
 باستثمارات تقدر بحوالي13.5  ملیار جنیه...

 

  ألیانز مصر تحقق قرابة 500 ملیون جنیه أرباح

 وتنمو 35% بتأمینات الحیاة و29% بتأمینات الممتلكات
 

  للعام الثاني على التوالي، مجموعة ألیانز

 على رأس قائمة "انتربراند" كأفضل عالمة تجاریة بین شركات التأمین العالمیة

 

والنمو● ،2019/2020 المالي العام خالل جنیه ملیون 490 إلى تصل أرباح تحقیق في مصر ألیانز نجحت "                   حجازي:

محافظتها مع جنیه، ملیار 2 بحوالي تقدر تعویضات بدفع التزامها عن فضًال جنیه، ملیار 5.35 إلى أعمالها حجم                    بإجمالي

بست إم وایه ومودیز بورز آند كستاندرد العالمي االئتماني التقییم مؤسسات أكبر من اإلیجابي االئتماني تصنیفها                  على

 وإنتربراند".

عن● %29 بزیادة جنیه ملیار 1,1 بنحو أقساط إجمالى تحقق أن الممتلكات لتأمین مصر – للتأمین ألیانز "استطاعت                    مهران:

 العام الماضى، كما ارتفعت حجم استثماراتها بنسبة 16% مع زیادة فى أرباحها بنسبة 52% عن العام الماضي."

حجم● ونمو الماضي، العام عن %35 زیادة بنسبة جنیه ملیار 4,2 أقساط إجمالي تحقق الحیاة لتأمینات "ألیانز                   تاوضروس:

 االستثمارات لیبلغ 12 ملیار جنیه في 2020 بنسبة نمو بلغت نحو 22% عن العام الماضي".

عن● ناتجة كمساهمات جنیه ملیون 3 یقارب بما الیونیسف مؤسسة ألیانز دعمت التعلیم، محور على "باالرتكاز الشهید:                   عبد

عزل مقصورة 12 إلنتاج زویل مدینة مع شراكتها الصحة محور وفي وسیارات، حیاة بولیصة 192,000 من أكثر                   بیع

األولمبیة اللجنة رعایة الریاضة محور وفي محلیًا، بالكامل مصنع صناعي تنفس جهاز ألول مبدئي نموذج إنتاج                  ودعم

 والبارالمبیة الدولیة كشریك تأمیني حصري."

 

المالي للعام أعمالها نتائج عن الیوم عقدته صحفي مؤتمر خالل مصر ألیانز شركة 2020 – أعلنت نوفمبر 11 فى                   القاهرة

35 بنحو نشاطها بمعدالت والنمو مشهودة ربحیة تحقیق من كورونا، جائحة تداعیات رغم الشركة، نجحت حیث ،2019/2020                

 % لتأمینات الحیاة ونسبة 29% لتأمینات الممتلكات، وذلك مقارنة بالعام السابق.

 

تأسیس "منذ بمصر: ألیانز شركات لمجموعة التنفیذي والرئیس اإلدارة مجلس رئیس - حجازي أیمن صرح الصدد، هذا                   في

من أولویاتنا. مركز وفي أعیننا نصب احتیاجاتهم ونضع نجاح شركاء باعتبارهم لعمالئنا ننظر ما دائمًا ،1976 عام مصر                    ألیانز

وتحقیق جنیه ملیار 13.5 إلى استثماراتها بإجمالي والوصول بل كورونا جائحة تداعیات على التغلب في الشركة نجحت                   هنا،

تقدر تعویضات بدفع التزامها عن فضًال جنیه، ملیار 5.35 إلى أعمالها حجم بإجمالي والنمو جنیه ملیون 490 إلى تصل                     أرباح



حجازي: وأضاف مصر." في التأمین لقطاع ریادتنا من وتعزیزًا عمالئنا نحو بعهودنا منا وفاًء وذلك ، جنیه ملیار 2                     بحوالي

 "هذا وتسعى الشركة من خالل خططها التوسعیة إلى تغطیة عدد أكبر من محافظات الدلتا والصعید في المستقبل القریب."

