
 

 

 نتائج االعمال – السوٌدي الٌكترٌكشركة 

27/08/2020 

 

 2020لسنة  الثانىالربع 

 من األول النصف فً الطلب على الكابالت وإنخفاض سعر النحاس واأللومنٌوم العالمً  تباطؤتتراجع بسبب  السوٌدي الٌكترٌك أرباح

 99 كوفٌد فٌروس انتشار تداعٌاتب اتأثر –2020
 

 القطاع / الصناعة
المعدات الكهربائية 

أعلنت شركة السوٌدي الٌكترٌك الرائدة فً تصنٌع األسالك والكابالت وتوفٌر حلول  والصناعات
الطاقة والمقاوالت فً الشرق األوسط وأفرٌقٌا نتائج أعمالها المجمعة للفترة المالٌة 

 .سنوي أساس على بالمائة 74 بنسبة أرباحها تراجع 0303ٌونٌو  03المنتهٌة فً 

 العام من األولى أشهر الستة خالل جنٌه ملٌار 52301 بلغت أرباحا   حققت فقد

 ..035 من المقارنة الفترة فً جنٌه ملٌار 52.1 بلغت أرباح مقابل الجاري،

 إٌرادات مقابل جنٌه، ملٌار 03255 إلى الفترة خالل الشركة إٌرادات وتراجعت

 ..035 من المقارنة الفترة فً جنٌه ملٌار 05211 بلغت

 خالل جنٌه ملٌار 0251 بلغت أرباحا   الشركة حققت المستقلة، األعمال مستوى وعلى

 الفترة فً جنٌه ملٌار 023.0 بلغت أرباح مقابل الجاري، العام من األول النصف

 .الماضً العام من المقارنة

 جنٌه ملٌون1.020 بلغت أرباحا   ، 0303من الثانً  الربع خالل السوٌدي وحققت

 ملٌون .142. بلغت أرباح مقابل الماضً، ٌونٌو فً المنتهٌة أشهر الثالثة خالل

 ..035 من المقارنة الفترة فً جنٌه

 ملٌار200.21. إلى الجاري العام من الثانً الربع خالل الشركة إٌرادات وتراجعت

 ..035 من المقارن الربع فً جنٌه ملٌار 532003 بلغت إٌرادات مقابل جنٌه،

 SWDY كىد السهن

 0.5.720 عذد االسهن

 0.5.720 رأص الوبل

 44721..5 رأص الوبل السىقي

 %.052 التذاول الحز

  

 ..42 اخز سعز

 51233 اسبىع 10 -اعلى سعز 

 12.0 اسبىع 10 -اقل سعز

 %772.0- عبئذ السعز هنذ سنت

 %00200- عبئذ السعز هنذ أول السنت

  

 5273 شهز 50ربحيت السهن أخز 

 2.0. اخز ربع القيوت الذفتزيت

 1213 هضبعف الزبحيت

 5250 هضبعف القيوت الذفتزيت

 %53270 عبئذ التىسيعبث

  

 التغير الفصلي 2222 - 0الربع  التغير السنىي 2202 - 2الربع  2222 - 2الربع  البند

 %1334- 104778386 %936- 104330308 94339348 الوبيعبث )ببلوليىى(

 %830- 14198328 %3731- 14751353 14102309 هجول الزبح

 نقطت هئىيت 037 %1131 نقطت هئىيت 532- %1730 %1138 هبهش هجول الزبح

 %2133 463370 %4133- 957385 562327 صبفي الزبح/الخسبرة

 نقطت هئىيت 137 %43302 نقطت هئىيت 333- %93272 %63020 هبهش صبفي الزبح



 

 

 

 التغير السنىي 2202 -النصف األول  2222 -النصف األول 2222نتائج الستة أشهر حتي يىنيى 

 %637- 214553363 204118334 اإليزاداث )ببلوليىى(

 %3534- 34561311 24300337 هجول الزبح

 نقطت هئىيت 531- %1635 %1134 هبهش هجول الزبح

 %4735- 14953335 14025396 صبفي الزبح/الخسبرة

 نقطت هئىيت 430- %93063 %53100 هبهش صبفي الزبح

 ** الوصذر هيشانيبث الشزكت  * االرقبم ببلوليىى جنيه 

 التعلٌق على نتائج األعمال:

