
	   
 
 
	  

ً يیعيیّن رريیتشارردد تيینغ ررئيیساً  سوقق أأبوظظبي االعالمي تنفيیذيیا  
لخدماتت االماليیةاالمكتب تنظيیم   

 
عن تعيینهھ رريیتشارردد تيینغ ررئيیساً ٬، في أأبوظظبياالعالمي  االمالي االمركز ٬،سوقق أأبوظظبي االعالمي االيیوممأأعلن  – 2014 ااكتوبر 29أأبوظظبي٬، 

 ً ً منصب ررئيیس . لمكتب تنظيیم االخدماتت االماليیةتنفيیذيیا سنغافورراا  لسوققخدماتت االماليیة لتنظيیم اال تنفيیذييووسيیتولى تيینغ٬، االذيي شغل سابقا
ووأأعضاءهه االذيي سيیعمل بموجبهھ كل من سوقق أأبوظظبي االعالمي  نظيیمياالهھيیكل االتووإإددااررةة لألووررااقق االماليیة٬، مسؤووليیة ااإلشراافف على تطويیر 

من االمؤسساتت وواالشركاتت.  
 

إإلى تيینغ  رريیتشارردد انضمامميیسرنا أأنن نرحب بأأحمد علي االصايیغ٬، ررئيیس مجلس إإددااررةة سوقق أأبوظظبي االعالمي: " االسيیدقالل لهھ٬،  في تعليیقٍ وو
. حكمةاالمُ تنظيیميیة االقوااعد اال٬، ال سيیما في مجالل إإررساء ووااسعة في قطاعع االخدماتت االماليیة ةة. يیمتلك رريیتشارردد خبريمالعسوقق أأبوظظبي اال

ً هھھھام ااً بدوورررريیتشارردد  وفف يیقوممووس االعالميیة." نظيیميیةاالنظم االتأأررفع ضمانن اانسجامم سوقق أأبوظظبي االعالمي مع ل ووفعاالً  ا  
 

أأحد  يیصبحإإلى أأنن االهھاددفة سوقق أأبوظظبي االعالمي تحقيیق ططموحاتت في ددوورر أأنن يیكونن لي  يیشرفني"وومن جانبهھ٬، قالل رريیتشارردد تيینغ: 
ً للمساهھھھمة في إإططالقق بيیئة أأعمالل متكاملة٬، ووتتسم بدررجة عاليیة من ااالنفتاحح وواالديیناميیكيیة٬، لتلبي ااألسوااقق االعالميیة االراائدةة ٬، ووااتطلع قدما

قطاعع االسيیضطلع بدوورر محورريي في ررسم مالمح  ليیس لديي أأددنى شك بأنن سوقق أأبوظظبي االعالميوو ٬،االمتطلباتت االمتغيیرةة للسوقق االعالمي
االعالمي بالمستقبل." مالياال  

 
ووأأسوااقق ررأأسس  نظيیميیةفي مجالي قيیاددةة االسلطاتت االتعلى مداا أأكثر من عقديین من االزمن خبرااتت ووااسعة باالذيي يیتمتع وو ٬،هھھھذاا وويینضم تيینغ

٬، كانن أأخرهھھھا 2007عدةة مناصب هھھھامة منذ االعامم شغل إإلى سوقق أأبوظظبي االعالمي من سوقق سنغافورراا لألووررااقق االماليیة٬، حيیث  ٬،االمالل
على تطويیر  لألووررااقق االماليیة قد أأشرفف خاللل عملهھ لدىى سوقق سنغافورراا . ووكانن تيینغلخدماتت االماليیةلتنظيیم اااالتنفيیذيي رئيیس االمنصب 

االشركاتت اليیة ووتسجيیل كما كانن مسؤووالً عن إإددررااجج ااألووررااقق االم٬، ووتدااوولل ووتسويیة ووتخليیص ااألووررااقق االماليیةقواانيین االمتعلقة بإددررااجج اال
ضمانن اامتثالل االشركاتت ااألعضاء ووتلك االعاملة في مجالل تدااوولل ااألووررااقق جانب ٬، إإلى ااألعضاء االعاملة في مجالل تدااوولل ااألووررااقق االماليیة

االعديید من االقطاعاتت٬، بما أأشرفف على حيیث لدىى سلطة االنقد االسنغافورريیة٬، تيینغ ووقبل ذذلك٬، عمل  باللواائح وواالقواانيین االمعمولل بهھا. االماليیة
رئيیس لقسم االتمويیل ب لهھ بالسلطة٬، عمل تيینغ كصأأسوااقق ررأأسس االمالل٬، ووفي أأخر منووفي ذذلك االقطاعع االمصرفي ووخدماتت االتأميین٬، 

ووضع ووتنفيیذ قانونن ااألووررااقق االماليیة وواالعقودد االمستقبليیة فيیما يیتعلق بتوفيیر خدماتت ااألووررااقق االماليیة تضمنت مسؤووليیاتهھ حيیث  ٬،االمؤسسي
ألعمالل وواالصنادديیق ااالئتمانيیة لالستثماررااتت االعقارريیة٬، إإلى جانب االمخططاتت ااالستثمارريیة االمشتركة.وواا  

 
ووقانونيیة٬، ضمن بيیئة صديیقة لألعمالل٬، كي تتمكن تلك  نظيیميیةوويیذكر أأنن سوقق أأبوظظبي االعالمي سيیقدمم للشركاتت االمحليیة وواالدووليیة أأططر ت

اططاتهھا في منطقة االشرقق ااألووسط ووأأفريیقيیا ووآآسيیا.االشركاتت من تحقيیق االنمو االمستداامم أأثناء مماررسة نش  
 

 


