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 %97جنيه للسهم | + 17.3:  المستهدفشراء السعر  – 2021 الثانيالربع 

 بدعم من اإلرتفاع الكبير في اإليرادات   2021 من الثانيالربع  في %2.73 تفعترا السويدي إليكتريك أرباح

  

 
 

 القطاع / الصناعة 
منتجات صناعية  

 :الثانيالربع نتائج اعمال  )بنية تحتية( 

ظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة  الثانيعلى صعيد الربع  
 
في  ارتفاع السويدي ا

رباح 
 
 .%73.2بنسبة صافي ال

مقابل  ،2021 الثانيمليون جنيه خالل الربع 973.78بلغت  ارباحاحققت  
رباح بلغت 

 
 . 2020مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي  562.27ا

يراداتوارتفعت     9.34مليار جنيه، مقابل  13.72الفترة إلى  الشركة خالل ا 
 . %46.9 ارتفاع.بنسبة 2020مليار جنيه في الفترة المقارنة من 

مليار  1.10مليار جنيه مقابل  1.93خالل الفترة حيث بلغ  مجمل الربح ارتفع 
 . %75.2تصل الي  ارتفاعجنيه خالل الفترة المقارنة من العام الماضي اي بنسبة 

 

 :2021يونيو المنتهية في  أشهرة ستوعلى صعيد ارقام ال

رباحاحققت الشركة  
 
ولنصف في ال ا

 
مليار جنيه مقابل  1.74بلغت  2021من  ال

رباح
 
وارتفع  .%70بنمو سنوي بلغ  المقارن،مليار جنيه في النصف  1.03بلغت  ا

 نقطة مئوية. 2بنسبة زيادة  %6.7هامش صافي الربح الى 

ولالشركة المجمعة في النصف  إيراداتارتفعت  كما 
 
مليار جنيه  26.01الى  ال

 % 29يه في النصف المقارن، بنسبة نمو مليار جن 20.12بلغت  بإيراداتمقارنة 
 سنويا. 

 

 SWDY كود السهم 

 2,184.18 عدد االسهم 

 2,184.18 رأس المال 

 19,024.21 رأس المال السوقي 

 %31.62 التداول الحر 

  

 8.71 اخر سعر 

 10.57 اسبوع  52  -اعلى سعر 

 6.77 اسبوع  52  -اقل سعر 

 %22.5 عائد السعر منذ سنة 

 %11.2- عائد السعر منذ أول السنة 

  

 1.70 شهر  12ربحية السهم أخر 

 7.98 القيمة الدفترية اخر ربع 

 5.14 مضاعف الربحية 

 1.09 مضاعف القيمة الدفترية 

 %0.00 عائد التوزيعات 

  

ول نمستويات الربحية عبر قطاعات الشركة خالل ال ملحوظ في تحسن
أ
صف ال

 علىوسوف تقوم الشركة بتجميع نتائج استثماراتها في اندونيسيا  ،2021من 
قامت الشركة بتنفيذ كما  .العام الجاري القوائم المالي في الربع الثالث من 

 وافريقيا.في اسواق دول الخليج  اعمال مقاولت

يجابية   نتائج ا 

 محلل مالي |  جهاد ابوهشيمة



 

 

 :2021 من الثانيتائج الربع ن

 البند
الربع الثاني 
2021   

الربع الثاني 
ول  التغير السنوي 2020

أ
الربع ال
 -1النصف   التغير الفصلي   2021

2021 
 -1النصف  
 التغير الفصلي   2020

 %29.3 20,118.34 26,012.50 %11.6 12,292.26 %46.9 9,339.48 13,720.24 المبيعات )بالمليون(

 %65.4 2,300.37 3,804.50 %3.1 1,873.39 %75.2 1,102.09 1,931.11 مجمل الربح

 نقطة موئية  .642 %11.4 %14.6 نقطة موئية  1.17- %15.2 نقطة موئية  2.27 %11.8 %14.1 هامش مجمل الربح

 %69.9 1,025.96 1,743.27 %26.5 769.49 %73.2 562.27 973.78 الربح/الخسارةصافي 

 نقطة موئية  2.00 %5.1 %6.7 نقطة موئية  0.84 %6.3 نقطة موئية  1.08 %6.0 %7.1 هامش صافي الربح

  المالية:المؤشرات  علىالتعليق 

سالك والكابالتايرادات بلغت  
 
يقرب من  (، ما2020خالل الربع المقارن  3.55)مقارنة بـ مليار جنيه 6.53ثاني من العام ي الربع الف قطاع ال

