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 %80جنيه للسهم | + 14.8 املس هتدف:رشاء السعر  – 2021 الثالثالربع 

رباحانخفاض  
أ

يراداتبينما ارتفعت  سنويا، 13.9 ، بنسبة2021في الربع الثالث  ال ر من ثالثة ك ثابتفع ارتفاع التكاليف والمصروفات / مستويات الديون تر بسبب  %31 الإ
شهرالتسعة  اضعاف خالل 

أ
 . ا

  

 
 

 القطاع / الصناعة 
منتجات صناعية 

 :الثالثنتائج اعمال الربع  )بنية تحتية(

رباحاصافي اظهرت القوائم المالية لشركة السويدي انخفاض في 
أ

 المجمعة ل
 .2021في الربع الثالث   %13.9بنسبة  

يرادات وارتفعت   مليار   11.35مليار جنيه، مقابل  14.87الفترة إلى  الشركة خالل اإ
 . %31 ارتفاع.بنسبة 2020جنيه في الفترة المقارنة من 

مليار جنيه   2.00مليار جنيه مقابل  1.71خالل الفترة حيث بلغ  مجمل الربح انخفض 
 . % 14.5تصل الي  انخفاضخالل الفترة المقارنة من العام الماضي اي بنسبة 

جنيه مقابل   ارملي  13.16حيث بلغت  %41في الربع الثالث بنسبة  التكاليفارتفعت  
   السابق.جنيه من نفس الفترة المقارنة من العام المالي  ارملي 9.35

خالل الربع مليار جنيه  1.31حوالي  " EBITDAبح قبل االستقطاعات "رال سجل 
وتراجع   .2020ع المماثل بسنويا مقارنة بالر %17.8بلغت سنوية انخفاض بنسبة 

  5.3في الربع المماثل بتراجع  %14.1مقابل  %8.8ح قبل االستقطاعات الى هامش الرب
 مئوية. نقطة 

مقابل   ،2021 الثالثجنيه خالل الربع مليون  961.41بلغت  ارباحاالشركة حققت  
رباح بلغت 

 
 . 2020جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي  مليار 1.21ا

جنيه للسهم على اثر ارتفاع الديون  14.8نخفض القيمة العادلة للسهم الى  
ر هوامش  وانخفاض

أ
 . باح ال

 SWDY كود السهم 

 2,184.18 عدد االسهم

 2,184.18 رأس المال 

 17,910.28 رأس المال السوقي 

 %31.62 التداول الحر 

   

 8.20 اخر سعر 

 10.57 اسبوع 52 -اعلى سعر 

 7.61 اسبوع 52 -اقل سعر

 %5.2- عائد السعر منذ سنة

 %16.4- عائد السعر منذ أول السنة 

   

 1.64 شهر  12ربحية السهم أخر 

 8.26 القيمة الدفترية اخر ربع

 4.99 مضاعف الربحية 

 0.99 مضاعف القيمة الدفترية 

 %4.88 عائد التوزيعات

، 2021 اشهر منالتسعة مستويات الربحية عبر قطاعات الشركة خالل  ملحوظ في تحسن
ضافة استثمارات شرك تين في باك ندونيسيا في القوائم المالية وقد قامت الشركة باإ ستان واإ

في العراق  مشروعهاالشركة  الماضي. انهتللربع الثالث والتي قد نوهت عنها في الربع 
تصالت والشركةو  تعاقدت علي مشروعات اخري في غانا وايضا محليا مع شركة المصرية لالإ

 الكهرباء لنقل المصرية

 ▬ حياديةنتائج 

 محلل مالي |  جهاد ابوهشيمة



 

 

 :2021 سبتمبر 30هية في المجمعة للفترة المنتنتائج ال

 مليون جنيه
الربع الثالث 

2021   
الربع الثالث 

الربع الثاني  التغير السنوي 2020
شهرالتسعة   التغير الفصلي 2021

أ
 ا

2021 
شهرالتسعة  

أ
 ا

 التغير الفصلي 2020

 %29.9 31,470.00 40,886.90 %8.4 13,720.24 %31.0 11,351.66 14,874.41 االيرادات 

 %28.2 4,301.74 5,515.25 %11.4- 1,931.11 %14.5- 2,001.37 1,710.75 مجمل الربح

 نقطة مئوية  0.18- %13.7 %13.5 نقطة مئوية  2.57- %14.1 نقطة مئوية  6.13- %17.6 %11.5 هامش مجمل الربح 

