
   

 

 

 أول هيئة تنظيمية في المنطقة تحصل على صفة "مراقب" للمشاركة في المؤتمر

 ضي حماية البياناتالمؤتمر الدولي لمفو  "أبوظبي العالمي" يشارك في 

 والخصوصية
 

كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن : 2017أغسطس  13أبوظبي، 

على صفة "مراقب" للمشاركة في جلسات التابعة للسوق  التسجيلمثلاً في سلطة م  حصوله 

، كأول مركز مالي دولي وهيئة تنظيمية "ضي حماية البيانات والخصوصيةالمؤتمر الدولي لمفو  "

وشمال أفريقيا تحوز هذه الصفة في الاجتماعات السنوية للمؤتمر لحماية البيانات في الشرق الأوسط 

 الذي يجمع أبرز الهيئات والمؤسسات العالمية لتنظيم حماية البيانات والخصوصية.

 

 ،وتتيح صفة "المراقب"، مشاركة سوق أبوظبي العالمي في الجلسات المفتوحة والمغلقة للمؤتمر 

حول القضايا والتحديات المتصلة بتطورات  وتشارك الرؤى والخبرات، ولقاء الأطراف الدولية المعنية

لوائح سوق أبوظبي العالمي لحماية البيانات لعام  وتسهم حماية المعلومات وسياسات الخصوصية.

، والتي تتماشى مع المعايير الدولية الحالية، على حماية البيانات الشخصية ضمن اختصاص 2015

تنظم كيفية استخدام البيانات الشخصية من جانب المؤسسات وقطاعات  السوق كهيئة تنظيمية، كما

الأعمال المتواجدة في سوق أبوظبي العالمي، وتوضح التزامات ومسؤوليات امتثال كافة 

متصلة بمعالجة البيانات المؤسسات المسجلة في السوق مع القوانين والمتطلبات المعلنة وال

هة المنظمة لعملية حماية البيانات ضمن سوق أبوظبي الشخصية. وتعد سلطة التسجيل هي الج

العالمي، حيث قامت بتضمين عمليات التسجيل والاشعار لحماية البيانات مع خدمة السجل 

 الإلكتروني المقدمة من طرف السوق لدعم تسهيل الأعمال. 

 

"تمثل  :العالميوقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي 

الدولية المعنية هامة للقاء أبرز الهيئات التنظيمية  المشاركة في هذا المؤتمر الدولي فرصةً 

 حدأحماية البيانات الشخصية عملية تعزيز الثقة في  ويعدممارسات حماية البيانات والخصوصية. ب

 بوظبي العالمي كهيئةالثقة والشفافية في الأسواق وفي سوق أ لترسيخالأمور البالغة الأهمية 

وتؤكد مشاركتنا في هذا الحدث التزام السوق المستمر بتطوير منصة أعمال متكاملة تتسم تنظيمية. 

 بالنزاهة والبيئة المنظمة وتحظى بالاعتراف والتقدير العالمي لخدمة مختلف قطاعات الأعمال".

 

 ي "كلايد وشركاه" في أبوظبي:من جانبه قال داينو ويلكينسون، الشريك في مكتب المحاماة الدول

ال لحماية البيانات في تعزيز حماية حقوق الخصوصية للأفراد " يسهم وجود اطار عمل قانوني فع 

ومساعدة المؤسسات في فهم النطاق الذي يمكنهم خلاله استخدام البيانات الشخصية بشكل آمن 

ب المتعاملين معنا من الشركات ومتوافق مع القوانين المتبعة. ولمسنا الترحيب المتزايد من جان

بمستويات اليقين التي تقدمها القوانين الناشئة لحماية البيانات والتشريعات التنظيمية مثل تلك 

 المقدمة في سوق أبوظبي العالمي، ولا سيما حين تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية".

 

ومن المقرر أن ي جري سوق أبوظبي العالمي خلال الفترة القادمة، في إطار جهوده المتواصلة لتطوير 

لوائحه التنظيمية، عدة تعديلات على أنظمته فيما يتصل ببنود مثل "المصطلحات المحددة"، وآلية 

ومجموعة  مسجل،تعيين هيئة تنظيمية تتمتع بمستوى كاٍف من الحماية، والمواعيد النهائية لإخطار ال

 



اللوائح أخرى من التعديلات، حيث تسهم التعديلات الجديدة المقررة في تعزيز وضوح وفعالية 

 . للسوق التنظيمية

 

 –انتهى  -
 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 نبذة عن "المؤتمر الدولي لمفو ضي حماية البيانات والخصوصية":

يعد المؤتمر الدولي لمفوض ي حماية البيانات والخصوصية فعالية سنوية تجمع أبرز الهيئات التنظيمية والمؤسسات 

المعنية بممارسات حماية البيانات والخصوصية، بهدف توفير الارشاد والقيادة لقطاع حماية البيانات والخصوصية 

م جلسات مفتوحة وأخرى مغلقة، بحيث يقتصر حضور على المستوى الدولي. ويضم برنامج المؤتمر السنوي تنظي

الجلسات المغلقة على الأعضاء والهيئات الحاصلة على صفة "مراقب" في المؤتمر. للمزدي من المعلومات، الرجاء 

 /https://icdppc.orgزيارة الموقع الإلكتروني: 

 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

 21سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم  فتح

وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في  .2015أكتوبر من عام 

من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال المجتمع المالي العالمي. كما يشك ل السوق جزءاً محورياً 

موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد 

 آسيا. نوبللأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وج

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي 

العالمي، سي مك ِّن  سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من 

حاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون الضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام م

 الإنجليزي العام.

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة 

 لمزيد من النشاطات معالثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق ا

 مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

 1.14هكتار ) 114يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

أول وكلم مربع(، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"، 

مقر خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"، 

ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى الطويل، حيث 

أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية في العاصمة  تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق

 أبوظبي.

 ويذكر بأن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، تأسس بموجب قانون اتحادي.

  www.adgm.com للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 راشد محمد الشعالي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 mom.cdga@rashid.shaali البريد الإلكتروني:
  

 ميرنا حجازي
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