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  :2021من عام  االولتعلن نتائج اعمال النصف  (MCQE.CA)قنا  –مصر لألسمنت 
  

  

  "2021الربع الثاني من عام  فيالضعف  تتجاوزصافي ارباح وايجابية لجميع القطاعات  أرباحنمو في التدفقات النقدية، هوامش  "
  
  

  مؤشرات نتائج األعمال المجمعة

 صافي المبيعات مجمل الربح صافي أرباح التشغيل صافي الربح  صافي التدفقات النقدية

قبل خصم الفوائد والضرائب واالهالك " "" الشركة األم "من انشطة التشغيل"
      "واالستهالك

 مليون جم 1,285 مليون جم 221 جممليون  208 مليون جم 61 مليون جم 270

▲ 176.3% ▲ 17.4% ▼ 3.6% ▲ 0.5% ▼ 4.5% 

 "مقابل العام الماضي" "مقابل العام الماضي" "مقابل العام الماضي" "مقابل العام الماضي" "مقابل العام الماضي"

▲ 604.1% ▲ 125.2% ▲ 28.1% ▲ 28.0% ▲ 7.9% 

  "ربع مقابل ربع" "ربع مقابل ربع" مقابل ربع""ربع  "ربع مقابل ربع" "ربع مقابل ربع"
  

  :2021من عام  االولاليوم نتائج اعمالها عن النصف  (MCQE.CA)قنا  -، اعلنت مصر لألسمنت 2021 اغسطس 11القاهرة في 
  

 وفي الربع الثاني، 2020 من عام االولالنصف  فيمليون طن  2مقابل  2021 من عام االولالنصف  فيمليون طن  1.8بكمية أسمنت في السوق المحلي حققت المجموعة مبيعات 
وبالنسبة لمبيعات التصدير، فقد  .2020 من عام الربع الثاني فيطن مليون  0.75مليون طن مقابل  0.71بكمية أسمنت في السوق المحلي حققت المجموعة مبيعات ، 2021من عام 

تراتيجية المجموعة  جنت دير بكمية اس ع في المبيعات الدولية ثمارها بأن حققت مبيعات تص ف  فيالف طن  169للتوس ف الف طن  41مقابل  2021 من عام االولالنص في النص
ام االول دير المبيعات  بلغت، 2021 من عام لثانيفي الربع ا. %316زيادة قدرها ، ب2020 من ع زيادة ب، 2020 من عام الربع الثاني فيالف طن  31الف طن مقابل  82تص

  .%163قدرها 
 

افي  حققت المجموعة ف جنيه مليون  1,285 بقيمة مبيعاتص ف  1,346 مقابل 2021من عام  االولفي النص  .%4.5بانخفاض قدره  ،2020 من عام االولمليون جنيه في النص
  .%7.9زيادة قدرها ب 2020 من عام في الربع الثانيمليون جنيه  530مليون جنيه مقابل  572بقيمة مبيعات صافي المجموعة حققت ، 2021من عام  في الربع الثاني

 

تراتيجيات خفض التكاليف والمشتريات المتبعة  لعام الماضي. حيث بلغ مجمل الربح نفس مستوى ا عند 2021 من عام االولنصف في العلى بقاء مجمل الربح بالمجموعة حافظت اس
ف  فيمليون جنيه  220مليون جنيه مقابل  221 في الربع مليون جنيه  88مليون جنيه مقابل  113بلغ مجمل الربح ، 2021 من عام وفي الربع الثاني . 2020 من عام االولالنص
ف لفي ا %17.2فقد بلغ  للمجموعة هامش مجمل الربحبلغ  .%28.0زيادة قدرها ، ب2020 من عام الثاني ف  %16.4مقابل  2021من عام  االولنص  من عام االولفي النص

  .2020 من عام في الربع الثاني %16.7مقابل  %19.8 الهامش بلغ،  2021 من عام في الربع الثاني .2020
 

غيلارباح  صافي حققت المجموعة ف في امليون جنيه  208 بقيمة تش . %3.7 ، بإنخفاض قدره2020من عام  االولفي النصف مليون جنيه  216مقابل  2021من عام  االوللنص
غيل تلغ، ب2021وفي الربع الثاني من عام  افي ارباح التش افي هامش بلغ  .% 28.1قدرها  زيادةب، 2020 من عام  في الربع الثانيمليون جنيه  79مليون جنيه مقابل  102 ص ص