قليةق.الربح/الخسارة  .ص
 
 %30.1 1,935.41 2,517.95 %20.4- 973.78 %14.8- 909.44 774.68   ح. اال

 نقطة مئوية  0.01 %6.2 %6.2 نقطة مئوية  1.89- %7.1 نقطة مئوية  2.80- %8.0 %5.2 ق. ح. االقلية الربح هامش 

 %32.4 1,731.75 2,293.45 %20.9- 889.52 %13.9- 817.51 703.86 (الخسارة) الربح  صافي

 التعليق على المؤشرات المالية: 

رباحاحققت الشركة  
أ

شهرفي التسعة  ا
 
رباح بلغت  2.52بلغت  2021 من ا

 
مليار جنيه في الفترة المقارنة،  1.94مليار جنيه مقابل ا

 وبنفس هامش صافي الربح تقريبا المحقق خالل الفترة المقارنة. . %30بنمو سنوي بلغ 

يراداتارتفعت   شهرالشركة المجمعة في التسعة  اإ
 
 الفترة مليار جنيه في  31.47مليار جنيه مقارنة بإيرادات بلغت  40.89الى  ا

سالك قطاع ايراداتارتفاع كبير في ب كان النمو مدعوماو  سنويا. %30، بنسبة نمو ةالمقارن
 
شهر، اذ بلغت في التسعة والكابالت اال

 
 ا

يضا  نمتكما  . %57 ارتفاع بنسبة جنيه مليار 4.75 مقابل جنيه مليار 7.44 الثالث الربع في، و%56مليار جنيه بنمو  20.26
 
 ا

شهرمليار جنيه( خالل التسعة  16.73) المقاوالت مشروعات قطاعو مليار جنيه( 3.89) الكهربائية المنتجاتات عقطا
 
بنسب  ا

يضاحقق القطاعين نموا . وفيما يخص الربع الثالث فقد على التوالي 12% ،10%
 
 سنويا على التوالي. %13و %9بواقع  ا

مليار  10.71مليار جنيه مقابل  8.64حيث بلغت ، 2021بنهاية سبتمبر  %19بنسبة  ه النقديةشبو النقديةارصدة انخفضت  
ك ثر) ت الديون البنكية بشكل كبيرتفعار ، بنما بنهاية العام الماضيجنيه 

 
شهرخالل التسعة  ضعف تقريبا( 2.5 من ا

 
ولى من الا ا

، وهو ما انعكس على الشركة نسبيا مخاطرمرة، مما يرفع من  1.57 ح. الملكية\ت الديونار جنيه، وبلغملي 28.28 ، لتبلغ2021
شهرمليون جنيه خالل التسعة  485.8الى مصروفات الفوائد خالل الفترة والتي ارتفعت 

 
  .%26ارتفاع بنسبة  ا

رباح، اال ان انه يوجد تراجع في ثالثااليرادات في الربع ال نمووتعكس النتائج  
 
ترجع الى ارتفاع التكاليف  والتي نعتقد بانها  اال

 م.خالل العام الحالي حول العالحن شوالخامات وخدمات ال

 استثماراهتاحيث بدأت يف جتميع آخر  اإلقليمياملستوى ان الشركة مازالت تواصل تقدمها امللحوظ على  اإلدارةرئيس جملس  أوضح وتعليقا على النتائج
لقطاع  اإلنتاجيةعن ارتفاع الطاقة  أمثرانية، والذي بورة ( الباكستValdius Engineering Ltd) وشركةاالندونيسية ( CG Powerبشركة )

 .اخلاص به الزمين مخططالسويدي اىل ان العمل جيرى وفقا لل أشارال سد تنزانيها فقد اما عن اعم ميجافولت امبري سنويا. ألف 30احملوالت لديها اىل 

 :2021 بنهاية سبتمرب الشركة عقود اخرقيمة 

مشروعات  بلغت 
 مليار جنيه  57المقاوالت 

مشروعات بلغت  
مليون  110 العدادات

 يورو

مشروعات بلغت  
مليون  133 المحوالت

 دوالر



 

 

 

 اخر مستجدات الشركة:

ك توبر من بالسادس زايد، مونوريل محوالت محطة إنشاء عقد الشركة مع الكهرباء لنقل المصرية الشركة وقعت 
 
 حوالي ، بتكلفةا

مبير، فولت ميجا( 40×  3) وسعة كيلوفولت،( 22/  66) بجهد سوف تكون المحطة .جنيه مليون 178
 
