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 بيان صحفي

سوق أبوظبي العالمي يعين رئيساً تنفيذياً جديداً لسلطة تنظيم 

 الخدمات المالية

 

 وحدة السياسات والقوانين، منصب الرئيس ل الرئيس التنفيذييستلم إيمانيول جيفاناكيس، س

 بينما يتنحى رتشارد تنج عن منصبه  2021التنفيذي في أبريل 

أعلن سوق أبوظبي العالمي اليوم تعيين : 2020سبتمبر  28أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

أحد أبرز المساهمين في تأسيس المركز المالي الدولي، في منصب  الذي يعد إيمانيول جيفاناكيس،

 .2021من أبريل  ظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي وذلك ابتداء  الرئيس التنفيذي لسلطة تن

 

حاليا  منصب رئيس وحدة السياسات والقوانين لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية حيث إيمانيول يشغل 

منصب ، حيث شغل ريتشارد 2021شهر مارس  فيتنحي ريتشارد تنج  بعدالجديد  همنصبسيتولى 

 .منذ تأسيس السوق وذلك سنوات 6الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لمدة 

 

رئيس وحدة السياسات شغل منصب لي 2014إلى سوق أبوظبي العالمي في أكتوبر إيمانيول انضم 

والقوانين لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية حيث أشرف على تأسيس اإلطار التشريعي الخاص بالسوق 

. وتجدر اإلشارة إلى أن إيمانيول جيفاناكيس  2015والذي أسهم بشكل كبيرة في انطالقة السوق في 

ة في مجال القوانين وأطر العمل شغل خاللها عدة مناصب قيادي عاما   26يمتلك خبرة تمتد على مدى 

يحمل مؤهالت عدة منها كونه محام مسجل لدى القضاء العالي  وهووالتشريعات في أستراليا واإلمارات، 

نقابة المحاميين في كوينزالند ومعهد الحوكمة في في كوينزالند ونيو ساوث ويلز وهو عضو أيضا  في 

  أستراليا. 

 

أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة  /معاليوتعليا  على التعيين الجديد، علق 

في   يسرنا اإلعالن عن تعيين إيمانيول جيفاناكيس في منصبه الجديدقائال : " ،سوق أبوظبي العالمي

إطار عمل ، كونه شهد على مراحل تطور سوق أبوظبي العالمي ولعب دورا  رائدا  في تأسيس 2021أبريل 

 القيمةقانوني وتنظيمي متين يرتكز على مبادئ الشفافية والتواصل. إنني على ثقة من أن معرفته 

تمكنه من قيادة سلطة تنظيم الخدمات سوخبرته الواسعة في تطوير بيئة عمل مالية متقدمة ومتطورة 

 المالية نحو المزيد من النجاحات." 

 

 

 

 ريتشارد تنج يتخذ قرار التنحي عن منصبه 
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، تعليقا  على رحيل ريتشارد تنج من منصبه: " بالنيابة عن كافة أعضاء مجلس معالي الصايغوكما أضاف 

وفريق عمل سوق أبوظبي العالمي، أود أن أشكر ريتشارد تنج على إسهامه   إدارة سوق أبوظبي العالمي

إلطار التنظيمي للسوق لتطوير السوق. إن الجهود التي بذلها ريتشارد ورؤيته والتزامه الكبير في تأسيس ا

ي يحظى ذال النجاحة كمركز مالي رائد يتبنى أهم التقنيات واالبتكارات أسهمت في تحقيق تنوتعزيز مكا

 وإنني أتمنى له النجاح في خططه المستقبلية."، اليوم السوق به

 

 والدولة قائال : "أتوجه بجزيل الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة في أبوظبي ريتشارد تنجومن جانبه، علق 

كافة أعضاء مجلس إدارة السوق على دعمهم وثقتهم وتوجيهاتهم القيمة خالل سنوات عملي في  وإلى

من تحقيق هذه النجاحات في السوق وضمن سلطة تنظيم الخدمات ا تمكنلمنطقة. لقد لدولة واأبوظبي وا

سعدت بالعمل في سوق أبوظبي العالمي لقد . الحكيمة بفضل رؤيتهم االستراتيجية وقيادتهمالمالية 

وإنني على ثقة من أن إيمانيول وفريق عمل السوق سيتمكنون من قيادة سلطة تنظيم الخدمات المالية 

 نحو آفاق ونجاحات جديدة."

 

حيث قاد جهود  2015لعالمي في تجدر اإلشارة إلى أن تنج كان قد التحق بالعمل في سوق أبوظبي ا

وأشرف على مسيرة السلطة والسوق، وقد حققت سلطة تنظيم تأسيس سلطة تنظيم الخدمات المالية 

اطة سالمتقدم الذي يدعم الوالخدمات المالية خالل فترة عمله نجاحا  واعترافا  واسعا  بفضل إطار عملها 

 المالية واالبتكار واالقتصاد الرقمي. 

 

وبدوره كمركز مالي دولي، يلعب السوق دورا  رئيسيا  في تمكين القطاع المالي واالستثمار وتشكيل 

والشرق األوسط وإفريقيا وجنوب أسيا واألسواق والدولة حلقة وصل للخدمات المالية بين أبوظبي 

ومؤسسات مالية  وتضم بيئة األعمال المتكاملة الخاصة بالسوق شركات عالمية. كافة اآلسيوية والعالمية

وشركات الخدمات المهنية واالستشارية ومستثمرين عالميين وشركات صغيرة ومتوسطة وشركات ناشئة 

 تستفيد من البنية التحتية لدى السوق التي تمكنها من العمل واالبتكار والنمو في الدولة والمنطقة كافة.

 -انتهى-

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي 

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا  له، في افتُتح 

. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة 2015أكتوبر  21

، وحلقة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال

ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء اوصلٍ 

 العالم.

ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة اترتكز و

وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات 

المالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم  والسلع واالبتكار



 

3 
 

سوق باعتباره السوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف 

 114وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ مركزا  ماليا  دوليا  على إدارة جزيرة الماريه، 

 كلم مربع(. 14.1هكتار )

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات 

المسجلة في السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على 

العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق القانون 

األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديرا  لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي 

 وأسواق رأس المال في المنطقة.*

أو  www.adgm.comالموقع اإللكتروني  لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة

و"لينكد   adglobalmarket@متابعة صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 

 .Abu Dhabi Global Market (ADGM)@إن":

 جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا""* المصدر: جوائز 

 