غيل ف في  %16.2 للمجموعة ارباح التش ف  %16.0مقابل  2021من عام  االولالنص  %17.8 الهامش  بلغ،  2021من عام  في الربع الثاني .2020من عام  االولفي النص
  .2020من عام  في الربع الثاني % 14.9مقابل 

 

افي أرباح بقيمة حققت المجموعة  ف  فيمليون جنيه  69ص ف مليون جنيه  63مقابل  2021من عام  االولالنص الربع الثاني من في . %9.2زيادة قدرها ، ب2020 االولفي النص
   .%129.3زيادة قدرها ، ب2020في الربع الثاني  مليون جنيه 17مقابل مليون جنيه  38صافي أرباح بقيمة  المجموعة ، حققت2021عام 

  

في الربع الثاني  .%17.4زيادة قدرها ، ب2020من عام  االولفي النصف مليون جنيه  52قابل م  2021من عام  االولفي النصف مليون جنيه  61الشركة األم  أرباحصافي  تبلغ
  .%125.2قدرها  بزيادة ،2020في الربع الثاني من عام مليون جنيه  14مليون جنيه مقابل  32الشركة األم  أرباحصافي ت ، بلغ2021من عام 

 

  .%13.6بانخفاض قدره  ،2020عام  نهايةبمليون جنيه  1,048 مقابل 2021من عام  االولالنصف  فيمليون جنيه  906بلغ مجمل الدين للمجموعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

88%

12%

صافي مبيعات المجموعة

أسمنت خرسانة جاهزة

  
  

  نتائج األعمال المستقلة:مؤشرات 
ركة مبيعات ( ديرحققت الش ف  فيمليون طن  0.98) بكمية محلية وتص ف  مليون طن 0.91مقابل  2021من عام  االولالنص زيادة قدرها ب ،2020من عام  االولفي النص

ركة مبيعات (،  2021الربع الثاني من عام  في. 7.7% ديرحققت الش زيادة ، ب2020في الربع الثاني من عام  مليون طن 0.37مليون طن مقابل  0.41) بكمية محلية وتص
في الربع الثاني . %316زيادة قدرها ، ب2020 االولالنصف  فيالف طن  41مقابل  2021من عام  االولالنصف  فيالف طن  169بلغت مبيعات التصدير  .%10.6قدرها 

  .%163زيادة قدرها ، ب2020في الربع الثاني من عام الف طن  31الف طن مقابل  82تصدير المبيعات ، بلغت 2021ن عام م
 

مليون جنيه  611الشركة  مبيعاتعند نفس مستوى العام الماضي. حيث بلغت صافي  2021من عام  االولالنصف  فيالشركة  مبيعاتصافي بقاء  في مبيعات التصدير ساهمت
ف  فيمليون جنيه  613مقابل  افي  بلغت، 2021لربع الثاني من عام ا في.  2020من عام  االولالنص ركة مبيعاتص الربع  فيمليون جنيه  250مليون جنيه مقابل  270 الش

  .%7.9قدرها ، بزيادة 2020الثاني من عام 
 

ركةربح بلغ مجمل  ف  فيمليون جنيه  118 الش ف  فيمليون جنيه  104مقابل  2021من عام  االولالنص في الربع الثاني . %13.7بزيادة قدرها ، 2020من عام  االولالنص
ركةبلغ مجمل الربح ، 2021من عام  ركة  مجمل الربحهامش بلغ  .%35.3زيادة قدرها ب، 2020في الربع الثاني مليون جنيه  45مليون جنيه مقابل  60 للش في  %19.3للش

ف ال ف  %16.9مقابل  2021من عام  االولنص من  في الربع الثاني %17.9مقابل  %22.4 الهامش بلغ،  2021من عام  وفي الربع الثاني .2020من عام  االولفي النص
   .2020عام 

 

ركة افي حققت الش غيلارباح  ص ف  فيمليون جنيه  105 بقيمة تش ف مليون جنيه  96مقابل  2021من عام  االولالنص  .%9.9بزيادة قدرها ، 2020من عام  االولفي النص
غيلبلغ، 2021وفي الربع الثاني من عام  افي ارباح التش افي هامش بلغ  .%38.3زيادة قدرها ب، 2020في الربع الثاني  مليون جنيه 37مليون جنيه مقابل  51 ت ص ارباح ص

