
�سوق اأبوظبي العاملي يعلن انتهاء مهمة يان 

بالدين بنجاح 

اأبوظبي، 12 فرباير 2015 – اأعلن اليوم �سوق اأبوظبي العاملي، املركز املايل العاملي يف اأبوظبي، عن اكتمال مهمة يان 

بالدين بنجاح، وذلك بعد اأن توىل من�سب امل�ست�سار التنفيذي ومدير برنامج العمل ل�سوق اأبوظبي العاملي. و�سيظل يان يف 

من�سبه حتى اآخر �سهر مار�س من العام اجلاري، بهدف ت�سليم املهام لفريق الإدارة التنفيذية الدائمني.

وبهذه املنا�سبة، قال ال�سيد اأحمد علي ال�سايغ، رئي�س جمل�س اإدارة �سوق اأبوظبي العاملي: » من�سب امل�ست�سار التنفيذي 

ومدير برنامج العمل ل�سوق اأبوظبي العاملي بطبيعته ذو فرتة حمدودة ويرتكز على توفري امل�سورة والإ�رشاف على املراحل 

الأولية من م�سرية تطور ال�سوق. وبالنيابة عن �سوق اأبوظبي العاملي، اأود اأن اأتوجه بال�سكر لل�سيد يان على الدعم املتوا�سل 

الذي قدمه خالل الأ�سهر الالإثني ع�رش املا�سية، والتي متكّنا خاللها من اإر�ساء ركائز �سوق اأبوظبي العاملي، وقمنا بتعيني 

جمموعة من كبار التنفيذيني وفريق العمل الأ�سا�سي والدائم، والذين جتاوز عددهم اليوم الأربعني موظفًا.«

وبدوره قال يان بالدين: »�سّكل العام املا�سي مرحلة مف�سلية �سمن م�سرية ن�ساأة وتطوير �سوق اأبوظبي العاملي، ومتكّنت 

الإدارة التنفيذية حتت قيادة رئي�س جمل�س اإدارة ال�سوق، �سعادة اأحمد ال�سايغ، واأع�ساء جمل�س الإدارة، من اإر�ساء قواعد 

را�سخة لل�سوق، من �ساأنها �سمان تاأ�سي�س مركز مايل دويل ناجح. ومتكّنا من ر�سم مالمح ا�سرتاتيجيتنا الأولية وو�سع خطة 

عمل ال�سوق، كما حددنا الدفعة الأوىل من الأ�سواق امل�ستهدفة، واعتمدنا الهيكل التنظيمي للمجموعة ونظمها الت�سغيلية، 

وقمنا بتعيني جمموعة من كبار املوظفني يف منا�سب مهمة.«

واأ�ساف يان: »اأنا على ثقة كبرية باأن �سوق اأبوظبي العاملي يتمتع الآن بالزخم الالزم لتحقيق النمو والزدهار. ول ي�سعني 

يف هذا املقام اإل اأن اأتقدم بجزيل ال�سكر لكل من رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سوق على دعمهم املتوا�سل، واأع�ساء اإدارته 

التنفيذية على تفانيهم وجهودهم املعطاءة.«

هذا وقد اأعلن �سوق اأبوظبي العاملي يف الأ�سهر املا�سية عن عدة تعيينات ملنا�سب مهمة ومنها تعيني ريت�سارد تينغ رئي�سًا 

تنفيذيًا ملكتب تنظيم اخلدمات املالية والذي �سيتوىل عند اإن�سمامه يف �سهر مار�س م�سوؤولية الإ�رشاف على تطوير واإدارة 

الهيكل التنظيمي الذي �سيعمل مبوجبه كل من �سوق اأبوظبي العاملي واأع�سائه من املوؤ�س�سات وال�رشكات، وتعيني ظاهر بن 

ظاهر املهريي رئي�سًا تنفيذيًا ملكتب م�سجل ال�سوق، وتعيني ال�سري هيكتور �سانت�س م�ست�ساراً رئي�سًا. 

ويف الوقت ذاته، بداأ �سوق اأبوظبي العاملي مرحلة ال�ست�سارات املفتوحة يف ال�سهر املا�سي حيث ن�رش اأول جمموعة من 

م�سّودات الأنظمة التي �ستعمل بها ال�رشكات امل�سجلة لديها، مبا فيها الأنظمة املتعلقة بال�رشكات، والإفال�س، والعمل 

والتوظيف، وممار�سة الأعمال، وتلك املتعلقة بامللكية العقارية، ومن �سمنها امتالك الطبقات »�سرتاتا«، على اأن يتم ن�رش 

املزيد من م�سّودات الأنظمة خالل الأ�سهر املقبلة، علمًا باأن ال�سوق �سي�ستقبل اأول طلبات ت�سجيل ال�رشكات يف وقت لحق من 

العام اجلاري. 


