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 سعر السهم البند
 رأس المال السوقً

 )ملٌون جنٌه(
 مضاعف الربحٌة

مضاعف القٌمة 
 الدفترٌة

 التوزٌعاتعائد 

 %3675 :;67 6769 66765:.38 9797 انسىٌدي إنٍكترٌك ش و و 

      
 

 )الطاقة(  صناعٌة منتجاتقطاع التعلٌق على اداء 

تعد جمهورٌة مصر العربٌة البلد األكثر سكانا فً شمال افرٌقٌا و المنطقة العربٌة و ٌعتبر سكانها فً عداد السكان االسرع نموا فً  
 العالم .

 الكهربٌة المحوالت صناعة الصناعات تلك امثلة ومن االلكترونٌة للصناعات المساعدة او المغذٌة الصناعات بعض مصر فى وجد 
 . البطارٌات وصناعة التلٌفونات وكابالت الكهربائٌة والكابالت االسالك وصناعة الخوانق وصناعة

الطاقة مما القً بثقله علً موارد الطاقة المنزلٌة فً البالد و قد ادي التضخم فً عدد السكان الً زٌادة سرٌعة فً الطلب علً  
 ز الطبٌعً فً األونة األخٌرة .اعلً الرغم من اكتشاف الغ

 مواكبة الطلب المتزاٌد علً الطاقة . , كافحت قدرات تولٌد الكهرباء فً البالد من اجل  4636و مع تصاعد ازمة الوقود فً عام  
 % من الناتج اإلجمالً .و تلبٌة الطلب المتنامً علً الطاقة .3575ً قطاع الطاقة الذي ٌمثل تعتمد التنمٌة اإلقتصادٌة عل 
 الخدمات ومٌكنة اإللكترونٌة الحكومة معاٌٌر وتطبٌق الطاقة خدمات تحسٌن نحو التقدم إلى المتجددة والطاقة الكهرباء قطاعٌسٌر  

 ضمن والتحصٌل الكشف منظومة ومنها ,..  الكهرباء وتوزٌع نقل لشبكات الذكٌة واإلدارة اإلنترنت, خالل من للمواطن المقدمة
 المنتج من بكل المستهلك تربط ذكٌة شبكة خالل من….(  اتصاالت, غاز, ماء, كهرباء,) المرافق لكافة الموحدة المنظومة

 للتنبؤ ذكٌة إدارة وجهد, وقت بأقل بعد عن الخدمات كافة لتقدٌم موحدة خدمات منظومة , الخدمة تقدٌم وجهات والمصارف
 حلها على والعمل العمالء شكاوى لتلقً منظومة بأول, أوال وتحدٌثها الخدمات هذه تطوٌر على ٌساعد بما العمالء باحتٌاجات
 .المجتمع أطٌاف لكافة للخدمات متعددة قنوات وإتاحة الساعة, مدار علً المقدمة الخدمات ومتابعة مراقبة منظومة ومتابعتها,

 استراتٌجٌة الحكومة علً قطاع الطاقة 

 التقرٌر وفق وذلك( 99) المركز إلى 4637 عام فً( 367) المركز من الكهرباء على الحصول مؤشر فً مصر ترتٌب تحسن 

 .سنوات 7 خالل مركزا :8 مصر لتتقدم ,4646 للعام الصادر
( و  4657جٌة الطاقة المتكاملة و المستدامة حتً عام وضعت الحكومة استراتٌجٌة لتنوٌع مصادر الطاقة تعرف بإسم ) استراتٌ 

 ذلك لضمان األمن و االستقرار للمستثمرٌٌن إلمدادات الطاقة للبالد .
 عام حتى الجمهورٌة أنحاء كافة تغطى مراحل سبع على الكهرباء توزٌع شبكات فً تحكم مركز 69 إنشاء على حالٌا   العمل ٌجرى 

