
 

 

 بيان صحفي

 بهدف دعم الجهود العالمية الهادفة نحو تعزيز الخصوصية

  الخصوصية لشبكة العالمية لتعزيزل السنويمسح السوق أبوظبي العالمي يشارك في 

  وأول جهة من  العالمية التعاون الخليجي المنضم للشبكةيعد سوق أبوظبي العالمي العضو الأول من دول مجلس

 المنطقة كافة

 مع شركة  مشتركة أعلن سوق أبوظبي العالمي عن النتائج خلال فعاليةPwC حماية البيانات في مناقشة  تطورات ل

 الشرق الأوسط 

 

في سوق أبوظبي العالمي  شارك مكتب حماية البيانات، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: 2019مارس  12

مبادئ الرئيسية والذي يهدف إلى تقييم مستوى الامتثال لل ةللشبكة العالمية لتعزيز الخصوصي في المسح السنوي

 للخصوصية في المؤسسات حول العالم.

وضمان  بتطبيق أعضاء عدة من سلطات وجهات تختص" لشبكة العالمية لتعزيز الخصوصية "جي بي إي إنوتضم ا

بناءً على  2010الخصوصية وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لتطبيق قوانين حماية المعلومات وقد تم إنشاؤها في 

ويشارك به كافة أعضاء سنوياً،  قام المسح الذي تقوده الشبكةوي. منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةتوصيات 

يعد سوق أبوظبي و . حول العالملتعاون بين المؤسسات الشبكة لتشجيع الامتثال لأنظمة الخصوصية وتعزيز ا

 . العالمي العضو الأول من دول مجلس التعاون الخليجي المنضم للشبكة العالمية وأول جهة من المنطقة كافة

وتماشياً مع الموضوع الرئيسي للشبكة لهذا العام حول أهمية ومسؤولية الجهات نحو ضمان الخصوصية، ركز المسح 

 18انين حماية البيانات. وكان سوق أبوظبي العالمي أحد الأعضاء الـلتزام المؤسسات في الامتثال مع قوعلى مدى ا

 .في السوقشركة مسجلة  350الذين راجعوا إجراءات حماية البيانات لدى أكثر من 

هرت النتائج النهائية سلطتهم القانونية، حيث أظضمن  شركاتم كافة أعضاء الشبكة بإجراء المسح على اق وقد

،من جهة فيها تدريبات متخصصة لحماية البيانات لموظللبحث بأن أغلب المؤسسات لديها برامج مراقبة وتقدم 

في تقديم برامج تدريب تذكيرية لموظفيها. وبشكل عام، أظهرت النتائج أن أغلب  هذه المؤسسات فشلتقد  أخرى

اك للمفاهيم الأساسية لحماية البيانات بينما لا يزال هناك الكثير المؤسسات على قدر عال من المسؤولية والإدر 

 من المجال للتطور والتحسين.



 

ي أجراه على عدد من لحول مسح داخوكما نشر مكتب حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي اليوم، تقريراً 

في السوق كانت على مستوى   % من الشركات المسجلة90الشركات المسجلة في السوق، وقد أظهرت النتائج أن 

في مجال الحفاظ على إطار عمل محدد لحماية البيانات وتكليف موظف لإدارة شؤون حماية البيانات. جيد أو مقبول 

امة وتوفير دورات تدريبية مع ذلك، لا زال هناك مجال للقيام بتحسينات لتطبيق وتوفير سياسات حماية البيانات للع

 معالجة خرق البيانات. للموظفين في مجالمتخصصة 

: "من منطلق دوره الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، ظاهر بن ظاهر المهيريقال 

 للشبكة العالمية لتعزيز الخصوصيكمركز مالي دولي، يسر سوق أبوظبي العالمي المشاركة في المسح السنوي 

الدولي بين الجهات ذات الصلة. ومحلياً، نلتزم بالعمل جنباً إلى جنب تحقيق النعاون لأهمية كبيرة  توليكون الشبكة 

 مع الهيئات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي لرفع مستوى حماية البيانات والخصوصية.

تبني وتطوير وسيستمر سوق أبوظبي العالمي في الترويج للحوار المفتوح مع كافة الشركات المسجلة ومتابعة  

توى ثقة المستثمرين والشركاء في استراتيجيتنا الخاصة بإدارة مخاطر سبما يضمن زيادة مأفضل الممارسات 

مكانة أبوظبي  تعززالخصوصية. إن تركيزنا على حماية البيانات يتماشى مع جهودنا الهادفة لإيجاد بيئة أعمال متكاملة 

 كوجهة عالمية للشركات."

، مثل إضافية تدابير فإن سوق أبوظبي العالمي سيتمكن من أخذالتي جاءت في التقرير، وبناًء على المعلومات 

 حماية البيانات. لقوانين الامتثال مستوى التركيز على التوعية من أجل تحسين

تم نشرالتقرير الكامل خلال فعالية "حماية البيانات في منطقة الشرق الأوسط" التي أقامها  وتجدر الإشارة إلى أنع قد

، لمناقشة أحدث التطورات التي طرأت على قطاع حماية البيانات وأبرز 2019مارس  12ي سوق أبوظبي العلمي ف

التحديات التي تواجهها المؤسسات محلياً وعالمياً. وقد ضم الحدث متحدثين من شركة الاتحاد للطيران وبي دابليو 

 بي العالمي.سي وبنك أبوظبي الأول وشركة ون تراست إلى جانب مكتب ماية البياات في سوق أبوظ

 .هناة، من الخصوصيوتقرير مراجعة حماية البيانات من المعلومات حول تقرير  المزيد

 -انتهى-

 :نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي

أكتوبر من  21العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم فتح سوق أبو ظبي 

. وجاء إطلاق سوق أبو ظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في المجتمع المالي 2015عام 

الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال موقعه الاستراتيجي في العالمي. كما يشكّل السوق جزءا محوريا من رؤية أبو ظبي 

قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دورا محوريا في ترسيخ مكانة أبو ظبي كمركز رائد للأعمال والتمويل على 

ال سلطاته المستقلة ومن خل .الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا
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الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبو ظبي ُ سوق أبو ظبي العالمي أعضائه من 

أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام ضمن الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب، و

وينشط سوق أبو ظبي العالمي بشكل  .عية تستمد قواعدها من القانون الإنجليزي العاممحاكم مستقل وبنية تحتية تشري

مبدئي في ثلاث مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، علما بأن السوق سيتمتع 

للمزيد من  .وقت، وفقا لاحتياجات السوقبدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع مرور ال

للاستفسارات الإعلامية،  www.adgm.com المعلومات حول سوق أبو ظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني

 :يرجى التواصل مع

 راوند القاضي
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