
  

 

 
 

 إيمانيول جيفاناكيس

 وحدة السياسات والقوانين-الرئيس التنفيذي األول 

 سوق أبوظبي العالمي -سلطة تنظيم الخدمات المالية

 

ئيس التنفيذي األول لوحدة ريشغل إيمانيول جيفاناكيس منصب ال

الخدمات المالية لدى السوق،  متنظيالسياسيات والقوانين ضمن سلطة 

 . لسلطةالتابعة ل والرقابة والتنفيذحيث يقود فرق السياسات والقوانين 

 

ليشغل  2014انضم إيمانيول إلى سوق أبوظبي العالمي في أكتوبر 

تنظيم الخدمات منصب رئيس وحدة السياسات والقوانين لدى سلطة 

المالية حيث أشرف على تأسيس اإلطار التشريعي الخاص بالسوق 

والذي أسهم بشكل كبيرة في انطالقة السوق كمركز مالي دولي وكما 

ضمن سلطة تنظيم الخدمات  الرقابة والتنفيذتضمنت مهامه إدارة قسم 

  المالية.

 

على جوائز عدة خالل حفل إيمانيول  ، حصد فريق عملومنذ توليه مهامه

من ضمن هذه ، ولعامين متتاليينتوزيع جوائز مجلس المحامين الداخليين 

للعام الجوائز، جائزتي "الفريق القانوني للعام في الخدمات المالية 

" 2020و  2019، و"الفريق القانوني المجتمعي للعام في االبتكار"2020



في الشرق األوسط"،  9201"أفضل فريق قانوني داخلي لعام جائزتي و

 في مجال الخدمات المصرفية" 2019و"الفريق القانوني لعام 

  

تمتد خبرة إيمانيول في القطاع التنظيمي واإلداري على مدى أكثر من 

عاماً، حيث شغل إيمانيول مناصب قيادية عدة في أستراليا واإلمارات  20

ة وهيئة تخللها شغله لمناصب عليا في سلطة دبـي للخدمات المالي

  األوراق المالية واالستثمارات األسترالية.

 

تشمل خبرته الواسعة مجاالت عدة من ضمنها مجال القوانين 

حوكمة الشركات مما يمكنه والسياسات والمخاطر التنظيمية واالمتثال و

وكما تشمل خبرة إيمانيول . التعرف على المخاطر والحد منها من

وذلك يشمل ترخيص واإلشراف ، إدارة األصول تحديداً وت المالية الخدما

ورأس المال  على صناديق االستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة

 المخاطر وصناديق التحوط.

 

إيمانيول يكالوريوس في القانون من جامعة كوينزالند للتكنولوجيا يحمل 

وكما يحمل مؤهالت في مجال الصيرفة اإلسالمية ودبلوم عالي في 

األمانة العامة للشركات من معهد الحوكمة في أستراليا، وهو سات ممار

لك منذ اعتماده من قبل نقابة وذ عاماً  26يمارس مهنة المحاماة منذ 

في كوينزالند ونيو ساوث ويلز ) 1994يين في أستراليا في العام المحام

 (.القضاء العالي في أسترالياومن قبل 

 

من قبل  وسام الخدمة العامة األسترالية 2003في العام إيمانيول ُمنٍَح و

وذلك  ي ألسترالياطنالممنوحة من قبل لجنة اليوم الوجوائز اإلنجازات 

 تقديراً لعمله في لجنة االستثمار األسترالية. 

 

 

 