 الربع خالل التنفٌذ فى البدء وسٌتم تحكم مركز( 37) عدد بإجمالى المشروع من األولى المرحلة فً حالٌا   البدء تم حٌث 4647

 .4646 نهاٌة قبل التنفٌذ فً البدء ٌتم أن المتوقع ومن الجاٌكا مع بالتعاون تحكم مراكز 5 عدد إلى باإلضافة 4646 عام من الثانى
 

 

 

  



 

 

   السوٌدي إلٌكترٌك 

 التحتٌة ٌجعله اقل تأثرا باالحداثارتباط السهم بالبنٌة 
 

 ملخص التعلٌق على اداء السهم هٌكل الملكٌة 

حٌث بلغت  ;463العام المالً فً اٌجابٌة   اداء مالً حققت الشركة نتائجك 

 %.79;بلغ  سنوي بإرتفاعملٌون جنٌه  :68874فً  الٌراداتا
ملٌار جنٌه تقرٌبا خالل  4379 قطاع األسالك والكابالتوقد بلغت إٌرادات  

%, وارتفعت إٌرادات قطاع 75:, وهو تراجع سنوي بنسبة ;463عام 

ملٌار جنٌه خالل  73;3% لتسجل 6776بمعدل سنوي  مشروعات المقاوالت

 ملٌار جنٌه خالل العام السابق. 3574, صعودا من حوالً ;463عام 

جنٌه مقابل  ملٌون 6.385 مبلغ 0900فً عام  االرباح صافً و سجل 

-بنسبة ) :463من العام المالً  فً الفترة المقارنةملٌون جنٌه  7.336

3:.7)% . 
 ;463فً تجاوز سلسلة التحدٌات التً واجهتها خالل عام  الشركة نجحت 

نمو معدالت الربحٌة بشكل ملحوظ على أساس ربع ,مع تنمٌة نتائجها المالٌة 
 سنوي خالل فترة الربع األخٌر من العام.

ملٌار  :;75.5لتبلغ  ;463% عام 794:ارتفعت أصول الشركة بمعدل  

ملٌار جنٌه وارتفعت  :68.34حٌث سجلت  :463جنٌه بالمقارنة بعام 

 ;;39.4لتسجل  :463مقارنة مع  ;463% عام 36حقوق الملكٌة بنسبة 

  ملٌار جنٌه :38.35من 

 مدي تأثٌٌر فٌروس كورونا علً الشركة 

 و لكن حتً االن ال ٌوجد تداعٌات.صٌنٌة شركات مع مختلفة عالقات ٌوجد 
 أو التشغٌلٌة العملٌات على كورونا وباء انتشار نتٌجة سلبٌة أحداث أو

 .اآلن حتى المجموعة بشركات الخاصة المبٌعات

 

 

 

 صناعية منتجات القطاع / الصناعة

 SWDY كود السهم

 080,080,98999 عدد االسهم

 080,080,98999 رأس المال

 0080098,028999 رأس المال السوقً

 %0.00, التداول الحر

 ,.9 سعر السهم

 %02.0- التغٌر منذ سنة

 %0.0,- التغٌر من بداٌة السنة

 02.9 اسبوع 20 -اعلى سعر 

 ,.2 اسبوع 20 -اقل سعر

 
 

 0900 ,090 0909 أهم المؤشرات المالٌة
التغٌر السنوي 

090, 

التغٌر السنوي 

0900 

 %796; %:;67- ;68.84:79 6778;64.6 33733;.64 انًبٍعبت

 %357:4 %46766- 6766;3.: 739;;9.3 666745.; يجًم انربح

 %;;337 %47768- ;8.4:974 7.836735 9.753774 انربح قبم االستقطبعبت

 %3:776- %43743- 6.385733 7.336765 8.6:8778 صبفً انربح

 نقطة مئوٌة 678 نقطة مئوٌة 673- %39779 %6;387 %:4376 انربح هبيص يجًم

 نقطة يئىٌة 675 نقطة يئىٌة 675- %:3576 %35743 %39777 هبيص انربح قبم االستقطبعبت

 نقطة مئوٌة 573- نقطة مئوٌة 573- %5;7: %34765 %37734 هبيص صبفً انربح

 %37798 %794: ;978;75.5 68.34:744 ;64.64976 اجًبنً االصىل

 %;973 %36766 774:;39.4 38.3597:4 36.377795 حقىق انًهكٍة

 



