
 
 

 

 :2021من عام التسعة أشھر تعلن نتائج اعمال  (MCQE.CA)قنا  –مصر لألسمنت 
 

 "القويداء ربع آخر من األ "
 

 
 مؤشرات نتائج األعمال المجمعة

 
من  الشركة األمنصیب 

 االرباح
 صافي المبیعات مجمل الربح التشغیلصافي أرباح  صافي الربح

 2020مقابل التسعة أشھر  2021في التسعة اشھر 

 ملیون جم 1,897 ملیون جم 355 ملیون جم 324 ملیون جم 122 ملیون جم 107

▲ 168% ▲ 211% ▲ 24% ▲ 34% ▲ 3% 

 2021مقابل الربع الثاني  2021الربع الثالث في 

▲ 42% ▲ 39% ▲ 14% ▲ 18% ▲ 7% 
 

 :2021من عام  التسعة أشھرالیوم نتائج اعمالھا عن  (MCQE.CA)قنا  -، اعلنت مصر لألسمنت 2021 نوفمبر 11القاھرة في 
 

 الثالثوفي الربع ، 2020 من عام التسعة أشھر فيملیون طن  2.7مقابل  2021 من عام التس�عة أش�ھر فيملیون طن  2.4بكمیة أس�منت في الس�وق المحلي حققت المجموعة مبیعات 
 .2021 من عام الربع الثاني فيطن  الف 707طن مقابل  الف 611بكمیة أسمنت في السوق المحلي حققت المجموعة مبیعات ، 2021من عام 

 من عام الثالثفي الربع . %200زیادة قدرھا ، ب2020 من عام التس���عة أش���ھرفي الف طن  69مقابل  2021 من عام التس���عة أش���ھر فيالف طن  208كمیة  مبیعات التص���دیربلغت 
وذلك نتیجة التغیرات المناخیة واالمطار الموس�����میة الطبیعیة في تلك الفترة من العام  2021 من عام الربع الثاني فيالف طن  82الف طن مقابل  39تص�����دیر المبیعات  بلغت 2021

 في سوق التصدیر الرئیسي للمجموعة.
ذلك من في تعزیز ایرادتھا وبھدف تقلیل الفجوة الكبیرة بین العرض والطلب في الس�������وق المحلي، فقد نجحت المجموعة  طاقات االنتاجبتنظیم المنافس�������ة جھ�از حمایة وفي اط�ار قرار 

 .2021الف طن من الكلینكر خالل الربع الثالث من عام  189خالل بیع وألول مرة كمیة 
 

في الربع  .%3بزیادة قدرھا  ،2020 من عام التسعة أشھرملیون جنیھ في  1,844 مقابل 2021من عام  أشھرالتس�عة في جنیھ ملیون  1,897 بقیمة مبیعاتص�افي  حققت المجموعة
 .%7زیادة قدرھا ب 2021 من عام في الربع الثانيملیون جنیھ  572ملیون جنیھ مقابل  612بقیمة مبیعات صافي المجموعة حققت ، 2021من عام  الثالث

 

ملیون جنیھ  355 بقیمة 2021 من عام التس��عة أش��ھرفي مجمل ربح في تحقیق بالمجموعة اس��تراتیجیات خفض التكالیف والمش�تریات المتبعة أس��عار األس��منت عالوة عن  تحس��نس�اھم 
 من عام في الربع الثانيملیون جنیھ  113ملیون جنیھ مقابل  134بلغ مجمل الربح ، 2021 من عام الثالثفي الربع  . 2020 من عام التس������عة أش������ھر فيملیون جنیھ  266مقابل 

 من عام الثالثفي الربع  .2020 من عام التس����عة أش����ھرفي  %14مقابل  2021من عام  التس����عة أش����ھرفي  %19 للمجموعة ھامش مجمل الربحبلغ  .%18زیادة قدرھا ، ب2021
 .2021 من عام في الربع الثاني %20مقابل  %22 الھامش بلغ،  2021

