CORPORATE BROCHURE 2015

TRUST ONE
SIGNATURE ONLY
CB2015/June2015

Download The App for FREE!

PROFILE
Established in 1974, AROPE is today one of the major players in the insurance industry in Lebanon. Since its foundation,
AROPE has maintained continuous growth and sustained development, backed by BLOM Bank’s solid financial background
and excellent track of good reputation and credibility. Operating in all lines of insurance, AROPE is committed to providing
the finest service to its partners and customers while always focusing on building a relationship based on trust, integrity,
respect, professionalism and dedication.

SHAREHOLDERS
AROPE INSURANCE S.A.L.
BLOM Bank S.A.L.
88.98%

SCOR
9.89%

Other Shareholders
1.13%

BLOM BANK S.A.L.
BLOM BANK is a leading Lebanese bank which has repeatedly and unanimously been selected as the Best Bank in
Lebanon by the most recognized regional and international institutions. Its successful business operations are based on a
universal banking model including: Commercial Banking, Corporate Banking, Private Banking, Investment Banking, Asset
Management, Retail Banking, Islamic Banking, Brokerage Services, and Insurance Products and Services.

SCOR
Holding 9.89% of AROPE Insurance shares, SCOR is a multi-cultural triple-engine Group, present in 5 continents, and
organized around two main businesses: SCOR Global P&C (Property & Casualty Reinsurance) and SCOR Global Life (Life
Reinsurance), plus an Asset Management business, SCOR Global Investment.
In 2014, SCOR published EUR 11.3 billion of Premium Income, a net income of EUR 512 million along with a 15% increase
in shareholders’ equity reaching of EUR 5.7 billion*, and proposed a dividend per share of EUR 1.40, up by 8% compared
to 2013.
* As at 31/12/2014

REINSURERS
AROPE business is covered by prominent and highly-rated international reinsurers, including:

SCOR 				
Munich Re 			
Gen Re 			

Hannover Re
Mapfre Re			
ARAB Re

INSURANCE SOLUTIONS
With over 40 years of experience, AROPE Insurance provides full-fledged Insurance & Financial Services for
Individuals, SME’s and Large Corporations, meeting every specific requirement.

LIFE & PERSONAL ACCIDENT
• Retirement Plans

- AROPE Open Life (AOL)
- “Damanati” Plus (In collaboration with BLOM Bank)
• Education Plans

- “Ta3leem”
- “Waladi” Plus (In collaboration with BLOM Bank)
• Investment Plans

- “Tayseer”
• Credit Life
• Term Life
• 5 Years Term Life Plan with
Guaranteed Renewability
• Personal Accident
• School PA

HEALTHCARE

• In-Hospital Health Insurance
• Out-Hospital Health Insurance
• Expatriate Insurance
• AROPE Assistance Abroad

MOTOR

• Third Party Liability - Material Damage
• Third Party Liability - Bodily Injury
• Motor All-Risks
• Orange Card
• Motor Political Violence (PV)

MARINE

• Cargo Insurance
• Hull & Pleasure Boat Insurance

PROPERTY

• Property Multi-Risks
• Property All-Risks
• Fire and Allied Perils
• Burglary
• Engineering
• Political Violence

LIABILITIES

TAKAFUL

• Family Takaful
• Medical Takaful
• Motor Takaful
• Workmen Compensation Takaful
• Third Party Liability Takaful
• Property Takaful
• Marine Cargo Takaful
• Personal Accident Takaful
• Money Takaful
• Hajj & Umrah Takaful
• Travel Takaful
• School Liability Takaful

• Directors & Officers Liability
• General Third Party Liability
• Workmen Compensation
• Professional Liability
• Cancellation of Event

MISCELLANEOUS

• Bankers Blanket Bond (BBB)
• Computer Crimes
• Money Insurance
• Fidelity Guarantee
• Kidnapping & Ransom