 

 

 أهم النقاط الخاصة بالشركة والسهم

 عام منذ المصرٌة البورصة فً مقٌدة والشركة. 4667 فً مصرٌة مساهمة شركة الٌكترٌك السوٌدي شركة تأسست 

4668. 
الكابالت والعدادات الكهربائٌة والكابالت وغٌرها بجانب عمل الشركة تعمل الشركة فً قطاع الصناعة من خالل تصنٌع  

 بالسوق المحلً واألجنبً مثل قطاعات التكنولوجٌا والتطوٌر  ةفً قطاعات أخري محورٌ
 والعددات والمحوالت الكهربٌة والمنتجات وملحقاتها الكابالت انواع جمٌع تصنٌع هو التابعة وشركاتها الشركة غرض 

  .الكهربٌة
 .التابعة شركاتها طرٌق عن الرٌاح من الطاقة تولٌد مجال فً الشركة تعمل 
ك . ف (  766.ف & ك 446كم خطوط بجهد )  3666تقوم الشركة بتنفٌذ خطوط الجهد العالً وذلك بتنفٌذ أكثر من  

 ك . ف (  766 ك .ف & 446داخل مصر وإفرٌقٌا باإلضافة إلً إنشاء العدٌد من محطات المحوالت بجهد ) 
منها مصر واثٌوبٌا والجزائر والسودان وزامبٌا وتمتلك دولة مختلفة  47فً حوالً  مصنعا   56 من أكثر الشركة تمتلك 

ومصنع آخر فً مصر مصنع فً سلوفٌنٌا إلنتاج العدادات الكهربائٌة بنفس الكفاءات التً ٌتم بها إنتاج العدادات داخل 

 .العالم حول عدٌدة اسواق الى النفاذ لها ٌتٌح مما والخلٌج وأوربا  افرٌقٌا فً بٌع نقطة 366 من وأكثردولة مالٌزٌا 

 .الكهربٌة والمنتجات الكابالت فً المصري السوق من% 76 حوالً على السوٌدي فتستحوذ المحلً, للسوق بالنسبة 

 الكهربٌة والمحوالت وملحقاتها انواعها بجمٌع الكهربٌة الكابالت الشركة تنتج حٌث متنوعة الشركة منتجات محفظة تعد 
 .مبٌعاتها مصادر فً تنوع للشركة ٌتٌح مما واالعمدة واالبراج الرٌاح وطاقة الكهربٌة والعدادات

دولة خارجٌة  56بجانب مشروعاتها فً نحو  العالم حول دولة 336 من ٌقارب ما الى منتجاتها بتصدٌر الشركة تقوم 

 .4639 فً جنٌه ملٌار 65 البالغة مبٌعاتها من% 86 ٌعادل ما صادراتها بلغت حٌث

 حٌث الشركة, انشطة على اٌجابً تأثٌر له الكهرباء قطاع فً النشاط وخصوصا   التحتٌة البنٌة فً الملحوظ النشاط 
وتغطً مشروعات الشركة مجاالت تولٌد ونقل وتوزٌع الكهرباء . الحكومٌة المشروعات من العدٌد فً الشركة تشارك
اقة بجانب تورٌد الكابالت والمحوالت وعازالت الكهرباء باإلضافة الً عملٌات التولٌد واإلنتاج من محطات الطاقة والط

% بحلول عام 86نتاج الطاقة النظٌفة بنحو االشمسٌة والرٌاح فً ظل مستهدفات قطاع الكهرباء بالوصول الً عملٌات 

