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إعادة هيكلة القيادة في المجموعة العربية للتأمين "أريج"
البحرين :أعلنت المجموعة العربية للتأمين (أريج) عن إنتهاء خدمات الرئيس التنفيذي ،السيد ياسر البحارنة وذلك إعتباراً من 5
يونيو.2018
وتم تعيين السيد صاموئيل فرغيس كرئيس تنفيذي بالنيابة حتى إشعارآخر .و يواصل السيد فراس العظم قيادة عمليات إعادة
التأمين.
وقد إلتحق السيد فرغيس بالشركة في مارس  1997بقسم الشؤون المالية للمجموعة وتولى منصب المدير المالي في يناير
 .2008وتم تعيينه نائبا للمدير العام  -الشؤون المالية واإلدارية في يناير  .2017وشارك من خالل توليه هذا المنصب في
صياغة وتطبيق إستراتيجيات الشركة .باإلضافة إلى ذلك ،فهو يمثل أريج في مجالس إدارة العديد من الشركات فهو يشغل حاليا ً
منصب عضو مجلس اإلدارة بأريما ألنممة التأمين ،وضمانات الخليج وشركة غلوب ميد بمملكة البحرين ،وأريج كابيتال ليمتد
بلندن ،وشركة أريج إلدارة التأمين بمركز دبي المالي العالمي .وقبل إنضمامه إلى الشركة ،شغل عدة مناصب في شركات هندية.
وإنضم السيد فراس العمم ألريج في يناير 2017كمدير العام  -إعادة التأمين ،وجلب معه أكثر من  25عاما ً من الخبرة في
التأمين وإعادة التأمين ،حيث بدأ حياته المهنية مع شركة ميونخ ري ،ميونيخ في  1991حيث تدرج فيها في مناصب متعددة
آخرها الرئيس التنفيذي لفرع الشركة في كوااللمبور ،وبعد ذلك إنتقل إلى الشرق األوسط في  2006حيث عمل كمديرعام لعدة
شركات تأمين (تقليدي وتكافلي) وبعدها أصبح رئيس تنفيذي لشركة تكافل ري التابعة لشركة أريج في اإلمارات العربية المتحدة.
ويشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة شركة أريج إلدارة التأمين بمركز دبي المالي العالمي.
وتعلي ًقا على إعادة هيكلة القيادة ،قال السيد صاموئيل فرغيس" :إ ً
ستنادا إلى الملكية الثابتة للمجموعة ،والمركز المالي الصلب،
والمعرفة العميقة لألسواق التأمينية ،والخبرة والرؤية طويلة األجل ،فإننا نؤكد على إستمرار إلتزامنا بدعم عمالئنا وصناعة
التأمين .وإننا نقدم للسيد ياسرالبحارنة جزيل الشكرعلى تفانيه إتجاه الشركة على مدى أكثر من ثالثين عاما من تواجده في
المجموعة واإلسهام الكبير في صناعة التأمين وإعادة التأمين".

نبـذة عـن أريج
تعد المجموعة العربية للتأمين من كبريات شركات إعادة التأمين العربية المملوكة في الشرق األوسط وأفريقيا .وأسهم أريج
مدرجة في سوق األوراق المالية في كل من البحرين ودبي .وتقدم أريج باقة متنوعة من منتجات إعادة التأمين والخدمات .وتشمل
الشركات التابعة للمجموعة كالً من تكافل ري (اإلمارات العربية المتحدة) – حاليا ً تحت التسوية ،ضمانات الخليج (البحرين)،
أريج كابيتال ليميتد (المملكة المتحدة) وأريج إلدارة التأمين (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة .مزيد من المعلومات عن أريج
متوفر على شبكة اإلنترنت www.arig.net
المجموعة العربية للتأمين (ش.م.ب ).هي شركة إعادة تأمين مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي.
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