غيل  ركةالتش ف  في %17.2 للش ف  في %15.6مقابل  2021من عام  االولالنص مقابل  %18.7، بلغ الهامش 2021الربع الثاني من عام  في .2020من عام  االولالنص
  . 2020من عام  في الربع الثاني 14.6%

 

ات والحد من تراتيجيات فعالة للمشتريساهمت مبادرة البنك المركزي لتخفيض معدالت الفائدة عالوة عن جهود الشركة للتوسع في المبيعات محلياً ودولياً باالضافة الى تطبيق اس
ف  في مليون جنيه 47بقيمة تحقيق صافي أرباح التكاليف، في   في .%11.0زيادة قدرها ب ،2020من عام  االولفي النصف  مليون جنيه 42مقابل  2021من عام  االولالنص

  .%118.1زيادة قدرها ، ب2020في الربع الثاني من عام  جنيه مليون 9مليون جنيه مقابل  19صافي أرباح بقيمة ، حققت الشركة 2021من عام  الربع الثاني
 

. %7.7بزيادة قدرها ، 2020من عام  االولفي النصف جنيه  0.52مقابل  2021من عام  االولالنصف  فيجنيه  0.56بقيمة وبذلك يصبح نصيب السهم من صافى األرباح 
 .%92.3بزيادة قدرها ، 2020في الربع الثاني من عام جنيه  0.13جنيه مقابل  0.25 يصبح 2021الربع الثاني من عام  في

 .%19.3انخفاض قدره ، ب2020نهاية عام بمليون جنيه  445مقابل  2021من عام  االولالنصف  فيمليون جنيه  359 للشركةبلغ مجمل الدين 
  
  

  ،/ طارق طلعت، قائالً سالمهندالعضو المنتدب للشركة وقد صرح هذا 
  

، حيث واصلت التحديات تأثيرها على مبيعات االسمنت 2021من العام المالي  االولقنا عن النصف  –شركة مصر لالسمنت نتائج اعمال عن  عالنانه ومن دواعي سرورنا اال
  المحلية نتيجة الفجوة المتسعة بين العرض والطلب والمنافسة الشديدة. 

  

ن على التحديات، منتظمين في سداد قروضنا محافظيمشتريات والحد من التكاليف، فقد تمكنا من مواجهة تلك استراتيجيات كفؤ للاال انه بالتركيز على مبيعات التصدير وتطبيق 
  ارباحنا.

  

 ربحيةويات مستودنا المبذولة لتحقيق ذلك، نأمل أن يثمر تدخل الهيئة المصرية للمنافسة لدعم صناعة االسمنت في مصر واستئناف انشطة البناء في تحقيق هباالضافة الى ج
  افضل في المستقبل.  

   
  
  

  المجموعةقطاعات داء أمؤشرات 
  

          
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

2020 االولالنصف  التغير (%) 2021 االولالنصف    حجم المبيعات 

)0.3(  األسمنت (بالمليون طن) 1.9 2.0 

 الخرسانة الجاهزة (متر مكعب) 228 169 34.9

صافي المبيعات (بالمليون جنيه) 

  )7.5(  أسمنت 1,133 1,225 

 خرسانة جاهزة 152 121 25.8

التشغيل (بالمليون جنيه)صافي ارباح 

)6.6(  أسمنت 186 200 

 خرسانة جاهزة 22 16 31

 هامش صافي أرباح التشغيل (بالمليون جنيه)   

)1.6(  أسمنت 15.2 15.5 

 خرسانة جاهزة 14.4 13.6 5.8



 

86%

14%

صافي أرباح المجموعة

أسمنت خرسانة جاهزة

90%

10%

صافي أرباح التشغيل للمجموعة

أسمنت خرسانة جاهزة

  
  

  :قطاع األسمنتعمال أنتائج 
  

دير(قطاع المبيعات ت بلغ ف مليون طن  1.9) محلية وتص  2.0مقابل  2021من عام  االولفي النص
 0.8 ، بلغت مبيعات القطاع2021الربع الثاني من عام  في. 2020من عام  االولفي النصف  مليون طن

