  
 
صاف

 األقلية

جنيه  ارملي  638.9  

 % 49.8سنوي بنسبة  عارتفا ▲

 جنيه  ارملي  5.25

 % 39.4سنوي بنسبة  رتفاعا ▲

 جنيه  ارملي  3.78

 % 29.2سنوي بنسبة  رتفاعا ▲

 جنيه  ليارم 1.89

 % 18.7سنوي بنسبة  رتفاعا ▲

 

ة الرب  ع  ات المالية لفتر ي أبرز المؤشر
 2022من عام  الثان 

 مجمل الرب  ح  اإليرادات

األرباح التشغيلية قبل خصم  

ائب والفوائد واإلهالك   الض 

 واالستهالك 

ي الرب  ح بعد خصم حقوق  
 
صاف

 األقلية

 جنيه  ارملي  20.39

 % 48.6سنوي بنسبة  عارتفا ▲

 جنيه  ارملي  2.94

 % 51.9سنوي بنسبة  رتفاعا ▲

 جنيه  ارملي  2.23

 % 41.1سنوي بنسبة  رتفاعا ▲

 جنيه   مليار 13  1

 % 26.6سنوي بنسبة  رتفاعا ▲

 

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  

  خاطتقكيباً   مليار جنيه  38.9  ،  يث بلغت اإليكاااو2022يونيو  30عن نياةجها اليالية للفيكف اليالية الينيهية  ت   – كيقيا إااليقااالو  ت الشررركأل اكاسررر  ا

 جنيهمليار   1.9% ليبلغ  18.7 ررا ت الكبب ب   خةررو  قوأل اك لية بي  ط سررنوي   رتفأل. اا%49.8سررنوي بنسرربة  نيو، اهو  2022عام  اكاط منالنةرر   

، اهو نيو 2022من عام الكبأل الثانت  مليار جنيه تقكيباً خاط    20.4امن نا ية أخكى، بلغت اإليكاااو   %.4.8  إلى  هامش  رررا ت الكبب  ا بو ررروطمةررر وًب 

مليار جنيه مةرر وبًا بو رروط هامش  ررا ت الكبب إلى  1.1% ليبلغ  26.6%. اارتفأل  ررا ت الكبب ب   خةررو  قوأل اك لية بي  ط سررنوي  48.6سررنوي بنسرربة 

5.5.% 

 كلمة العضو المنتدب

 :أحمد السويدي العضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريكصرح وفي هذا السياق 

القوي الذي  ققيه خاط النة  اكاط من عام  "إ نيوذج أعيالها مكانة  جنت ثيار    الشكةة توا ل   يث  ،  2022ن إاارف الشكةة  خورف باكااء 

اهو ما عزز من   رتها على تجااز  الة ع م االسيقكار االيقلباو اال يةااية اليت خييت على اليشه   ،  مأل مخيل  الي  ياوليري   ا  رته على ا

ت زز من   رتها على االيكانة اليت  بفضل اكسس القوية اليت تنفكا بها    اليغيكاليشغيلية ااةية   اارف على الي امل مأل البيئة  إن الشكةة  ال اليت.  

 . أه ا نا ال يو ةت قيق موا لة 
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بالخ واو الجااف اليت أ كزتها على   ي  ت زيز ةفاءف ال يلياو اليشغيلية ليةبب أةثك اسي امة ا  يقة للبيئة،  أن  اعيزاز اإلاارف  أاا ان ااة   ا

الشكةة  ققت أ   اكسباب الكةيسية لنجاح الشكةة  ت ت بيق هذه الخ واو هو اليكةيز على ت ويك الق راو الك يية لشكةة السوي ي اليريكي). أن 

يي لق باس  الينظييت  ي وط  ال  ةيكاتيجيتق ًما مل وًظا  ييا  للهيرل  اليشغيلت،االهن ست  الك يت  الي وط  ا  به ف ت زيز اكااء  بيثابة هذا  سوف يرون 

 ليساهيين. ت ظيو ال اة  لا اليسيقبل ت النيو ميراملة لي قيق منةة  ضًا عن تو يك ، الكةيزف اكساسية لي سين الرفاءف اليشغيلية

 أن  ،  االنب اثاو الركبونيةالي وط إلى ا يةرراا منخف   مسرراع ف ال ياء على  راة ف  ت مؤسررسررة  اليييثل  ت أن نةرربب  الشرركةة   ه ف ت إطار ا

اليجي او الةرناعية  موا رلة ت ويك  لليسراهية  ت الياب ة ليجيوعة البن) ال الت،  (  IFCومأل مؤسرسرة الييويل ال الية  شركاةة ا  ت اتفا ية الشركةة  

اأاا أن أعكب عن سر ااتت بهذه .  باإلضرا ة إلى زيااف تو يك ال ا ة الييج اف  ت ال  ي  من البل ان بيخيل  أن اء أ كيقيا، الياب ة للشركةةاليسري امة 