4666 

 المشروعات الجدٌدة للشركة : 

حصلت شركة إسكرا إمٌكو مصر, احدى شركات السوٌدى إلٌكترٌك, الشركة العالمٌة الرائدة فً الحلول الذكٌة إلدارة  

لهولندا, وذلك بعد اجتٌازها  CDMAو AM550 P1الطاقة, على الموافقة الرسمٌة لتصنٌع وتورٌد نظامً اتصاالت 

التً  Juvaو Liander, Stedin, Endurisكات التً ضمت خبراء من شر SMMلمراجعة صارمة من لجنة الجودة 

ُتمثل كبرى شركات إدارة شبكات ومرافق الطاقة الهولندٌة. وباعتبارها مورد معتمد اآلن, فقد ُمنح مصنع إسكرا امٌكو 

 لالتصاالت إلى هولندا. CDMAو  AM550 P1مصر الموافقة على تصدٌر نظامً 
ة االفتراضٌة ثالثٌة األبعاد للمنظار التشخٌصً, ودعم تنمٌة المهارات ساهمت شركة السوٌدى فً إقامة مختبر المحاكا 

فً قسم أمراض النساء والتولٌد بمستشفى القصر العٌنً مؤخرا  وذلك فً إطار جهودها المتواصلة بدعم مبادرات 
 المسئولٌة المجتمعٌة والتنمٌة المستدامة فً مصر. 

 لنقل المصرٌة الشركة لصالح بتوشكى, جدٌد كهربائى خط إنشاء عقد لها تابعة شركة إلٌكترٌك السوٌدى وقعت شركة 
 .جنٌه ملٌون 7;; إجمالٌة بقٌمة الكهرباء,

 .جنٌه ملٌون 587 إجمالٌة بقٌمة الجدٌدة اإلدارٌة العاصمة فى محطات ثالث بٌن للربط كهرومٌكانٌة أعمال عقد توقٌع 

 أنفاق مشروع لتنفٌذ الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات هٌئة مع العقد لها التابعة والتوزٌع للتجارة السوٌدى شركة وقد وّقعت
 .الجدٌدة اإلدارٌة بالعاصمة محطات ثالث بٌن للربط كٌلومترات ثمانٌة بطول الفائق الجهد كابالت



 

 

 وإدارة وإنشاء وتركٌب بتورٌد خاصةوقد وافق مجلس االدارة علً انشاء شركة جدٌدة بالجزائر و سوف تكون الشركة  
 توافق التً النشاطات كافة تمارس كما.وات مٌجا 76 إجمالً بقدره الشمسٌة الطاقة لتولٌد محطات أوعده محطة وتملك

 لتقدٌم الدعوة فً المقدم عرضها على الموافقة لخطاب الشركة استالم ظل فً وذلك المختصة, الجزائرٌة السلطات علٌها
 .العطاءات

ملٌون  7:579% ( عقد بقٌمة ;7;;وقعت شركة إٌجٌتك للكابالت إحدي شركات السوٌدي إلٌكترٌك ) المملوكة بنسبة  

ملٌار جنٌه مصري وتبلغ حصة شركة  374جنٌه لتطوٌر مركز التحكم اإلقلٌمً بالقاهرة الكبري بإجمالً قٌمة للمشروع 

شهر من تارٌخ إستالم الدفعة المقدمة وقد تم  46فً خالل  ملٌون جنٌه مصري وسٌتم التنفٌذ 7:579إٌجٌتك لكابالت 

  4646ٌناٌر  4توقٌع العقد بتارٌخ 
% ( قد :7;;وقعت شركة السوٌدي الٌكترٌك للتجارة والتوزٌع إحدي شركات السوٌدي الٌكترٌك ) المملوكة بنسبة  

قطع ( لمنطقة شرق العوٌنات  7ن )الف فدا 76ملٌون جنٌه لتوصٌل التٌار الكهربائً لعدد  697وقعت عقد بقٌمة 

