
 

 

 
 

 

 خبر صحفي 

 

 سوق أبو ظبي العالمي يسعى ليكون الأول في تطبيق نظام حماية البيانات 
 

، المركز المالي الدولي في أبوظبيكشفت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي،  ، أبوظبي، الامارات العربية المتحدة:2017ديسمبر 21

. يهدف انات في سوق أبوظبي العالميبيعلى تنفيذ نظام حماية خصوصية المهمته الإشراف  ، تكونمكتباً يضمن حماية أمن البياناتعن إنشاء 

يئة آمنة وموثوقة للمتعاملين سواء من الشركات والأفراد أو قطاع الأعمال على حد سواء، وذلك تماشياً مع استراتيجية سوق المكتب إلى تعزيز ب

 خدمات آمنه لعملائه وفقاً للمعايير المعترف بها عالميا. أبوظبي العالمي الرامية لجعل السوق مركزاً مالياً عالمياً رائداً ويسعى لتقديم

 

تقديم وتحليل وتصنيف البيانات وحمايتها وإتاحتها لضمان أقصى درجة من الخصوصية للأفراد وقطاع الأعمال.   وتشمل عملية حماية البيانات

 ة، على كافة الشركات العاملة في المنطقة المالية الحر ي، القائم على المعايير العالميةوينطبق نظام حماية البيانات في سوق أبوظبي العالم

المنصة توازناً ما بين حفظ حقوق الأفراد في حماية الخصوصية وحاجة تنشئ ووالتي يتضمن عملها جمع البيانات الشخصية ومعالجتها. 

 .ستخدام البيانات لممارسة اعمالهاالمؤسسات لا

 

ماية البيانات يم الارشادات المتعلقة بحتتضمن مسؤوليات مكتب حماية البيانات، بصفته منظم حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي، تقد 

دعم ل والاشراف على سجل مراقبي البيانات ومراقبة الالتزام بالقوانين وتنفيذها، وكذلك مساعدة الأفراد في تقديم الاستفسارات أو الملاحظات.

 حماية البيانات للشركات والأفراد في سوق أبوظبي العالمي.

  

لحماية  micrositeلبيانات، يسر سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي الاعلان عن طرح منصة مصغرة بالتزامن مع إنشاء مكتب حماية ا

ن أ البيانات الرقمية تتضمن مجموعة من المعلومات المحدثة والجديدة وتتضمن الارشادات والأدوات المتعلقة بحماية البيانات والتي من شأنها

 العالمي في ممارسة أعمالها من خلال بيئةآمنة.   تساعد الشركات والأفراد في سوق أبوظبي

ايضاحات إرشادية محدثة وموحدة ، authority-business/registration-https://www.adgm.com/doingعلى  ة)المتوفر  تتضمن المنصة

 الأفراد في حماية بياناتهم.  حول حماية البيانات ويتضمن استبياناً للتقييم الذاتي والأسئلة المتكررة ومعلومات حول حقوق

 

لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: "تعتبر حماية خصوصية البيانات أولية  وقال السيد/ ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي 

ائرها لائها ونظقصوى بالنسبة لأي مركز مالي عالمي، ويكرس سوق أبوظبي العالمي أهمية كبيرة في السعي لتعزيز  ثقة الشركات وعم

الدوليين وأصحاب المصالح، ويساهم في تحقيق مهمة سوق أبوظبي العالمي الرامية إلى تقديم خدمات تتسم بالشفافية والابتكار وتتفق مع 

ر كونها منحت يأفضل الممارسات العالمية. تعزز هذه المبادرات التزام سوق أبوظبي العالمي بحماية أمن البيانات والتزام سلطة التسجيل بالمعاي

( في أغسطس.  كما تضع سوق أبوظبي العالمي في ICDPPCصفة مراقب من قبل المؤتمر العالمي لحماية البيانات ومفوضي الخصوصية )

   ".2018موقع يمكنه من النظر في التغيرات الكبرى القادمة في الاتحاد الأوروبي تحت نظام حماية اليبانات العامة، والذي سيتم اطلاقه في عام 

 

بالاضافة إلى التعديلات المخططة لتعزيز نظام حماية أمن  2018يسعى مكتب حماية البيانات لتقديم المزيد من الإرشادات والأدوات في عام 

 البيانات الحالي في سوق أبوظبي العالمي لتقديم المزيد من الوضوح ولتعزيز فعالية المنصة. 

 

 

 النهاية 

  

https://www.adgm.com/doing-business/registration-authority/،


 

 

 

 

 حول سوق أبوظبي العالمي 

 

 . 2015اكتوبر  21بدأ سوق أبوظبي العالمي، وهو مركز مالي عالمي يقع في عاصمة الامارات العربية المتحدة، العمل بتاريخ 

 تماشيا مع نظرة أبوظبي الاقتصادية، يأتي سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور أبوظبي كعضو موثوق ومسؤول في المجتمع المالي

العالمي.  يلعب سوق أبوظبي العالمي الكائن في أبوظبي، وهي موطن بعض أكبر الثروات السيادية في العالم، دورا محوريا في وضع أبوظبي 

 كمركز عالمي للعمل والتمويل يربط ما بين الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. 

سوق أبوظبي العالمي، وهي سطلة التسجيل وسلطة تنظيم الخدمات المالية ومحاكم سوق أبوظبي تتيح السلطات المستقلة الثلاثة في 

العالمي، للشركات المسجلة مزاولة العمل في بيئة خالية من الضرائب والعمل بثقة ضمن إطار تنظيمي عالمي ونظام قضائي مستقل وبنية 

 تحتية تشريعية مستقلة قائمة على القانون العام. 

سوق أبوظبي العالمي بموجب مرسوم اتحادي صادر عن دولة الامارات العربية المتحدة كمركز مالي ذو قاعدة عريضة، ويتمثل الأساس تأسس 

ة الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدار  –الذي يقوم سوق أبوظبي العالمي عليه في ثلاث من نقاط القوة الاستراتيجية لأبوظبي وهي 

 و آخذ بتوسعة خدماته المالية لتلبية احتياجات العمل والسوق. الأصول، وه

هكتار تمثل موطناً للأعمال ومرافق حياتية من الطراز العالمي، مثل  -114يقع سوق أبوظبي العاملي في جزيرة الماريا، وهي تطوير يقع على 

كية لاطلاق لكليفلاند  كلينيك خارج الولايات المتحدة الأمريفندق روزوود وفندق فور سيزنز هوتيل آند ريزدنسز، وأول مستشفى متخصص على ا

. أ لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاحتياجات التطويرية طويلة الأجل لأبوظبي –وسوقا يضم الماركات الفاخرة في غاليريا مول، ومكاتب من الفئة 

المي كوجهة نابضة بالحياة في العاصمة أبوظبي.  لمزيد من وكل ذلك يساهم في إكمال وضع المركز المالي العالمي لسوق أبوظبي الع

، adglobalmarket@أو المتابعة على تويتر على:  www.adgm.comالمعلومات حول سوق أبوظبي العالمي يرجى زيارة الموقع الالكتروني 

FinTechAD, @ #FinTechADو ،Linked:ADGM . 

 النهاية 

 

 في حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بـ: 

 عفراء الراشدي ، مدير أول، اتصال  -

  afra.alrashdi@adgm.comبريد الكتروني: 

 + 971 6663573 50هاتف: 

  www.adgm.comالموقع الالكتروني: 
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