 

وفي . %24 قدره بإرتفاع، 2020من عام  التس��عة أش��ھرفي ملیون جنیھ  262مقابل  2021من عام  التس��عة أش��ھرفي ملیون جنیھ  324 بقیمة تش��غیلارباح  ص��افي حققت المجموعة
ارباح ص��افي ھامش بلغ  .% 14قدرھا  زیادةب، 2021 من عام  الثانيفي الربع ملیون جنیھ  102ملیون جنیھ مقابل  115 ص��افي ارباح التش��غیل تلغ، ب2021من عام  الثالثالربع 

في  % 18مقابل  %19 الھامش  بلغ،  2021من عام  الثالثفي الربع  .2020من عام  التس��عة أش��ھرفي  %14مقابل  2021من عام  التس��عة أش��ھرفي  %17 للمجموعة التش��غیل
 .2021من عام  الربع الثاني

 

في الربع . %211زیادة قدرھا ، ب2020 من عام التس���عة أش���ھرفي ملیون جنیھ  39مقابل  2021من عام  التس���عة أش���ھر فيملیون جنیھ  122ص���افي أرباح بقیمة حققت المجموعة 
   .%39زیادة قدرھا ، ب2021من عام  في الربع الثاني ملیون جنیھ 38مقابل ملیون جنیھ  53صافي أرباح بقیمة  المجموعة ، حققت2021من عام  الثالث

 

 الثالثفي الربع  .% 168زیادة قدرھا ، ب2020من عام  التس�عة أش�ھرفي ملیون جنیھ  40قابل م  2021من عام  التس�عة أش�ھرفي ملیون جنیھ  107الش�ركة األم  أرباحص�افي  تبلغ
 .%42قدرھا  بزیادة ،2021في الربع الثاني من عام ملیون جنیھ  32ملیون جنیھ مقابل  46الشركة األم  أرباحصافي ت ، بلغ2021من عام 

 

 .%8بانخفاض قدره  ،2020نھایة عام بملیون جنیھ  1,048 مقابل 2021من عام  التسعة أشھر في نھایةملیون جنیھ  962بلغ مجمل الدین للمجموعة 
بزیادة  2020ملیون جنیھ في التس���عة أش���ھر من عام  74مقابل   2021من عام  التس���عة أش���ھر ملیون جنیھ في 225كما بلغت ص���افي التدفقات النقدیة للمجموعة من انش���طة التش���غیل 

 .%204قدرھا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مجمل الربح (ملیون جنیھ)، ھامش مجمل الربح % صافي أرباح التشغیل (ملیون جنیھ)، ھامش صافي أرباح التشغیل% صافي الربح، حقوق األقلیة (ملیون جنیھ)
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 :قنا -لشركة مصر لألسمنت  نتائج األعمال المستقلةمؤشرات 
،  2021من عام  الثالثالربع  في ،2020من عام  التس��عة أش��ھرفي  ملیون طن 1.2مقابل  2021من عام  التس��عة أش��ھر فيملیون طن  1.1بكمیة محلیة حققت الش��ركة مبیعات 
 2021من عام  التس��عة أش��ھر فيالف طن  208بلغت مبیعات التص��دیر ، 2021في الربع الثاني من عام  طنالف  327طن مقابل الف  297بكمیة محلیة حققت الش��ركة مبیعات 

في الربع الف طن  82الف طن مقابل  39تص���دیر المبیعات ، بلغت 2021من عام  الثالثفي الربع . %200زیادة قدرھا ، ب2020 من عامالتس���عة أش���ھر فيالف طن  69مقابل 
 .  2021الف طن خالل الربع الثالث من عام  176كما حققت الشركة مبیعات كلینكر بكمیة  .%52 بانخفاض قدره، 2021عام الثاني من 

 

