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 بيان إفصاحى

عطن  ن مبيعطات لقاططاط لقعاطارم قلمجموعطة حلطى يسر مجموعة طلعت مصططىى لقاابةطة  ن لعلطن لقيطو  
عطططن لقىلطططر  مبيعطططات  جايططط مليطططار  13.1 مبلططط  بططط ماا جايططط مليطططار  21.3 تقطططد بل ططط 2018ديسطططمبر  31

ف  فى بدلية لقعا  ومااراة باقمبيعات لقمسلهد، %62باسبة امو  2017ديسمبر  31لقمالهية فى لقمااراة 
و ططو مايةططم لقمجموعططة فططى موقططم ماىططرد ، عططن لقمسططلهد  %52جايطط  باسططبة امططو  مليططار 14وماططدلر ا 

قطو  لقعممطة لقلجاريطة قمجموعطة طلعطت ويرجم ذقك إقى  ولقلأكيد على رياد  لقمجموعة فى لقسوق لقعاارم.
لقملميططز  مسططلوملقلقعمرلايططة و فططى إدلر  لقمجلمعططات  لميز ططا، و Brand Equity)مصطططىى قططدم عمم)هططا  

، حيط  معطدتت لسطلي  ريطر مسطبوقة فطى مصطر ولقططرق ل وسططلحايطق باإلةطافة إقطى ، قهطا قلحليةلباية لق
 .ها ق  وحد  ماذ بدلية اطاط 90لسلي   كثر من قامت لقمجموعة ب

 2017عططا   مططنعططن اىططف لقىلططر   جايطط مليططار  9،5ماابطط   جايطط مليططار  18.3بل ططت مبيعططات لقوحططدلت لقسططكاية 
حد  مطروعات لقمجموعة لقعاارية فطى لقعاصطمة لإلدلريطة ليعات مطروع سيليا ب، مدعومة بم%93باسبة امو 

 .جاي مليار  12مبل  وقدره  2018طمق  فى يوايو إلقجديد ، حي  بل ت مبيعات مطروع سيليا ماذ 

ع سططيليا باقمااراططة باقمطططروعات مسططبوقة لقلططى لحااططت فططى مطططرو لقولططنمن إدلر  لقمجموعططة بططأن لقمبيعططات ريططر 
لأكيطد  لعطد لقسطاباةولقسطاولت  2018خطم  عطا   فطى لقسطوق لقعاطارم لقمصطرملقعاارية ل خرم لقلى ل  طرحهطا 

 قو  لس  وكيان مجموعة طلعت مصطىى وثاة لقعممء بها.على 
اططة لقاهططر ل خةططر ماطويططط  علططى  فططى وسططط لقعاصططمة لإلدلريططة لقجديططد ويلملططم مطططروع سططيليا بططاقموقم لقىريططد 

   مطططنمططططروع باربطططلقيلميطططز كمطططا ، حلطططى لقيطططو  كطططأكبر مططططروع لسطططكااى لططط  لطمقططط  باقعاصطططمة لإلدلريطططة لقجديطططد 
 لقخدمات لقلجارية ولإلدلرية مم لقمحافظة على لقهدوء ولقخصوصية قااطاي .

لططا لقملزليططد علططى وينكططد لقط .2018خططم  عططا  جايطط   ارمليطط 2.9بل ططت مبيعططات لقوحططدلت لقلجاريططة ولإلدلريططة 
ممططا لحاططق مططن لسططليمات لإلسططلىاد   علططىلقمجموعططة  ماططدر علططى  2017لقوحططدلت لقلجاريططة ولإلدلريططة ماططذ عططا  
فططى كطط  مططن لقرحططاا ومططديالى مططن خططم   مااسططبةكثافططة سططكااية  ووجططود قوحططدلت سططكاية خططم  لقىلططر  لقماةططية

 حىظة  صو  ل اططة ذلت لقعا)د لقدورم.م امومخزون ل رلةى لقلجارية ولإلدلرية و لعظي  لقعول)د من 

هد  لقمجموعططة حاقيططاال عمططمء لقرحططاا سططلل، باتةططافة إقططى لقاظططر  لقملىا)لططة قلمجموعططة إقططى قطططاع ل اديططة ططذل 
عاططد طططرلء وحططدلله  لقسططكاية، حيطط  بل ططت مبيعططات إطططلرلكات ل اديططة  بللططك ل اديططةومططديالى لقططذين قطط  يطططلركول 
  .جاي مليون  107 بيم فى اهاية سبلمبر مبل  وقدرهققهنتء لقعممء ماذ بدء ل