 انخفاض بمعدل جنٌه، ملٌون .00.27,. اإلٌرادات حٌث بلغت المالٌة فً الربع الثانً للقوائم وفقا االٌرادات تراجعت 

 ،%7520، بانخفاض سنوي 0303 عام من الثانً الربع خالل جنٌه ملٌون 1.0204 الربح صافً وبلغ. %.2.ي سنو

 %0520ربع سنوي قدره  ارتفاعو
% 54 مقابل% .552 الربح مجمل هامش سجل بٌنما ، 0303 عام من الثانً الربع خالل .5,53023 الربح مجمل بلغ 

فً المقارنة  مرتفعا بٌنما . نقطة مئوٌة  120مسجال إنخفاض فً المقارنة السنوٌة بلغت  السابق العام من الفترة نفس خالل

والذي أدي إلً إرتفاع  .5تأثر الشركة باإلغالق الجزئً بعد تفشً كوفٌد  ذلك وٌعكسنقطة مئوٌة   324الفصلٌة  بـ 

% 75فً قطاع الكابالت واألسالك والذي تراجعت مساهمته بإجمالً اإلٌرادات الً خاصة  التكالٌف بالمقارنة باإلٌرادات

% خالل نفس الفترة من العام السابق وانخفضت مساهمة كل من قطاع العدادات وقطاع المحوالت بنقطة مئوٌة .1ل مقاب

  . 0303% على التوالً خالل النصف األول من عام 0% و 4حٌث بلغت  .035مقارنة بالنصف األول من عام 
ملٌون جنٌه  05,110ملٌون جنٌه مقابل  .03,55حوالً  0303بلغت اإلٌرادات اإلجمالٌة المحققة خالل النصف األول عام  

 % 24.وبنسبة إنخفاض  .035خالل نفس الفترة عام 
م ملٌون جنٌه خالل نفس الفترة من العا 0,1.5 مقابل 0303ملٌون جنٌه خالل النصف األول عام  0,033بلغ مجمل الربح  

وواصل قطاع األسالك والكابالت احتالل صدارة مجمل الربح الشركة على الرغم من  %3..4-السابق بنسبة إنخفاض 

% من مجمل 75حٌث مثل  0303ملٌون جنٌه خالل النصف األول من عام  7.24.% لٌسجل 7325تراجعه بمعدل سنوي 

انخفض مجمل ربح قطاع مشروعات المقاوالت بمعدل % خالل نفس الفترة خالل العام السابق و71الربح الشركة مقابل 

% من مجمل ربح الشركة مقابل 05حٌث مثل  0303ملٌون جنٌه خالل النصف األول عام  43.20% لٌسجل .042سنوي 

ملٌون  03020% لٌسجل 00% خالل نفس الفترة من العام السابق كما انخفض مجمل ربح قطاع العدادات بمعدل سنوي 00

% من مجمل ربح الشركة ودون تغٌر سنوي عن نفس الفترة من 50حٌث مثل  0303صف األول من عام جنٌه خالل الن

ملٌون جنٌه خالل النصف األول 54.21% لٌبلغ 5421العام السابق وسجل مجمل ربح قطاع المحوالت تراجعا  سنوٌا  بنسلة 

% خالل نفس الفترة .% صعودا  من .لً غٌر أن مساهمة قطاع فً إجمالً مجمل ربح الشركة ارتفعت ا 0303من عام 

ملٌون جنٌه خالل  .02.% لٌسجل 77من العام السابق وانخفض مجمل ربح قطاع المنتجات الكهربائٌة بمعدل سنوي 

% من مجمل ربح الشركة خالل نفس الفترة وبلغ مجمل ربح الطاقة 7حٌث ساهم بنسبة  0303النصف األول من عام 

% من مجمل 0حٌث مثل  0303ملٌون جنٌه خالل النصف األول من عام  427.تائجه مؤخرا  المتجددة الذي تم تجمٌع ن

 ربح الشركة خالل نفس الفترة 
 5,301 إلى لتصل %7421- بنسبة الجاري العام االول من النصف خالل للسوٌدي الٌكترٌك المجمعة األرباح صافً تراجع 

 .035 عام من المقارن النصف جنٌه ملٌون 10.,5 مقابل جنٌه، ملٌون
 

 

 



 

 

 

 

 العوامل التى أدت إلى تراجع األرباح:

 .5 كوفٌد فٌروس انتشار تداعٌات تأثٌر ،األول  الربع وخاصة 0303 عام من االول للنصف المالٌة النتائج تعكس 

مما أثر على ركود الطلب على الكابالت مما  البالد أنحاء شتً فً التجوال حظر فرض شملت والتً الوقائٌة واإلجراءات
 أثر على مبٌعات الشركة وهوامش ربحٌتها 

تراجع األسعار العالمٌة لإللومنٌوم والنحاس وسط اإلضطرابات التً شهدتها أسواق السلع العالمٌة فقد تدهورت أسعار  

أساس سنوي بٌنما هبطت أسعار % على .0-دوالر للطن بإنخفاض  7433مسجلة  0303النحاس خالل النصف األول من 

فً الوقت نفسه انعكس  0303دوالر للطن فً الربع األول من  5701سنوات عند  53األلومنٌوم الً أدنً مستوٌاتها فً 

تباطؤ النشاط العالمً الً جانب عدم إستقرار سلسلة اإلمداد فً ركود ملحوظ فً الطلب على الكابالت نتٌجة لذلك تراجع 

 مما ٌؤثر غٌاب الطلب على ربحٌة الشركة  0303ملٌار جنٌه فً  .5.2% على أساس سنوي الً 50بمعدل إٌراد الكابالت 
  .035إنخفاض هوامش قطاع المقاوالت بعد اإلنتهاء من المشروعات القومٌة مرتفعة الهوامش فً  
 ل العامٌٌن الماضٌٌن إنخفاض الدخل من اإلستثمارات عقب تسجٌل أرباح إستثنائٌة من شركة الدوحة للكابالت خال 
 مراجعة توقعات اإلقتصاد الكلً لتعكس خفض أسعار الفائدة خالل الفترة األخٌرة وتغٌرات سعر الصرف  

 

 مستجدات الشركة:اخر 

 بقٌمة عقدا   ،% .2.. بنسبة لها المملوكة الطاقة وتوزٌع لنقل إلكترٌك السوٌدي شركة توقٌع إلكترٌك، السوٌدي شركة أعلنت 

 كاتانغا -أوت مقطاعة- كاسومبالٌسا مدٌنة فً للكهرباء الوطنٌة الشركة لصالح محوالت محطة إلنشاء دوالر ملٌون .0.2

 فً الكهرباء شبكة بٌن المتبادلة الطاقة لتدفق القعالة اإلدارة تمكٌن فً المشروع سٌسهمو  .الدٌمقراطٌة الكونغو جمهورٌة فً
 وزامبٌا، الكونغو بٌن هذا الطاقة تبادل وقٌاس الطاقة تبادل وتحسٌن الدٌمقراطٌة، الكونغو جمهورٌة وشبكة األفرٌقً الجنوب
 السوٌدي أعمال نطاق ٌشملو  .بها المحٌطة والمناطق كاسومبالٌسا لمدٌنة واالقتصادٌة االجتماعٌة التنمٌة معدل وزٌادة
 االنتهاء ٌتم أن على المفتاح، تسلٌم بنظام المشروع مالأع لكامل والتركٌب والتورٌد التصمٌم الطاقة وتوزٌع لنقل إلكترٌك

 .األعمال بدء تارٌخ من شهرا   .5 خالل المشروع أعمال من
 

 لتنفٌذ جنٌه ملٌون 70020 بقٌمة عقدا   والتوزٌع للتجارة إلٌكترٌك السوٌدي التابعة شركتها إن إلٌكترٌك السوٌدي شركة وقعت 

 المستقبل لمدٌنة واالتصاالت للكهرباء التحتٌة البنٌة إنشاء العقد ٌشمل .العمرانٌة للتنمٌة المستقبل شركة لصالح أعمال

 أن ٌذكر العقد توقٌع تارٌخ من شهرا   00 خالل المشروع تسلٌم سٌتم .المفتاح تسلٌم بنظام 0 المرحلة . الحزمة ألعمال

 ملٌون 03. بقٌمة للمدٌنة األولى المرحلة من واالتصاالت للكهرباء األساسٌة البنٌة شبكات لمد عقد توقٌع أعلنت قد السوٌدي

 .جنٌه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 برٌمٌٌر تغٌٌرلـشركة  ٌ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

 

 ادارة البحوث

  research@premiere-securities.comبرٌد الكترونً:  37627581 (202+)تلٌفون:   البحوث قسم