من عام  الثالثلربع ا في.  2020من عام  التس����عة أش����ھر فيملیون جنیھ  826مقابل  2021من عام  التس����عة أش����ھر فيملیون جنیھ  935 بقیمة مبیعاتص����افي حققت الش����ركة 
 .%20قدرھا ، بزیادة 2021الربع الثاني من عام  فيملیون جنیھ  270ملیون جنیھ مقابل  324 الشركة مبیعاتصافي  بلغت، 2021

 

من  الثالثفي الربع . %39بزیادة قدرھا ، 2020من عام  التس��عة أش��ھر فيملیون جنیھ  138مقابل  2021من عام  التس��عة أش��ھر فيملیون جنیھ  192 الش��ركةربح بلغ مجمل 
في  %21للش�����ركة  مجمل الربحھامش بلغ  .%22زیادة قدرھا ب، 2021 من عام في الربع الثانيملیون جنیھ  60ملیون جنیھ مقابل  74 للش�����ركةبلغ مجمل الربح ، 2021عام 

  .2021من عام  في الربع الثاني %22مقابل  %23 الھامش بلغ،  2021من عام  الثالثوفي الربع  .2020من عام  التسعة أشھرفي  %17مقابل  2021من عام  التس�عة أشھر
 

وفي  .%38بزیادة قدرھا ، 2020من عام  التسعة أشھرفي ملیون جنیھ  123مقابل  2021من عام  التس�عة أشھر فيملیون جنیھ  169 بقیمة تش�غیلارباح  ص�افي حققت الش�ركة
ارباح ص���افي ھامش بلغ  .%24زیادة قدرھا ب، 2021من عام في الربع الثاني  ملیون جنیھ 51ملیون جنیھ مقابل  63 ارباح التش���غیلت ص���افي بلغ، 2021من عام  الثالثالربع 

في  %19مقابل  %20، بلغ الھامش 2021من عام  الثالثالربع  في .2020من عام  التس��عة أش��ھر في %15مقابل  2021من عام  التس��عة أش��ھر في %18 للش��ركةالتش��غیل 
 .  2021من عام  الربع الثاني

 

 الثالثالربع  في .%79زیادة قدرھا ب ،2020من عام  التسعة أشھرفي  ملیون جنیھ 45مقابل  2021من عام  التس�عة أشھر في ملیون جنیھ 81بقیمة ص�افي أرباح حققت الش�ركة 
 .%77زیادة قدرھا ، ب2021في الربع الثاني من عام  جنیھ ملیون 19ملیون جنیھ مقابل  34صافي أرباح بقیمة ، حققت الشركة 2021من عام 

 

 فيو. %71بزیادة قدرھا ، 2020من عام  التسعة أشھرفي جنیھ  0.55مقابل  2021من عام  التس�عة أشھر فيجنیھ  0.94بقیمة وبذلك یص�بح نص�یب الس�ھم من ص�افى األرباح 
 .%64بزیادة قدرھا ، 2021الربع الثاني من عام في جنیھ  0.25جنیھ مقابل  0.41 یصبح 2021من عام  الثالثالربع 

 .%10انخفاض قدره ، ب2020نھایة عام بملیون جنیھ  444مقابل  2021من عام  التسعة أشھر في نھایةملیون جنیھ  401 للشركةبلغ مجمل الدین 
بزیادة  2020ملیون جنیھ في التس��عة أش��ھر من عام  67مقابل   2021من عام  التس��عة أش��ھر ملیون جنیھ في 127كما بلغت ص��افي التدفقات النقدیة للش��ركة من انش��طة التش��غیل 

 .%89قدرھا 
 
 
 

 ،قائالً  العضو المنتدب للشركة ،المھندس/ طارق طلعتوقد صرح ھذا 
 

قرار تنظیم الطاقات االنتاجیة لالس��منت تمكنت بعد ف ،2021من العام المالي  لتس�عة أش�ھراقنا عن  –ش�ركة مص�ر لالس�منت نتائج اعمال عن  عالنانھ ومن دواعي س�رورنا اال"
حقیق تفض تكالیف االنتاج مما ادي الي تنظیم الخطط االنتاجیة لخ. فض��الً عن الكلینكر بیعالمجموعة من اعادة ھیكلة المبیعات ما بین بیع االس��منت المحلي وتص��دیر االس��منت و