أشهر من تارٌخ إستالم الموقع خالً من  :وسٌتم تسلٌم المشروع بعد  4646ماٌو  46بمحافظة الوادي الجدٌد بتارٌخ 

 الموانع والعوائق واستالم الدفعة المقدمة 

 

 

 التعلٌق على االداء المالً للشركة

% سنوٌا نتٌجة تراجع :3االرباح على مدار الثالث سنوات الماضٌة بلغ متوسطه على صعٌد الربحٌة حققت الشركة تراجعا فً 

االٌرادات وزٌادة التكالٌف. بالنسبة للربح قبل الفوائد والضرائب واالهالك واالستهالك )الربح قبل االستقطاعات( انخفض اٌضا خالل 

 %.34بنسبة % اجماال الى انه تحسن فً العام الماضً 39وات بواقع نالثالث س

, ;463مرة بنهاٌة دٌسمبر  876وٌبلغ  الشركة بة لمؤشرات التقٌٌم, انخفض مضاعف الربحٌة للشركة لٌعكس التراجع فً ارباحسبالن

% اقل من متوسط مضاعف الربحٌة 57مرة ) اي بنسبة  6769, بٌنما ٌتداول السهم حالٌا على مضاعف ربحٌة ٌبلغ ;463على ارباح 

مرة اي اقل من الواحد  :;67مرة. كما انخفض مضاعف القٌمة الدفترٌة للشركة لٌصل الى  8745الماضٌة البالغ فً الثالث سنوات 

 . 4646الصحٌح بنهاٌة ماٌو 

جنٌه للسهم )مقابل  9797, وسعر سوق ٌبلغ 4646جنٌه للسهم تمت فً ابرٌل  :67% على توزٌعات 3675ٌبلغ عائد التوزٌعات للسهم 

 %( اي ان السهم ٌوفر عائد اعلى على التوزٌعات من متوسط السوق.7:8:ات السوق المصري ٌبلغ متوسط عائد توزٌع

, اال ان العائد على حقوق الملكٌة تراجع من ;463ملٌار جنٌه فً نهاٌة  3975ملٌار جنٌه الى  3674حقوق الملكٌة للشركة نمت من 

 ل جاذبا لالستثمار., اال انه ما ٌزا;463% فً نهاٌة 46الى  4639% فً عام 68

مرة فً  3676مرة على الرغم من تراجعها من  874مؤشرات معدل دوران االصول الثابتة جٌدة اذ ٌبلغ معدل دوران االصول الثابتة 

   . 4639عام 

 0900التغٌر  ,090التغٌر  0900 ,090 0909 
 %18.5- %21.2- 1.91 2.34 29.70 ربحٍة انسهى

 %7.2 %14.0 7.92 7.39 64.81 انقًٍة اندفترٌة نهسهى

 %21.4- %54.7 6.03 7.68 4.96 يضبعف انربحٍة

 %40.3- %6.9 1.45 2.43 2.27 يضبعف انقًٍة اندفترٌة

 %37.6- %0.1 6.2 10.0 10.0 يعدل دوراٌ االصىل انثببتة

 %5.2- %8.9- 0.87 0.92 1.01 يعدل دوراٌ اجًبنً االصىل

 نقطة مئوٌة 978- نقطة مئوٌة 3674- %24.1 %31.7 %45.8 انعبئد عهى حقىق انًهكٍة

 نقطة مئوٌة 575- نقطة مئوٌة 674- %7.8 %11.1 %15.3 انعبئد عهى اجًبنً االصىل
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 إخالء المسؤولٌة

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما , بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر شركة برٌمٌٌر من أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة شركة برٌمٌٌر أٌة تتحمل ال. هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا , المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 االحتفاظ دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح , الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى , المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو

 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي
ا محظور المقصود المتلقً بخالف شخص  .تمام 

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌغطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌؤكدو
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات

 

 

 

 مسؤولً االتصال
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