 النوع  من بمهمات ا

حمال المطلوبة الكهربائية التغذية لتوفير ؛GIS بالغاز المعزول
 
ك توبر، من السادس بمونوريل الخاصة الكهربية لال

 
ن ا

 
 مدة وا

تي 12 إلى تصل التنفيذذ
 
 المونوريل.  مشروع من  لالنتهاء كافة بمؤسساتها المصرية الدولة جهود“ إطار التعاقد في شهًرا. يا

 وشمال  بوسط محوالت محطات  3 إنشاء مشروع لتنفيذ التابعة،عقدين والتوزيع للتجارة إليك تريك السويدي شركة وقعت 
ن جنيه،كما مليار 1.150 بلغت للعقدين اإلجمالية القيمة.الكهرباء  لنقل المصرية الشركة سيناء،لصالح

 
 تسليم  بنظام المشروع ا

ن المفتاح،كما
 
ول العقد ا

 
 KV جهد WPS1 &WPS2 محوالت محطتي إنشاء مشروع بتنفيذ يقضي جنيه مليون 970 قيمته يبلغ اال

 .ف.م 3*175+6*40 سعه 22/66/220
 
شارت.بالغاز المعزول النوع من ا

 
ن إلى وا

 
 جنيه  مليون 180 قيمته البالغ الثاني العقد ا

 .ف.م 3*40 سعه KV 66/22 جهد WPS3 محوالت محطة إنشاء مشروع بتنفيذ يقضي
 
 نطاق  ويشمل بالغاز، المعزول النوع من ا

عمال
 
عمال لكامل والتركيب التصميم والتوزيع للتجارة السويدي ا

 
ن على المفتاح، تسليم بنظام المشروع ا

 
 16 خالل التشغيل يتم ا

 .شهًرا

علنت 
 
ن ا

 
 محوالت  محطة إلنشاء غانا كهرباء شركة لصالح عقد وقعت الطاقة وتوزيع لنقل اليك تريك السويدي التابعة شرك تها الشركة ا

نه دوالر، مضيفة مليون 16.7 إلى تصل العقد تعد قيمة .33/11kv جهد رئيسية
 
  الشركة  ونوهت ،2021 سبتمبر  2 في توقيعه تم ا

ن إلى
 
عمال نطاق  ا

 
عمال لكامل  والتركيب والتوريد التصميم تشمل الشركة ا

 
ن على المفتاح تسليم بنظام المشروع ا

 
 التشغيل يتم ا

عمال. بدء تاريخ من شهر 24 خالل
 
 اال

علنت 
 
ربعة لتنفيذ عقد من االنتهاء عن اليابانية، «كوربوريشن تسوشو تويوتا»الشركة و ا

 
( GIS) بالغاز معزولة محوالت محطات( 4) ا

 العراقية. «الكهرباء وزارة» لصالح العراق جنوب في كيلوفولت 400/132/11 جهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  اإ

 

وراق المالية المذكورة فيه. لقد يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة 
 
و بيع اال

 
و بيع ، كما ال يعتبر عرض شراء ا

 
للجمهور. ال ُيقصد بهذا التقرير توصية بشراء ا

نها موثوق فيها في وقت نشرها
 
بحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد ا

 
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
. ال تتحمل شركة  تم إعداد المعلومات واال

و محتوياته. يحق ل شركة بريميير ت
 
ضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور ا

 
و اال

 
و مسؤولية عن الخسائر ا

 
ية مسؤولية قانونية ا

 
راء الواردة في هذا بريميير ا

آ
غيير اال

 التقرير دون إشعار مسبق. 

و المتلقي لهذا يحتوي هذا التقرير البحثي )بما في ذلك جميع المالحق( على معلومات ُيقصد نقلها فقط إ
 
لى المستقبلين المقصودين ، إذا لم يكن القارئ ا
ي شكل م

 
ي جزء با

 
شكال. إن  التقرير البحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطار بريميير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون االحتفاظ با

 
ن اال

و تو 
 
و نشره ا

 
ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تماًما. االستخدام غير المصرح به لهذا التقرير البحثي ا

 
و إعادة إنتاجه من قبل ا

 
 زيعه ا

ورا
 
و الشركات( وا

 
ن وجهات نظرهم حول الشركة )ا

 
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

 
بحاث الذين يغطون الشركة )ا

 
قهم المالية تم ويؤكد محلل/محللو اال

 التعبير عنها بدقة. 

 

 

 مسؤولي التصال
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