مؤسرسرة الييويل ، باإلضرا ة إلى إرشراااو ام اييك  ةاالتفا ية االيت سريسراهو  ت مواءمة خ  نا اليوسر ية مأل أه اف اكمو اليي  ف للينيية اليسري ام

لربكى اليؤسرسراو    االسريكشرااي ي يارالن نةربب  سروف تؤهلنا كأن هذه الشركاةة   ن ن ل ينا عقي ف راسرخة ب. ال الية  ييا يي لق بالينيية اليسري امة

 .يضيفه الشكةة على الة ي  ال اليت"،  ضًا عن اكثك اإليجابت الذي سالين قةبال ا ة الييراملة ال املة  ت مجاط  لوط 
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 ليكتريكاان شركة السويدي 

السوي ي   االينيجاو    1938ليريكي) عام  اتأسست شكةة  الراباو  تةنيأل  راة ف  ت  أعيالها  يى أ ب ت شكةة  تنيية  انج ت  ت  السوي ي،  من  بل عاةلة 

االة ات ظى بفكيق   15منشأف  ناعية  ت  31الرهكباةية بيخيل  أنواعها اتو يك  لوط مشكاعاو اليقااالو على السا يين اإل لييية اال اليية. اتييل) الشكةة 

أل  موظ . اتنفكا الشكةة بق رتها على مواةبة اتجااز مخيل  الي  ياو اليت تواجه اكسواأل ال اليية اال بي ة الي ق ف ليجاط الةناعاو    17ل يضو أةثك من  عي

كسواأل الي لية اليت ت يل بها. لليزي  الرهكباةية، مسيفي ًف من خبكتها الواس ة  ت تةنيأل مخيل  الينيجاو ااراييها ال ييقة بالق اعاو الرهكباةية اليينوعة  ت ا

 . tric.comwww.elsewedyelecمن الي لوماو، يكجى زيارف اليو أل اإللريكانت. 

 

 هيكل المساهمين

 (2022يونيو  30و ت 

 

 

 نعلونات ان السهم

 

 SWDY.CAكود البورصة المصرية 

 2,184,180,000 ادد األنهم المقيدة

 جنيه  6.06 (2022يونيو  30نعر السهم )

 مليار جنيه  13.2 (2022يونيو  30رأس الما  السوقي )
 

 المستثمرينبيانات التواصل نع االقات 

 ، م يك عا او اليسيثيكيننهى عجايبتاكسياذ / 

 Noha.agaiby@elsewedy.comبكي  إلريكانت:  

 ال ت اكاط، اليجيأل الخامس، القاهكف الج ي ف 27ال نوان:    ة 

 +202 27 599 700 – 701تليفون: 

 +202 27 599 731فاكس:  

 

 

 

 التوقعات المستقبلية

، "مكتقب"، "تق ر".  ي يوي هذا البيان على تو  او مسيقبلية، اييرن الي كف عليه عن طكيق اسيخ ام مثل ال باراو االرلياو االتية "ا قا لليق يكاو"، "ته ف"

أ  اث مسرريقبلية، االيت تقوم على ا يكاضرراو اإلاارف اتن وي على مخاطك  اليو  او اليسرريقبلية ت رس اجهاو النظك ال الية إلاارف الشرركةة و"االاارف"( على 

ا جوهكيًرا عن أي  ا اخيا رً اييكهرا من ال وامرل اليت  ر  تؤثك على ان ترون نيراةش الشرررركةرة الف ليرة أا أااءهرا أا إنجرازاتهرا مخيلفرً   ،م كا رة اييك م كا رة امجهولرة

 ا.أا ضيًن  اتها الواراف  ت هذه اليو  او اليسيقبلية  كا ةً نياةش  ت اليسيقبل، أا عن أااء الشكةة أا انجاز

 

 

 

  

٦٧.٧%

٣٢.٣%

عائلة السويدي أسهم التداول الحر
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 قائمة الدخل المجمعة 
 

 التغير 2021النصف األو   2022النصف األو   التغير 2021الثاني الربع  2022 الثانيالربع  جنيه نصري 

       اإليرادات

 % 47.7 12,824,285,029 18,947,704,687 % 48.0 6,534,718,795 9,669,136,523 اكسال االراباو

 % 51.3 2,390,909,252 3,616,948,681 % 84.5 1,072,480,348 1,978,235,354 الينيجاو الرهكباةية

 % 51.9 10,797,303,085 16,399,660,979 % 43.0 6,113,040,626 8,743,628,392 مشكاعاو اليقااالو

        

 % 49.8 26,012,497,366 38,964,314,347 % 48.6 13,720,239,765 20,391,000,269 إجمالي اإليرادات

        

  ( 22,242,994,591و ( 33,711,467,512و  ( 11,784,131,503و ( 17,449,731,112و ترلفة البضاعة اليباعة

 % 39.4 3,769,502,775 5,252,846,835 % 51.9 1,936,108,262 2,941,269,157 الربحنجمل 

        

  % 14.5 % 13.5  % 14.1 % 14.4 الربحهانش نجمل 

 % 31.4 ( 1,552,031,721و ( 2,039,169,654و % 42.0 ( 783,571,956و ( 1,112,420,506و اليةكا او البي ية اال يومية ااإلاارية