KEY CONSOLIDATED
FINANCIAL INDICATORS 2014
Figures in US Dollars
Gross Premium

$ 112,237,472

Incurred Claims*

$ 30,588,414*

Claims Paid

$

Total Assets

$ 372,524,475

Net Profit After Tax

$

Shareholders’ Equity

$ 112,859,799

Return on Equity

32,836,790
18,466,510
17.48%

*Excluding TAYSEER
P.S.: Return on Equity = Net Profit After Tax / Average Shareholders’ Equity

AROPE NETWORK
ZALKA | MAIN BRANCH
Zalka | Michel Murr Str. | AROPE Bldg.
P.O.Box: 113 – 5686 – Beirut – Lebanon
Phone: (961 – 1) 759999
e-Fax: (961 – 1) 344012
Hotline: 1219 (24/7)
E-mail: zalka@arope.com
Website: www.arope.com
AROPE TAKAFUL WINDOW
Phone: (961 – 1) 759999 Ext: 1037
E-mail: takaful@arope.com
BRANCHES
Verdun
Rashid Karami Str. | BLOM Bank Bldg. | AROPE PLAZA
Phone: (961 – 1) 759999
e-Fax: (961 – 1) 344012
E-mail: verdun@arope.com
Dora (Life Marketing)
Dora Highway | SEBACO Center | Bloc B | 3rd Floor
Phone: (961 – 1) 262222
e-Fax: (961 – 1) 344012
E-mail: dora@arope.com
Jounieh
Main Highway | Damaa Bldg. | 1st Floor
Phone: (961 – 9) 643222
e-Fax: (961 – 1) 344012
E-mail: jounieh@arope.com
Hadath
St. Therese Str. | Hoteit Bldg. | BLOM Bank Branch | 1st Floor
Phone: (961 – 5) 461243 (Ext: 344 – 345)
e-Fax: (961 – 1) 344012
E-mail: hadath@arope.com

Saida
Riad El Solh Str. | Fakhoury & Bizri Bldg. | BLOM Bank Branch
1st Floor
Phone: (961 – 7) 725303 / (961 – 7) 725491
e-Fax: (961 – 1) 344012
E-mail: saida@arope.com
Tripoli
Boulevard Str. near Banque Du Liban above BLOM Bank | 1st Floor
Phone: (961 – 6) 413333
e-Fax: (961 – 1) 344012
E-mail: tripoli@arope.com
Zahle
Zahle Entrance | Manara Center | GF
Phone: (961 – 8) 818640
e-Fax: (961 – 1) 344012
E-mail: zahle@arope.com
Tyr
Jal El Baher Main Str. | BLOM Bank Bldg. | GF & 2nd Floor
Phone: (961 – 7) 741037
e-Fax: (961 – 1) 344012
E-mail: tyr@arope.com
* Soon in Hazmieh!

DAMASCUS | HEADQUARTERS
Tajheez District, Al Brazil Str., facing Omayad Hotel
P.O. Box: 33015 – Damascus
Phone: (963 – 11) 3348350
Fax: (963 – 11) 3348144 – 3348798
Hotline: (963 – 11) 9279
Email: info@aropesyria.com
Website: www.aropesyria.com

CAIRO | HEADQUARTERS
AROPE Plaza, 30, Mesadak Str. | Dokki | Giza
P.O. Box: 12411 – Giza
Phone: (202) 33323299
Fax: (202) 33361482/3
Hotline: (202) 19243
Email: arope@arope.com.eg
Website: www.aropeegypt.com

�شبكة فروع �آروب
الزلقا | الفرع الرئي�سي

الزلقا | �شارع مي�شال املر | مبنى �آروب
�ص.ب 113 - 5686 :بريوت  -لبنان
هاتف)961 - 1( 759999 :
فاك�س)961 - 1( 344012 :
اخلط ال�ساخن)7/24( 1219 :
الربيد الإلكرتوينzalka@arope.com :
املوقع الإلكرتوينwww.arope.com :

