
 

كة " تحصد جائزة مرص - "أليانز لتأمينات الحياة ي  تأمي   أفضل شر
 
ف

 2022القارة األفريقية لعام 

  :كات أليانز بالسوق المرصي.  حجازى اتيجية مجموعة شر  الجائزة تتوي    ج الستر

 وس: او ت كةلتظل و مهنية فريق العمل  إحتياجات عمالئنا  ةمدى إهتمامنا بتلبيتؤكد الجائزة  ض  ي  الشر
 
ف

ي تستحوذ علي ثقة ورضا العمالء 
كات التر   . صدارة الشر

 ___________________________________________________ _______ ___ 

ي 
 
كات أليانز إف كة أليانز لتأمينات الحياة“ حصدتمرص، بنجاز جديد يضاف لمجموعة شر جائزة  ”مرص – شر

كة تأمي    ي القارة األفريقية لعام  أفضل شر
 
  AIO فريقيةالمنظمة اال كال منها  تنظمذلك خالل احتفالية و   ،2022ف

كة  ك  Africa Reبالتعاون مع شر  . فريقيةألداء باألسواق اأاألفضل  اتللشر

كاتو لقادة اأبرز إنجازات إىل تكريم  االحتفاليةوتهدف  ي  الشر
تحفت   ، فضال عن األفريقيةبالقارة التأمي    قطاعف 

ة  ي تطوير و االبتكارات الممت  
تشجيع النمو المستدام من حيث . كما تعمل المنظمة عل القطاعأفضل الممارسات ف 

ي ، و مضافةربحية األعمال وتوفت  قيمة تحقيق ا إىل جنب مع قساط التأمي   جنب  أحجم 
كة  هو ما توفر ف  أليانز شر

ي جاءت  مرص  - لتأمينات الحياة
ي الوالتر

ي األ  األوىل مرتبةف 
ها  ف  تنوع تشارها و إنالنمو، كذلك و داء عل أساس تمت  

ي طرحتها للتسهيل عل العمالء.  خدماتال
امج المبتكرة التر  والتر

كات أليانز بمرص، بسعادته بهذة الجائزة بهذه المناسبة  أعرب أيمن حجازى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شر

ين". و أوضح حجازي "بأن المجموعة  ي مرص خالل العقدين األخت 
اتيجية المجموعة ف   "أنها تتوي    ج الستر

ً
مؤكدا

ي مرص و 
ي اال لديها ايمان كبت  باإلمكانيات الواعدة لقطاع التأمي   ف 

ي تنعكس ف 
اتيجية طويلة والتر ستثمارات اإلستر

ي االقتصاد المرصي
 . ”األجل للمجموعة ف 

وس، او تشارلز ترصح من جانبه  كة أليانز لتأمينات الحياة رص  سعداء للغاية " قائال:  مرص  -العضو المنتدب لشر

ي القارة األفريقية لعام بالفوز بجائزة 
كة تأمي   ف  من  بالتقدم والتطور  هتمامنا إ، كونها تعكس مدى 2022أفضل شر

ي خدمات تمنتجات و تقديم خالل  عمالئنا، السيما وأنهم الحافز الرئيسي لنا للتقدم ومواصلة العمل  حتياجاتإلتر

ي مجال التأمي   لتظل 
كةعل تقديم كل ما هو مبتكر ف  ي صدارة الشر

ي تستحوذ علي ثقة ورضا  ف 
كات التر الشر

  ".العمالء

وس "أن ي المهنية و الالكفاءة  و أوضح تاورص 
ة األساسيةلتفان  كة هو الركت   ، حيث لهذا النجاح فريق العمل بالشر

كة من  ي ظل تحديات اقتصادية مؤثرة مما مكن الشر
دأب الجميع عل العمل بجهد كبت  و بروح الفريق الواحد ف 

ي العام الماىلي ااستكمال رحلة النمو 
كة ف  ات االداء للشر ي يونيو المرب  ح. و هو ما أنعكس عل مؤشر

 2021لمنتهي ف 

ي 20مليون جنيه مرصي بنسبة نمو بلغت  5,043حيث بلغت إجماىلي األقساط المكتتبة 
% بينما تعاظمت صاف 

كة بنسبة      . ”مليون جنيه 542% لتصل إىل 54أرباح الشر

##### 

 



كات أليانز   :مرصب حول مجموعة شر

كة تأمي   ألمانية متعددة الجنسيات، تعمل منذ عام   1890"أليانز" هي شر
 
كة أليانز للتأمي   ف ، فيما تأسست شر

 عام 1976مرص عام 
 
، وف كة العربية الدولية للتأمي   تم االستحواذ عليها بالكامل من ِقبل  2004، تحت اسم الشر

كة أليانز  ي تقوم بتقديم أليانز تحت األسماء التجارية الحالية، وهي شر
كة أليانز للتأمي   التر لتأمينات الحياة، وشر

ي 
 
كات ف  16خدمات تأمينية شاملة، مثل تأمينات الحياة، والتأمينات الطبية، وتأمينات الممتلكات لألفراد والشر

ي مرص. 
 
ى البنوك العاملة ف اتيجية مع كتر

اكات استر  و من خالل شر
ً
 فرعا

 

 

 

 

 


