
	   
 
 
	  

ً  سوقق أأبوظظبي االعالمي يیعيیّن االسيیر هھھھيیكتورر سانتس مستشاررااً ررئيیسا  
 

قطاعع االخدماتت االماليیة ضمن فريیق مستشارريي ووأأعضاء ااإلددااررةة رروواادد نخبة من 
سوقق أأبوظظبي االعالمي االعليیا ل  

 
االسيیر هھھھيیكتورر سانتس ن يیعن تعيی٬، في أأبوظظبياالعالمي  االمالي االمركز ٬،االيیومم أأعلن سوقق أأبوظظبي االعالمي – 2014 دديیسمبر 16أأبوظظبي٬، 

ً ااعتباررااً من تارريیخ االيیومم لمكتب تنظيیم  ددااررةة٬، وواالرئيیس االتنفيیذييااإللرئيیس مجلس  االمشوررةة قديیمبت االسيیر هھھھيیكتوررسيیقومم وو .مستشاررااً ررئيیسا
ووأأعضاء ااإلددااررةة االعليیا لسوقق أأبوظظبي االعالمي. االخدماتت االماليیة  

 
حولل االعديید من نوااحي أأعمالل سوقق أأبوظظبي االعالمي٬، بما في ذذلك ورر خبرااتهھ االوااسعة في تقديیم االمشوررةة وواالنصح تووسيیوظظف االسيیر هھھھيیك

االتوااصل مع االمؤسساتت نب إإلى جاكوااددرر االبشريیة اال تطويیرسوقق٬، وولل ااالسترااتيیجيیةوجهھاتت وواالتاالقوااعد ووااألططر وواالقواانيین االتنظيیميیة٬، 
االرئيیسيیة االمستهھدفة.  

 
بانضمامم االسيیر هھھھيیكتورر سانتس  حن سعدااءنأأحمد علي االصايیغ٬، ررئيیس مجلس إإددااررةة سوقق أأبوظظبي االعالمي: " االسيیدقالل ٬، بهھذهه االمناسبةوو

حيیث أأنن مشارركتهھ أأنهھ يیتمتع بخبرةة وومعرفة عميیقتيین في مجالل االخدماتت االماليیة  إإذذ يإإلى سوقق أأبوظظبي االعالمي كمستشارر ررئيیس
نتوقع أأنن تكونن مساهھھھمة ووططموحاتنا لسوقق أأبوظظبي االعالمي.  قوومشوررتهھ لنا في هھھھذهه االمرحلة ستكونن في غايیة ااألهھھھميیة ووستساهھھھم في تحقيی

ً رراائدااً تدعمهھ االقوااعد ووااألنظمة وواالقواانيین  تطورر نجاححاالسيیر هھھھيیكتورر أأساسيیة في  ً عالميیا سوقق أأبوظظبي االعالمي ليیكونن مركزااً ماليیا
ذذوو خبرااتت في قطاعع االخدماتت االماليیة على مستوىى االعالم."عمل نخبة من االخبرااء ووفريیق ووذذلك تحت إإددااررةة االمناسبة مماررساتت وواال  

 
ً رراائداا٬ً،  فيأأبوظظبي االعالمي سوقق نجاحح  أأساهھھھم في مسيیرةة: "يیشرفني أأنن وومن جانبهھ٬، قالل االسيیر هھھھيیكتورر ً ددووليیا سعيیهھ ليیصبح مركزااً ماليیا

٬، يیتم باررززكمركٍز مالٍي  هھھھاممٍ  دووررٍ ب تقوممأنن أأبوظظبي تتمتع بالمقوماتت االمالئمة ألنن بتطلع لتقديیم االدعم لهھذهه االمباددررةة االطموحة. ووال شك أأوو
ووتوفر هھھھذهه االمقوماتت٬، باإلضافة إإلى سمعة إإماررةة أأبوظظبي االممتاززةة ووموقعهھا  .أأنحاء االعالم من خاللهھ إإجرااء االصفقاتت االماليیة مع سائر

االمناسبة لموااصلة مسيیرةة تحّولل ااإلماررةة إإلى مركز ددوولي رراائد للخدماتت االماليیة." االبيیئة خلقيی يیجيااالستراات  
 

ً  لمدةة خمسة أأعوااممقد عمل االسيیر هھھھيیكتورر  ووكانن ً تنفيیذيیا االخدماتت االماليیة في االمملكة االمتحدةة٬، ووذذلك بعد أأنن شغل منصب  هھيیئةلررئيیسا
ً  في أأووررووبا وومنطقة االشرقق ااألووسط ووأأفريیقيیا. "كريیديي سويیسـ "االرئيیس االتنفيیذيي ل لشؤوونن االحوكمة كما عمل االسيیر هھھھيیكتورر ررئيیسا

ااألسهھم  هھھھيیئة"عدةة مناصب غيیر تنفيیذيیة لدىى عدةة هھھھيیئاتت تنظيیميیة٬، بما في ذذلك  كما تقلد"بارركليیز"٬، بالقوااعد وواالنظم في بنك  وواااللتزاامم
لمتحدةة.في االمملكة اا "سوقق لندنن االمالي"وو "قودد االمستقبليیةعوواال  

 
منصب نائب  حيینهھا يیتقلدللغايیة منتصف االعامم االمقبل٬، لسوقق أأبوظظبي االعالمي  يمستشارر ررئيیسك هھهھھھذاا ووسيیبقى االسيیر هھھھيیكتورر في منصب

لما بعد هھھھذاا  مع سوقق أأبوظظبي االعالمي عالقتهھ تستمرأأنن ااإلدداارريیة٬، على  لالستشاررااتت شركة ددووليیة ووهھھھي ررئيیس مجلس "أأووليیفر وواايیمانن"٬،
إإنن تطلب ااألمر ذذلك٬، ووبعد مواافقة كال االطرفيین. االتارريیخ  

 
 ً ً  وويیشارر هھھھنا إإلى أأنن هھھھذاا ااإلعالنن يیأتي عقب إإعالنن سوقق أأبوظظبي االعالمي االشهھر االماضي عن تعيیيین رريیتشارردد تيینغ ررئيیسا تنظيیم لتنفيیذيیا

لسوقق سنغافوررةة لألووررااقق  لماليیةرئيیس االتنفيیذيي لتنظيیم االخدماتت اااالبصفتهھ  ٬، ووذذلك بعد ااالنتهھاء من منصبهھ االحالياالخدماتت االماليیة
  االماليیة.