 

تعكس والتي استحقاق عن العالمیة ألیانز مجموعة نالتها التي العالمیة التصنیفات عن حجازي كشف العالمي، الصعید إلى                   وانتقاًال

"بفضل قائًال: سیادته عقب حیث ،2019/2020 المالي العام خالل العالمیة للمجموعة اآلداء وكفاءة المالیة المالءة                 قوة

عالمیًا، التأمین شركات ضمن تجاریة عالمة كأفضل األول المركز العالمیة ألیانز مجموعة تصدرت الراسخة،                استراتیجیتها

حجازي: وأضاف العالمیة". التجاریة العالمات ألفضل "انتربراند" مؤسسة لتقریر وفقًا التوالي، على الثاني للعام                وذلك

العالمیة االئتماني التقییم مؤسسات أكبر من 3 قبل من اإلیجابي االئتماني تصنیفها على المحافظة أیضًا المجموعة                  "استطاعت

لشركات المالیة القوة مجال في المجموعة حصدت حیث كورونا، جائحة رغم بست، إم وایه ومودیز بورز آند ستاندرد                    وهما

 التأمین على تصنیف AA من ستنادرد أند بورز، وAa3  من مودیز وA+  من ایه إم بست."

 

"حققت مصر: – للتأمین ألیانز لشركة المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئیس نائب مهران، محمد أوضح متصل، سیاق                   وفي

ملیون 884 مقابل جنیه ملیار 1,1 نحو لتبلغ %29 بحوالي 2020 خالل المكتتبة األقساط إجمالي في نموًا مصر - للتأمین                      ألیانز

السابق، العام عن %52 زیادة بنسبة جنیه، ملیون 139 قرابة المحققة األرباح "بلغت مهران: وأضاف ."2019 عام خالل                    جنیه

زادت كما السابق، العام في جنیه ملیار 1,2 مقابل جنیه ملیار 1,4 نحو لیبلغ %16 بنسبة الشركة استثمارات حجم ارتفع                      فیما

الفضل مهران وأرجع المقارنة". فترة خالل ملیون 381 مقابل جنیه ملیون 488 نحو لتبلغ %28 بنسبة المساهمین حقوق                    إجمالي

 –بعد توفیق اهللا- إلى ثقة العمالء فى شركة ألیانز ومجهود الزمالء بالشركة.

 

Cyber Insurance باسم تعرف اإللكترونیة المخاطر ضد جدیدة تأمینیة حلول بتقدیم كعادتها ألیانز "قامت مهران:                 وأضاف

التقلیدیة التأمینیة خدماتها تقدیم فى ألیانز استمرار مع المصرفیة، والمؤسسات البنوك لصالح اإللكترونیة القرصنة مخاطر                 لتأمین

 مثل تأمین السیارات والتأمین الطبى والتى القت استحسانًا من قبل العمالء وشركاء النجاح من وسطاء التأمین."

 

فى والتوسع أوًال العمیل خدمة على ترتكز والتي الشركة فى األجل طویلة العمل استراتیجیة مهران أوضح أخرى، ناحیة                    ومن

على الضوء مسلطًا الشأن هذا فى كبیر رصید مصر ألیانز لدى إن مؤكدًا الدولة- لخطة –وفقًا digitalization الرقمى                    التحول

على التأمین شركات أكبر من باعتبارها األم الشركة من الدعم إلى الحاجة عند الحصول من تمكنها والتي الكبیرة،                    استثماراتها

 مستوى العالم.

 

ما دائمًا التي عمالؤنا لثقة "نظرًا مصر: - الحیاة لتأمینات ألیانز لشركة المنتدب العضو تاوضروس، تشارلز أكد جانبه،                    ومن

جنیه ملیار 4,2 حققت إذ ،2019/2020 المالي العام خالل قیاسیة نمو معدالت مصر - الحیاة لتأمینات ألیانز حققت بها،                     نعتز

ملیار 12 لتبلغ الشركة استثمارات إجمالي ارتفعت كما .%35 بلغت نمو بنسبة ،2019 العام ملیارعن 3,1 مقابل مكتتبة،                    أقساط



34 بنحو المساهمین حقوق إجمالي وزادت ،%22 نحو بلغت نمو بنسبة السابق العام عن جنیه ملیار 10 مقابل ،2020 في                     جنیه

 % لتبلغ 1,4 ملیار جنیه خالل 2020، مقابل ملیار جنیه عن عام السابق".