  .2020مبيعات الربع الثاني من عام نفس مستوى  طن مليون
  

بقيمة  للقطاع الى تحقيق صافي مبيعات 2021من عام  االولالربع  فيتراجع متوسط سعر األسمنت  ادى
ف  مليون جنيه 1,133 ف  1,225مقابل  2021من عام  االولفي النص من  االولمليون جنيه في النص

عار 2020عام  افي  ت، بلغ2021الربع الثاني من عام  في، مع تعافي االس  498 مبيعات القطاعص
  .2020الربع الثاني من عام  فيمليون جنيه  480مليون جنيه مقابل 

  

ف  202 القطاع ربحبلغ مجمل  مليون جنيه في  206مقابل  2021من عام  االولمليون جنيه في النص
ف  ربح بلغ مجمل ، 2021في الربع الثاني من عام . %2.0 انخفاض قدرهب، 2020من عام  االولالنص

. %22.7قدرها  بزيادة، 2020في الربع الثاني من عام مليون جنيه  88مليون جنيه مقابل  113 القطاع
ف  %17.8ربح القطاع هامش مجمل بلغ  ف %16.8مقابل  2021من عام  االولفي النص  في النص

ام م االول ربع في ال %17.7مقابل  %21.0 الهامش بلغ 2021الثاني من عام الربع  في .2020ن ع
  .2020الثاني من عام 

  

افي أرباح  تبلغ غيل لص ف  186 لقطاعالتش  200مقابل  2021من عام  االولمليون جنيه في النص
ف  ، 2021. في الربع الثاني من عام %6.6انخفاض قدره ب، 2020من عام  االولمليون جنيه في النص

اح  تبلغ افي أرب غيل لص مليون جنيه في الربع الثاني من عام  74مليون جنيه مقابل  92 لقطاعالتش
من  االولفي النصف  %16.4 التشغيل للقطاعهامش صافي أرباح بلغ . %24.0قدرها  بزيادة، 2020

 الهامش بلغ 2021الربع الثاني من عام  في. 2020من عام  االولفي نصف  %16.3مقابل  2021عام 
  .2020في الربع الثاني من عام  %15.4مقابل  18.4%

  

افي  ف  فيمليون جنيه  58 أرباح القطاعبلغت ص في مليون جنيه  55مقابل  2021من عام  االولالنص
ف  افي، بلغت 2021في الربع الثاني من عام . %5.6زيادة قدرها ، ب2020من عام   االولالنص  ص

  .%135.3زيادة قدرها ب، 2020في الربع الثاني مليون جنيه  14مليون جنيه مقابل  34القطاع أرباح 
  

  نتائج أعمال قطاع الخرسانة الجاهزة:
  

ات ت بلغ ف  متر مكعب 228القطاع مبيع في  متر مكعب 169مقابل  2021من عام  االولفي النص
ف  ام  االولالنص ا 2020من ع دره ادة ق ام %35، بزي اني من ع  مبيعاتت بلغ، 2021. في الربع الث

  . %62زيادة قدرها ب، 2020في الربع الثاني من عام  متر مكعب  71مقابل  متر مكعب 115  القطاع
  

مليون جنيه  121مقابل  2021من عام  االولفي النصف مليون جنيه  152 القطاع مبيعاتبلغت صافي 
صافي  ت، بلغ2021لربع الثاني من عام في ا. %25.8زيادة قدرها ب ،2020من عام  االولفي النصف 

  .%47.4قدرها زيادة ب، 2020ربع الثاني من عام ال فيمليون جنيه  50مليون جنيه مقابل  74المبيعات 
  
  

ل  ه  19 ربح القطاعبلغ مجم ف مليون جني ام  االولفي النص ابل  2021من ع مليون جنيه في  14مق
، بلغ مجمل الربح 2021. في الربع الثاني من عام %34.7زيادة قدرها ، ب2020من عام  االولصف الن
هامش بلغ . %165.4زيادة قدرها ب، 2020الربع الثاني من عام  فيمليون جنيه  3مليون جنيه مقابل  9

ف  %12.4مجمل الربح  ف %11.6مقابل  2021من عام  االولفي النص  من عام االول في النص
ام  في. 2020 اني من ع امش بلغ 2021الربع الث ل  %11.9 اله اب اني من عام  في الربع %6.6مق الث
2020.  