نافذة التكافل

هاتف )961 - 1( 759999 :مق�سم1037 :
الربيد الإلكرتوينtakaful@arope.com:

الف ـ ــروع
فردان
�شارع ر�شيد كرامي | مبنى بنك لبنان واملهجر | �آروب بالزا
هاتف)961 - 1( 759999 :
فاك�س)961 - 1( 344012 :
بريد �إلكرتوينverdun@arope.com :
دورة (ت�سويق الت�أمني على احلياة)
�أوتو�ســرتاد الدورة | �سنرت �سيباكو | بلوك ب | الطابق الثالث
هاتف)961 - ١( ٢٦٢٢٢٢ :
فاك�س)961 - 1( 344012 :
بريد �إلكرتوينdora@arope.com :
جــونيه
�أوتو�ســرتاد جــونيه | بنــاية دمــعة | الطــابق الأول
هاتف)961 - 9( 643222 :
فاك�س)961 - 1( 344012 :
بريد �إلكرتوينjounieh@arope.com :
الــحدث
�شــارع �ســانت تيــريز | بناية حطيط | فرع بنك لبنان واملهجر | الطابق الأول
هاتف( )961 - 5( 461243 :مق�سم )345 - 344
فاك�س)961 - 1( 344012 :
بريد �إلكرتوينhadath@arope.com :

�صيــدا

�شــارع ريــا�ض ال�صــلح | بنــاية فــاخوري وبزري | فرع بنك لبنان واملهجر |

الطابق الأول
هاتف)961 - 7( ٧٢٥٤٩١ / )961 - 7( 725303 :
فاك�س)961 - 1( 344012 :
بريد �إلكرتوينsaida@arope.com :
طــرابل�س
�شــارع البولفار بالقرب من م�صرف لبنان | فوق بنك لبنان واملهجر | الطابق الأول
هاتف)961 - 6( ٤١٣٣٣٣ :
فاك�س)961 - 1( 344012 :
بريد �إلكرتوينtripoli@arope.com :
زحــلة
مدخــل زحــلة | �ســنرت املنــارة | الطابق الأر�ضي
هاتف)961 - 8( 818640 :
فاك�س)961 - 1( 344012 :
بريد �إلكرتوينzahle@arope.com :
�صــور
�شارع جل البحر الرئي�سي | مبنى بنك لبنان واملهجر | الطابق الأر�ضي والثاين
هاتف)961 - 7( 741037 :
فاك�س)961 - 1( 344012 :
بريد �إلكرتوينtyr@arope.com :
*قريباً يف احلازمية!

املركز الرئي�سي

دم�شق | منطقة جتهيز | �شارع الربازيل مقابل فندق �أوم ّيد
�ص.ب - 33015 :دم�شق
هاتف)963 - 11(3348350 :
فاك�س)963 - 11( 3348144 / 3348798 :
اخلط ال�ساخن(963-11) 9279 :
الربيد الإلكرتوينinfo@aropesyria.com :
املوقع الإلكرتوينwww.aropesyria.com :

املركز الرئي�سي

�آروب بالزا� ،30 ،شارع م�صدّق | دقي | اجليزة

�ص.ب - 12411 :اجليزة
هاتف)202( 33323299 :
فاك�س)202( 33361482/3 :
اخلط ال�ساخن)202( 19243 :
الربيد الإلكرتوينarope@arope.com.eg :
املوقع الإلكرتوينwww.aropeegypt.com :

• برنامج الت�أمني �ضد احلريق واملخاطر الإ�ضافية
• برنامج الت�أمني �ضد �أخطار ال�سرقة
• برامج الت�أمني �ضد الأخطار الهند�سية
ال�سيا�سي
• برنامج ت�أمني املمتلكات �ض ّد �أخطار الإرهاب ّ