 

الشركة تقدم إذ المصریة، للدولة المالي الشمول مبادرة في مصر - الحیاة لتأمینات ألیانز بمساهمة "نفتخر تاوضروس:                   وأضاف

قمنا لذا الحتیاجاتهم. مالئمة تأمینیة خدمات على القادرین غیر األشخاص حصول سهولة لضمان وفعالة مبتكرة تأمینیة                  حلوًال

نصف من اكثر حالیًا یغطي زهیدة بتكلفة تأمیني برنامج بتقدیم الصغر متناهي التمویل في متخخصة مؤسسة مع                   باالشتراك

جدیدة التفاقیة إبرامها عن مصر - الحیاة لتأمینات ألیانز وستعلن هذا .2020 العام خالل مصر محافظات كافة في مصري                     ملیون

 للتأمین البنكي مع إحدى البنوك الكبیرة والمتمیزة، على أن یتم اإلفصاح عنها قریبًا بإذن اهللا."

 

السوق إدارة لقطاعات التنفیذي الرئیس الشهید، عبد مینا صرح مصر، ألیانز لشركة والتنموي المجتمعي النشاط إلى                  وانطالقًا

من یتبلور والذي المصري، المجتمع لخدمة الشركة تلعبه الذي الریادي الدور بأهمیة منا "إیمانًا قائًال: بمصر ألیانز                   لمجموعة

لبرامج دعمها خالل من التعلیم فى الرائد المجموعة دور تجلى والریاضة)، الصحة، (التعلیم، وهى: رئیسیة اتجاهات ثالث                   خالل

قامت حیث فرصة"، حقي "من مبادرة طریق عن مصر في وأسرهم المهمشین األطفال وحمایة االجتماعي للدمج                  یونیسف

بولیصة 192,000 من أكثر بیع عن ناتجة كمساهمات جنیه ملیون 3 یقارب بمبلغ بالتبرع 2019 عام المبادرة بدایة منذ                     الشركة

  حیاة وسیارات حتى األن."

 

للعلوم زویل مدینة مع بالتعاون الصحة مجال فى محوري بدور مصر ألیانز شركة قامت وقد "هذا الشهید: عبد                    وأضاف

مراكز دعم إلى باإلضافة كورونا، فیروس تحالیل إجراء أثناء الطبیة الطواقم لخدمة عزل مقصورة 12 إلنتاج                  والتكنولوجیا

أن ویسعدني مصر. في بالكامل مصنع صناعي تنفس جهاز ألول مبدئي نموذج إنتاج أجل من زویل بمدینة والتطویر                    البحث

2028 وحتى 2021 من بدءًا حصري دولي تأمیني كشریك الدولیة والبارالمبیة األولمبیة اللجنة برعایة المجموعة قیام عن                  أعلن

". 

 

السید/ بمصر، ألیانز شركات لمجموعة التنفیذي والرئیس اإلدارة مجلس رئیس - حجازي أیمن السید/ من كًل المؤتمر                   حضر

العضو - تاوضروس السید/تشارلز مصر، - للتأمین ألیانز لشركة المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئیس نائب - مهران                   محمد

ألیانز لمجموعة السوق إدارة لقطاعات التنفیذي الرئیس الشهید، عبد مینا والسید/ ، مصر - الحیاة لتأمینات ألیانز لشركة                    المنتدب

 بمصر ولفیف من كبار السادة اإلعالمیین .

XXXXX 

  نبذة عن شركة ألیانز مصر:

اسم تحت ،1976 عام مصر فى الشركة تأسست ،1890 عام منذ تعمل الجنسیات، متعددة ألمانیة تأمین شركة هي                    أن"ألیانز"

وهي الحالیة، التجاریة األسماء تحت ألیانز ِقبل من بالكامل علیها االستحواذ تم 2000 عام وفى للتأمین، الدولیة العربیة                    الشركة



الطبیة، والتأمینات الحیاة، تأمینات مثل شاملة، تأمینیة خدمات بتقدیم تقوم التي للتأمین ألیانز وشركة الحیاة، لتأمینات ألیانز                   شركة

 وتأمینات الممتلكات لألفراد والشركات في 16 فرعًا ومن خالل شراكات استراتیجیة مع كبرى البنوك العاملة في مصر.