في نص�یب الشركة األم من  %168 وزیادة بنس�بة  ارباح التش�غیلص�افي في  %24وتحقیق زیادة بنس�بة  %34ة بالربح بنس�في مجمل نمو  2021 من عام اش�ھرفي التس�عة 
 أقس��اط القروضادارة المجموعة علي س��داد حافظت  كما .2020 ة من عاممقارنة بنفس الفترفي التدفقات النقدیة المتولدة من انش��طة التش��غیل  %204تطور بنس��بة األرباح و

 "2020مقابل عام  %8بنسبة  الدیونبانتظام مما ساعد في خفض دھا یمواعفي لبنوك لالمستحقة 
 
 
 

 المجموعة أنشطةداء أمؤشرات 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2020 التسعة أشھر التغیر (%) 2021 التسعة أشھر   حجم المبیعات 

.01  .2 81 42.8  األسمنت (بالملیون طن) 

مكعب)متر الف الخرسانة الجاھزة ( 325 252 29.1  

 صافي المبیعات (بالملیون جنیھ)   

 أسمنت 1,783 1,772 0.60

 خرسانة جاھزة 223 179 24.9

 صافي ارباح التشغیل (بالملیون جنیھ)   

 أسمنت 300 234 28.0

 خرسانة جاھزة 26 23 12.3

)%ھامش صافي أرباح التشغیل (     

 أسمنت 17 13 27.3

 خرسانة جاھزة 12 13 (10.1) 

 صافي مبیعات المجموعة

11%

89%

خرسانة جاھزة   أسمنت  



 
 
 

 :األسمنت نشاطعمال أنتائج 
 

من  التس��عة أش��ھرفي ملیون طن  2.84 متض��منة مبیعات التص��دیر ومبیعات الكلینكر نش��اطالمبیعات ت بلغ
، 2021من عام  الثالثالربع  في. 2020من عام  التس���عة أش���ھرفي  ملیون طن 2.81مقابل  2021عام 

 .2021الربع الثاني من عام  الف طن في789مقابل  طنالف  848 نشاطبلغت مبیعات ال
 

ملیون  1,772مقابل  2021من عام  التس��عة أش��ھرفي  ملیون جنیھ 1,783 نش��اطلا ص��افي مبیعات بلغت
ملیون  554 نش��اطمبیعات الص��افي  تبلغو، %0.6بزیادة قدرھا  2020من عام  التس��عة أش��ھرجنیھ في 

 .%7بزیادة قدرھا  2021الربع الثاني من عام  فيملیون جنیھ  517جنیھ مقابل 
 

ملیون جنیھ في  253مقابل  2021من عام  التس����عة أش����ھرملیون جنیھ في  334 نش����اطال ربحبلغ مجمل 
ربح بلغ مجمل ، 2021من عام  الثالثفي الربع و. %32بزیادة قدرھا ، 2020من عام  التس������عة أش������ھر

. %21قدرھا  بزیادة، 2021في الربع الثاني من عام ملیون جنیھ  107ملیون جنیھ مقابل  129 نش�����اطال
ن م التس��عة أش��ھرفي  %14مقابل  2021من عام  التس��عة أش��ھرفي  %19 نش��اطربح الھامش مجمل بلغ 

عام ربع الثاني من في ال %21مقابل  %23 الھامش بلغ 2021من ع�ام  الث�ال�ثالربع  في .2020ع�ام 
2021. 