الت�أمني التكافلي

ت�أمني امل�س�ؤولية املدنية

• ت�أمني امل�س�ؤولية املهنية للمدراء واملوظفني
• برامج ت�أمني امل�س�ؤولية املدنية جتاه الغري
• برامج ت�أمني حوادث العمل
• برامج ت�أمني امل�س�ؤولية املهنية
• برامج الت�أمني �ضد �إلغاء احلفالت

ت�أمينات �أخرى

• ت�أمني �شامل للم�صارف
• برنامج الت�أمني �ض ّد جرائم املعلومات ّية
• �ضمان الأمانة
• الت�أمني �ض ّد اخلطف والفدية
• الت�أمني على الأموال والنقود

• الت�أمني التكافلي العائلي
• الت�أمني التكافلي الإ�ست�شفائي
• الت�أمني التكافلي على ال�سيارات
• الت�أمني التكافلي �ضد طوارئ العمل
• الت�أمني التكافلي للم�س�ؤول ّية املدنية
• الت�أمني التكافلي على املمتلكات
• الت�أمني التكافلي على الب�ضائع امل�شحونة
• الت�أمني التكافلي �ضد احلوادث ال�شخ�صية
• الت�أمني التكافلي على النقود والأموال
• الت�أمني التكافلي لرحالت احلج والعمرة
• الت�أمني التكافلي للم�س�ؤول ّية املدر�سية
• الت�أمني التكافلي وامل�ساعدة خالل ال�سفر

املوحدة للعام ٢٠١٤
�أبرز امل�ؤ�شرات املالية ّ
امل�ؤ�شرات بالدوالر الأمريكي

�أق�ساط الت�أمني املكتتبة
التعوي�ضات املحملة *
التعوي�ضات املدفوعة
�إجمايل املوجودات
�صافـي الربح بعد ال�ضريبة
حقوق امل�ساهمني
العائد على حقوق امل�ساهمني

112,237,472
*30,588,414
32,836,790
372,524,475
18,466,510
112,859,799
%17.48

د�.أ
د�.أ
د�.أ
د�.أ
د�.أ
د�.أ

*با�ستثناء «تي�سري»
مالحظة :العائد على حقوق امل�ساهمني = �صافـي الربح بعد ال�ضريبة  /معدّل حقوق امل�ساهمني

�شركات �إعادة الت�أمني
�إ ّن �أعمال «�آروب» للت�أمني ّ
مغطاة من قبل �أبرز �شركات �إعادة الت�أمني العاملية و�أرفعها م�ستوى ،من �ضمنها:
Hannover Re
			Mapfre Re
ARAB Re

				 SCOR
			 Munich Re
			 Gen Re

الربامج الت�أمينية

بخربة ّ
تتخطى الأربعني عام ًا ،تقدّم «�آروب» جمموعة كاملة من برامج الت�أمني واخلدمات املالية للأفراد ،وال�شركات
واملتو�سطة وامل� ّؤ�س�سات الكبرية ،لتلبية خملتف �إحتياجات الزبائن.
ال�صغرية
ّ

الت�أمني على احلياة واحلوادث ال�شخ�صية

• برامج الإدخار للتقاعد
 برنامج  )AROPE Open Life) AOLلت�أمني التقاعد برنامج «�ضمانتي ( »Plusبالتعاون مع بنك لبنان واملهجر)• برامج الإدخار للتعليم
 برنامج «تعليم» « »Ta3leemلت�أمني الدرا�سة برنامج «ولدي ( »Plusبالتعاون مع بنك لبنان واملهجر)• برامج الإ�ستثمار
 برنامج الإ�ستثمار «تي�سري» «»Tayseer• الت�أمني على احلياة اخلا�ص بالقرو�ض
• الت�أمني على احلياة
• الت�أمين على الحياة لمدة � ٥سنوات مع �ضمانة التجديد
• احلوادث ال�شخ�صية
• احلوادث ّ
ال�شخ�صية يف املدار�س