سنويا.  5 31مليار جنيه في الربع المقارن، بارتفاع قدره  4.66مقابل مليار جنيه  6.08 ايرادات قطاع المقاولتبلغت  كما الضعف تقريبا،
خرى المنتجات الكهربية )العدادات والمحولت والمنتجات قطاع  . وحققمن اجمالي اإليرادات %44 مثلتو

 
 جنيه ارملي 1.1بلغت  إيرادات (ال

 سنويا(. %2.4 بلغبانخفاض طفيف )

من  مدعوما بالرتفاع الملحوظ في اإليرادات، %3ونمو ربع سنوي  %75بنمو سنوي  2021 من ثانيال الربعمليار جنيه  1.9 مجمل الربحبلغ  
 مش المرتفع.القطاعات ذات الها

س المال السوقي %59نيه ما يمثل تقريبا جمليار  10.8بلغ رصيد النقدية حوالي  
 
مليار جنيه بنهاية  4.0روض بينما بلغ رصيد صافي الق، من را

 . 2021الربع الثاني من 

ولعلى صعيد النصف  
 
ول منجنيه خالل  مليار 1.579 قطاع السالك والكابالتبلغ مجمل ربح ، 2021 ال

 
بنسبة ارتفاع  2021 النصف ال

قطاع الطاقة وعن  %4.2من اجمالي مجمل الربح  قطاع المنتجات الكهربائية من اجمالي مجمل الربح. بلغ %41.5حيث مثل حوالي  66.2%
مليار جنيه وهو اكبر   1.365 المقاولتقطاع مجمل ربح  جنيه. بلغمليون  88.3من اجمالي مجمل الربح حيث حقق  %2.3بلغ  المتجددة

رباح.من اجمالي مجمل  %35.9ومثل نحو  %92.5حيث بلغ نسبة في مجمل الربح 
 
  ال

 مستجدات الشركة:اخر 

لف 20 بمساحة الخاصة( والمنخفض المتوسط الجهد) الداخلية الكهرباء شبكة لتنفيذ عقد والتوزيع للتجارة إليكـتريك السويدي شركة وقعت 
 
 ا

 المفتاح تسليم بنظام الجديد الوادي بمحافظة العوينات شرق  بمنطقة الكهرباء لتوزيع الوسطى مصر شركة لصالح جديدة مستصلحة فدان
   جنيه، مليون 190 بقيمة

 تم وقد. بهتيم محولت بمحطة القاهرة شمال محطة لربط عقدا   وقعتاو  تحالف في للكابالت إيجيتك وشركة للكابالت السويدي شركة دخلت 
رضية كابالت وتركيب لتوريد الكهرباء لنقل المصرية الشركة لصالح جنيه مليون 192 تبلغ بقيمة العقد توقيع

 
 محطة لربط ف.ك 220 جهد ا

 .كم5 بطول المفتاح تسليم بنظام بهتيم محولت بمحطة القاهرة شمال

 :2021األول النصف  الشركة عقود اخرقيمة 

 49.7 المقاولتمشروعات بلغت  
 .  جنيه مليار

 98 العدادات مشروعاتبلغت  
 . يورو مليون

 88 المحولت مشروعاتبلغت  
 . دولر مليون



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالء المسؤولية  ا 

 

و 
 
و بيع ال

 
و بيع ، كما ل يعتبر عرض شراء ا

 
راق المالية المذكورة فيه. لقد يستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور. ل ُيقصد بهذا التقرير توصية بشراء ا

بحاث شركة بريميير من
 
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
نها موثوق فيها في وقت نشرها. ل تتحمل شركة   تم إعداد المعلومات وال

 
مصادر يعتقد ا

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

 
و ال

 
و مسؤولية عن الخسائر ا

 
ية مسؤولية قانونية ا

 
راء الواردة في هذا بريميير ا

آ
غيير ال

 التقرير دون إشعار مسبق. 

و المتلقي لهذا يحتوي هذا التقرير البحث
 
ي )بما في ذلك جميع المالحق( على معلومات ُيقصد نقلها فقط إلى 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 الحتفاظ با

 
ن ال

ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تمام  
 
و إعادة إنتاجه من قبل ا

 
و توزيعه ا

 
و نشره ا

 
 ا. الستخدام غير المصرح به لهذا التقرير البحثي ا

ورا
 
و الشركات( وا

 
ن وجهات نظرهم حول الشركة )ا

 
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

 
بحاث الذين يغطون الشركة )ا

 
المالية تم  قهمويؤكد محلل/محللو ال

 التعبير عنها بدقة. 
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