 

ملیون  234مقابل  2021من عام  التسعة أشھرملیون جنیھ في  300 نش�اطلالتش�غیل لص�افي أرباح  تبلغ
 تبلغ، 2021من عام  الثالث. في الربع %28بزیادة قدرھا ، 2020من عام  التس�������ع�ة أش�������ھرجنی�ھ في 

، 2021ملیون جنیھ في الربع الثاني من عام  91ملیون جنیھ مقابل  112 نش���اطلالتش���غیل لص���افي أرباح 
 2021من عام  التس���عة أش���ھرفي  %17 نش���اطالتش���غیل للھامش ص���افي أرباح بلغ . %23قدرھا  بزیادة
مقابل  %20 الھامش بلغ 2021من عام  الثالثالربع  في. 2020من عام  التس��عة أش��ھرفي  %13مقابل 

 .2021في الربع الثاني من عام  18%
 

في ملیون جنیھ  43مقابل  2021من عام  التس��عة أش��ھر فيملیون جنیھ  118 نش��اطأرباح البلغت ص��افي 
 ص�����افي، بلغت 2021من عام  الثالثفي الربع . %175زیادة قدرھا ، ب2020من عام   التس�����عة أش�����ھر

زی�ادة ق�درھ��ا ب، 2021في الربع الث�اني من ع�ام ملیون جنی�ھ  34ملیون جنی��ھ مق��اب�ل  52 نش�������اطالأرب�اح 
53%. 

 

  الخرسانة الجاھزة: نشاطنتائج أعمال 
 

 الف متر مكعب 252مقابل  2021من عام  التس��عة أش��ھرفي  الف متر مكعب 325 نش��اطالمبیعات ت بلغ
، بلغت 2021من عام  الثالثالربع  في، و%29بنس�����بة زیادة قدرھا  2020في التس�����عة أش�����ھر من عام 

 2021الربع الث��اني من ع��ام  الف متر مكع��ب في 117مق��اب��ل  متر مكع��بالف  97 نش��������اطمبیع��ات ال
 .%17بإنخفاض قدره 

 

ملیون جنیھ  179مقابل  2021من عام  التس��عة أش��ھرملیون جنیھ في  223 نش��اطال ص��افي مبیعات بلغت
ملیون جنیھ  71 نش����اطمبیعات الص����افي  تبلغو، %25بزیادة قدرھا  2020من عام  التس����عة أش����ھرفي 

 .%3بإنخفاض قدره  2021الربع الثاني من عام  فيملیون جنیھ  73مقابل 
 

التسعة ملیون جنیھ في  19مقابل  2021من عام  التس�عة أشھرملیون جنیھ في  22 نش�اطال ربحبلغ مجمل 
 3 نش��اطربح البلغ مجمل ، 2021من عام  الثالثفي الربع و. %16بزیادة قدرھا ، 2020من عام  أش��ھر

. بلغ ھ��امش %61ق��دره  ب��انخف��اض، 2021ملیون جنی��ھ في الربع الث��اني من ع��ام  9ملیون جنی��ھ مق��اب��ل 
من عام  في التس�����عة أش�����ھر %11مقابل  2021من عام  التس�����عة أش�����ھرفي  %10 نش�����اطربح المجمل 
 .2021ربع الثاني من عام في ال %12مقابل  %5 الھامش بلغ 2021من عام  الثالثالربع  في. 2020

 

ملیون  23مقابل  2021من عام  التس���عة أش���ھرملیون جنیھ في  26 نش���اطالتش���غیل للص���افي أرباح  تبلغ
 تبلغ، 2021من عام  الثالث. في الربع %12بزیادة قدرھا ، 2020من عام  التس�������ع�ة أش�������ھرجنی�ھ في 

، 2021ملیون جنیھ في الربع الثاني من عام  10ملیون جنیھ مقابل  4 نش������اطالتش������غیل للص������افي أرباح 
 2021من عام  التس��عة أش��ھرفي  %12 نش��اطالتش��غیل للھامش ص��افي أرباح بلغ . %58قدره  باخفاض