  

افي أرباح  تبلغ غيل لص ف مليون جنيه  22 لقطاعالتش مليون  16مقابل  2021من عام  االولفي النص
ف  بلغت ، 2021. في الربع الثاني من عام %33.1 هاقدربزيادة ، 2020من عام  االولجنيه في النص

افي أرباح  غيل للقطاعص ، 2020مليون جنيه في الربع الثاني من عام  6مليون جنيه مقابل  10 التش
افي أرباح بلغ . %82.5 بزيادة قدرها غيل هامش ص ف  %14.4 للقطاعالتش من عام  االولفي النص

ف الفي  %13.6مقابل  2021  الهامش بلغ 2021الربع الثاني من عام  في. 2020من عام  االولنص
  .2020في الربع الثاني من عام  %11.1مقابل  13.8%

  

افي  ف مليون جنيه  11 أرباح القطاعبلغت ص في مليون جنيه  8مقابل  2021من عام  االولفي النص
ف  افي 2021في الربع الثاني من عام . %34.8زيادة قدرها ب، 2020من عام  االولالنص ، بلغت ص

  .%89.8زيادة قدرها ب 2020في الربع الثاني من عام  مليون جنيه 2مليون جنيه مقابل  4  أرباح القطاع
  
  
  
  

  
  



 

  
  ملخص نتائج األعمال المجمعة 

  

  2020الربع الثاني  2021الربع الثاني  2020 االولالنصف  2021 االولالنصف  قائمة الدخل 

          مقربة الى المليون جنيه
  530  572  1,346  1,285  صافي المبيعات

  88  113  220  221  مجمل الربح
  16.7  19.8  16.4  17.2  هامش مجمل الربح

  79  102  216  208  صافي أرباح التشغيل
  14.9  17.8  16.0  16.2  هامش صافي أرباح التشغيل

  23  48  80  89  الضرائبصافى الربح قبل 
  17  38  63  69   االرباحصافى 

  14  32  52  61  مساهمي الشركة األم
  2  6  11  8  حقوق األقلية

  
  

 2020العام المالي  2021 االولالنصف  قائمة المركز المالي

      جنيهمقربة الى المليون 
  918  1,068  االصول المتداولة

  3,034  2,969  االصول الثابتة
  3,952  4,037  إجمالي االصول

  1,308  1,323  االلتزامات المتداولة
  866  891  االلتزامات الثابتة

  2,173  2,214  إجمالي االلتزامات
  1,779  1,823  حقوق الملكية

  3,952  4,037  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
  

  

 2020 االولالنصف  2021 االولالنصف  قائمة التدفقات النقدية 

      جنيهمقربة الى المليون 
  98  270  أنشطة التشغيل التدفقات النقدية منصافي 
  6  (5)  التدفقات النقدية من أنشطة االستثمارصافي 
  (134)  (200)  التدفقات النقدية من أنشطة التمويلصافي 

  150  147  الفترةاخر في النقدية وما في حكمها 

  
  -انتهى-

  
  
  
  

  عن المجموعة
المنيا لألسمنت  شركة بورتالندقنا، -هي مجموعة شركات رائدة في تصنيع األسمنت ومواد البناء في مصر، وهى مكونة من شركة مصر لألسمنت قنا-لألسمنتمجموعة مصر 

  ذات قدرة تنافسية عالية.محلياً واقليمياً وسجل التي لديها الشركات  .شركة أسيكو للخرسانة الجاهزةو
نويا. استحوذت الشركة على  2تبلغ طاقتها االنتاجية مليون جنيه و 720كشركة مساهمة مصرية ويبلغ راس مالها  1997قنا عام  -تأسست شركة مصر لألسمنت  مليون طن س

والتي تبلغ  – الجاهزة شركة أسيك للخرسانةمن رأس مال  ٪99.9مليون طن سنويًا ، كما استحوذت على  2بطاقة إنتاجية  -من رأس مال شركة بورتالند المنيا لألسمنت  60.4٪
  .تاج، من خالل تسعة محطات إنمن الخرسانة الجاهزةمكعب  مترالف  500طاقتها االنتاجية السنوية 

  
  مدير عالقات المستثمرين
ir@qenacement.com 
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