ال�صحي
الت�أمني ّ

• برامج العناية ال�صحية الإ�ست�شفائية
• برامج العناية ال�صحية اخلارجية

• برنامج ت�أمني الأجراء الأجانب والع ّمال
• برنامج الت�أمني وامل�ساعدة خالل ال�سفر

الت�أمني على ال�سيارات

• برنامج ت�أمني امل�س�ؤولية املدنية الناجمة عن الأ�ضرار املادية
• برنامج ت�أمني امل�س�ؤولية املدنية الناجمة عن الأ�ضرار اجل�سدية
		
• برامج الت�أمني ال�شامل املخاطر لل�سيارات
املوحد لل�س ّيارات عرب البالد العربية
• برنامج الت�أمني ّ
()Orange Card
ال�سيا�سي
ال�سيارات �ض ّد الإرهاب ّ
• ت�أمني ّ

الت�أمني البحري

• برامج الت�أمني على الب�ضائع خالل ال�شحن
• برامج الت�أمني على ال�سفن واليخوت

الت�أمني على املمتلكات

• برنامج ت�أمني املمتلكات �ض ّد الأخطار املتعدّدة
• برامج الت�أمني ال�شامل املخاطر للممتلكات

نبذة عن ال�شركة
ت� َّأ�س�ست �شركة «�آروب» للت�أمني يف العام  ،1974وجنحت يف الإرتقاء لت�صبح من �أبرز �شركات الت�أمني يف لبنان.
فمنذ ن�ش�أتها قبل �أكرث من �أربعني عام ًا وحتّى يومنا هذا ،حافظت «�آروب» على وترية منو متزايدة ،تعزّزها خلف ّية بنك لبنان واملهجر املال ّية ال ّثابتة و�سمعته
ال�سنوات .تن�شط «�آروب» يف خمتلف ميادين الت�أمني ،ملتزم ًة تقدمي �أرقى م�ستويات اخلدمة لزبائنها ،وبناء عالقات وطيدة
الط ّيبة وم�صداق ّيته ال ّرا�سخة عرب ّ
ركائزها ال ّثقة وال ّنزاهة واالحرتام وامله ّنية والتّفاين.

امل�سـ ـ ـ ـ ــاهمون
�آروب للت�أمني �ش.م.ل.
بنك لبنان واملهجر �ش.م.ل.

% 88.98

«�سكور» ()SCOR

% 9.89

م�ساهمون �آخرون
% 1.13

بنك لبنان واملهجر �ش.م.ل.
يعترب بنك لبنان واملهجر يف طليعة امل�صارف اللبنانية وقد اختري ك�أف�ضل م�صرف يف لبنان ب�إجماع �أهم املراجع العاملية والإقليمية .وي�ستند منوذجه املايل
الناجح على منوذج �شامل وتت�ضمن خدماته :ال�صريفة التجارية و�صريفة ال�شركات وال�صريفة اخلا�صة واال�ستثمارية والإ�سالمية و�صريفة التجزئة وخدمات
�إدارة الأ�صول والو�ساطة املالية والت�أمني.

�شركة «�سكور» لإعادة الت�أمني
ّ
وت�ضم ثالث �شركات مال ّية رائدة يف جمالها.
ال�صف الأ ّول
متلك �شركة «�سكور» لإعادة الت�أمني  %9.89من �أ�سهم «�آروب» وهي جمموعة �ضخمة من
ّ
يف العام � ،٢٠١٤سج ّلت «�سكور» جمموع �أق�ساط بلغ  ١١٫٣مليار يورو ،و ٥١٢مليون يورو كمدخول �صايف� ،إىل جانب زيادة بن�سبة  ٪١٥يف حقوق امل�ساهمني لتبلغ
ال�سهم الواحد ،مع  ٪٨زيادة عن عائد العام .٢٠١٣
 5.7مليار يورو* .كما و ّزعت  ١٫٤يورو عائد على ّ
* بتاريخ 2014/12/31

توقيع يستحق
كل الثقة
ح ّمل التطبيق جمان ًا!

لمحة عن الشركة 2015