مقابل  %6 الھامش بلغ 2021من عام  الثالثالربع  في. 2020من عام  التس����عة أش����ھرفي  %13مقابل 
 .2021في الربع الثاني من عام  14%

 

في ملیون جنیھ  10مقابل  2021من عام  التس���عة أش���ھر فيملیون جنیھ  12 نش���اطأرباح البلغت ص���افي 
أرباح  صافي، بلغت 2021في الربع الثالث من عام . %20زیادة قدرھا ، ب2020التس�عة أش�ھر من عام  

 .%67بانخفاض قدره ، 2021في الربع الثاني من عام ملیون جنیھ  4ملیون جنیھ مقابل  1 نشاطال
 
 
 
 
 
 

 صافي أرباح التشغیل للمجموعة

8%

92%

خرسانة جاھزة   أسمنت  

 صافي أرباح المجموعة

9%

91%

خرسانة جاھزة   أسمنت  



 
 

 ملخص نتائج األعمال المجمعة 
 

 2020 الثالثالربع  2021 الثالثالربع  2020 التسعة أشھر 2021 التسعة أشھر قائمة الدخل 
     مقربة الى الملیون جنیھ

 498 612 1,844 1,897 صافي المبیعات
 46 134 266 355 مجمل الربح

 9 22 14 19 (%) ھامش مجمل الربح
 46 115 262 324 صافي أرباح التشغیل
 9 19 14 17 (%) التشغیل ھامش صافي أرباح

 (19) 66 61 155 الضرائبصافى الربح قبل 
 (24) 53 39 122  االرباحصافى 

 (12) 46 40 107 مساھمي الشركة األم
 (12) 7 (1) 15 حقوق األقلیة

 
 

 2020العام المالي  2021 التسعة أشھر قائمة المركز المالي
   جنیھمقربة الى الملیون 

 918 1,157 المتداولةاالصول 
 3,034 2,935 االصول الثابتة

 3,952 4,092 إجمالي االصول
 1,308 1,442 االلتزامات المتداولة

 866 774 االلتزامات الثابتة
 2,173 2,216 إجمالي االلتزامات

 1,779 1,876 حقوق الملكیة
 3,952 4,092 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكیة

 

 

 2020 التسعة أشھر 2021 التسعة أشھر قائمة التدفقات النقدیة 
   جنیھمقربة الى الملیون 

 74 225 أنشطة التشغیل التدفقات النقدیة منصافي 
 0.9 (8) التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمارصافي 
 (128) (161) التدفقات النقدیة من أنشطة التمویلصافي 

 128 138 الفترةاخر في النقدیة وما في حكمھا 
 

 -انتھى-
 
 
 
 

 عن المجموعة
المنیا  ش��ركة بورتالندقنا، -ھي مجموعة ش��ركات رائدة في تص��نیع األس��منت ومواد البناء في مص��ر، وھى مكونة من ش��ركة مص��ر لألس��منت قنا-مص��ر لألس��منتش��ركات مجموعة 

 ذات قدرة تنافسیة عالیة.محلیاً واقلیمیاً وسجل التي لدیھا الشركات  .شركة أسیكو للخرسانة الجاھزةلألسمنت و
ملیون طن س��نویا. اس��تحوذت الش��ركة على  2تبلغ طاقتھا االنتاجیة ملیون جنیھ و 720كش��ركة مس��اھمة مص��ریة ویبلغ راس مالھا  1997قنا عام  -تأس��س��ت ش��ركة مص��ر لألس��منت 

والتي تبلغ  – للخرس��انة الجاھزة وش��ركة أس��یكمن رأس مال  ٪99.9ن طن س��نویًا ، كما اس��تحوذت على ملیو 2بطاقة إنتاجیة  -من رأس مال ش��ركة بورتالند المنیا لألس��منت  60٪
 .تاج، من خالل تسعة محطات إنمن الخرسانة الجاھزةمكعب  مترالف  500طاقتھا االنتاجیة السنویة 
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