  202,840,076 278,439,474  126,531,615 193,726,807 أرباح تشغيلية أخكى

  ( 164,653,172و ( 482,034,831و  ( 39,283,840و ( 220,440,722و مةكا او تشغيلية أخكى 

  129,239,303 110,407,312  70,467,491 82,497,450 إيكاااو من اسيثياراو ب كيقة  قوأل اليلرية

الفةةائةةدة والضةةةةريبةةة واإلهال    الربح  قبةةل خصةةةةم 

 واالنتهال 
2,234,423,595 1,583,937,473 41.1 % 3,781,716,152 2,927,159,287 29.2 % 

        

قبل خصةةةةم الفائدة والضةةةةريبة واإلهال    الربحهانش  

 واالنتهال 
11.0 % 11.5 %  9.7 % 11.3 %  

  ( 542,262,027و ( 661,227,016و  ( 273,685,902و ( 349,791,409و اإلهال ااالسيهال

  ( 16,076,719و ( 28,472,625و  ( 32,780,088و ( 30,391,104و مراسب/وخساةك( أس ار الةكف

        

 % 30.5 2,368,820,541 3,092,016,511 % 45.1 1,277,471,484 1,854,241,082 قبل الفائدة والضريبة الربح

        

 % 114.3 ( 293,704,504و ( 629,469,514و % 149.8 ( 156,620,514و ( 391,258,706و مةكا او تيويلية

 % 17.9- 259,730,418 213,311,788 % 44.7- 186,303,196 103,068,941 إيكاااو تيويلية

  ( 33,974,085) ( 416,157,726)  29,682,682 ( 288,189,765) دخل الفائدة )نصروفات( 

 % 14.6 2,334,846,455 2,675,858,785 % 19.8 1,307,154,165 1,566,051,317 قبل الضريبة الربح 

        

  ( 591,576,151و ( 653,644,015و  ( 333,377,162و ( 372,045,093و الضكاةب

 % 16.0 1,743,270,305 2,022,214,770 % 22.6 973,777,003 1,194,006,224 صافي الربح
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  ( 153,675,966و ( 134,849,873و  ( 84,252,436و ( 67,508,676و  قوأل اك لية

 % 18.7 1,589,594,339 1,887,364,897 % 26.6 889,524,567 1,126,497,548 صافي الربح بعد خصم حقوق األقلية

  % 6.1 % 4.8  % 6.5 % 5.5 الربحهانش صافي 
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 الميزانية المجمعة  
 

 2022يونيو  30 2021ديسمبر  31 جنيه نصري 

   طويلة األجل  األصو 

 12,146,054,163 10,175,907,881 اك وط الثابية

 2,562,372,957 2,151,957,073 اسيثياراو 

 299,697,508 262,400,576 أخكى طويلة اكجل  أ وط

 1,242,154,685 1,202,254,015 عياء اأر  ف م ينة 

 16,250,279,313 13,792,519,545 إجمالي األصو  غير المتداولة

   المتداولةاألصو  

 19,496,862,512 13,320,680,704 اليخزان

 20,362,623,511 15,043,335,953 عياء اأاراأل  ب  

 15,247,629,162 12,518,534,412 م ينون اأر  ف م ينة أخكى

 709,295,332 1,175,912,475 مسي ق من أطكاف ذاي ال ا ة 

 16,133,040,171 11,842,589,348 النق ية اما  ت  ريها 

 71,949,450,688 53,901,052,892 إجمالي األصو  المتداولة

 88,199,730,00 67,693,572,437 إجمالي األصو 

   االلتزانات المتداولة  

 25,886,625,066 15,032,238,908 بنول تسهياو اةييانية اس ب على اليرشوف ا كاض  ةيكف اكجل

 10,521,076,668 8,678,197,095 اأاراأل ا أل اااةنون موراان 

 20,929,291,493 16,185,004,870 أر  ف ااةنة أخكى  

 930,213,882 546,964,145 مسي ق كطكاف ذاي ال ا ة 

 2,208,509,576 1,960,889,007 مخةةاو

 60,475,716,685 42,403,294,025 إجمالي االلتزانات المتداولة

 2,184,180,000 2,184,180,000 الياط الية ر االي  وعرأس  

 17,713,965,079 16,504,538,981 أرباح م يجزف  

 1,091,478,552 422,339,981 أخكى 

 20,989,623,631 19,111,058,962 إجمالي حقوق الملكية للشركة األ   

 1,300,189,422 1,094,835,252  قوأل اك لية

 22,289,813,053 20,205,894,214 الملكيةإجمالي حقوق 

 3,329,683,660 2,926,293,825  كاض طويلة اكجل  

 2,104,516,602 2,158,090,373 اليزاماو ييك مي االة أخكى 
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 5,434,200,262 5,084,384,198 إجمالي االلتزانات غير المتداولة

    

 88,199,730,000 67,693,572,437 إجمالي االلتزانات وحقوق الملكية 

 
 


