
 

 

 بيان صحفي

ستشارية حول لوائح حماية اسوق أبوظبي العالمي يطرح ورقة 

 البيانات الشخصية 

  تعديالت مقترحة على لوائح حماية البيانات الشخصية بالتماشي مع الالئحة العامة لحماية البيانات

 تحاد األوروبيلدى لإلالشخصية 

 سوق  في والتحكم بهاز حماية البيانات الشخصية التي تتم معالجتها يتهدف القوانين الجديدة إلى تعز

 أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي  أعلن: اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي، 2020نوفمبر  18
تشارية حول اللوائح الجديدة لحماية البيانات الشخصية والتي اسي، عن طرحه لورقة الدولي في أبوظب

 .2015لعام الشخصية ستحل محل لوائح سوق أبوظبي العالمي لحماية البيانات 

نحو تحسين  التي يشهدها العالموالتطورات  تتوجهاتأتي هذه اللوائح الجديدة المقترحة استجابًة لل

اإلشارة في ببادرت العديد من السلطات القضائية  حيثوتعزيز لوائح وقوانين حماية البيانات الشخصية، 

في ، خصوصاً 2018للعام  تحاد األوروبيإلالدى الشخصية ئحة العامة لحماية البيانات لوائحها إلى الال

تؤكد هذه التوجهات على أهمية حماية و .الشخصية بياناتهمالجوانب التي تخص حماية األفراد ومعالجة 

  الرقمية.العالمية قتصادات حقوق البيانات الشخصية وضرورة مواكبة التطورات التي تشهدها اإل

تحاد األوروبي وكافة لدى لإل الشخصية الالئحة العامة لحماية البيانات تخاذاأهمية السوق  يعيوبدوره، 

نات الشخصية، ومن هنا جاء التطوير تشريعات متينة لحماية البيكمعايير أساسية  بادرات ذات الصلةمال

سوق أبوظبي العالمي لتكون  تتماشى مع احتياجات يالجديدة، التاقتراح لوائح حماية البيانات الشخصية 
ضمان أعلى مستوى من الحماية للبيانات في  هوتعزز من طموح، مالئمة لمجتمع األعمال لدى السوق

  الشخصية.

اللوائح الجديدة اقتراح إنشاء مكتب مستقل جديد لحماية البيانات الشخصية، برئاسة مفوض وتتضمن 

المعمول التنظيمي وطار العمل إلمتثال يكلف المكتب بمراقبة مدى اإلسحماية البيانات الشخصية، حيث 

  للقوانين.متثال اإلم جراءات الالزمة في حال عداذ اإلتخإالتأكد من ، باإلضافة إلى به لدى السوق 

بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل  ظاهروتعليقاً على اللوائح المقترحة، قال 

إطار عمل متين المقترحة : "ستوفر لوائح حماية البيانات الشخصية لدى سوق أبوظبي العالمي
التوازن وسهولة ممارسة األعمال  توفيرستمرار في بمعايير عالمية يضمن حماية البيانات الشخصية مع اإل

لتزام سوق أبوظبي العالمي في تبني إللشركات المسجلة لدينا. وإنني أثق بأن هذه اللوائح ستعزز من 

بالتماشي مع اللوائح والقوانين العالمية، بما يدعم جهود التنظيمي  القطاعأفضل الممارسات في 

لياتها على مستوى العالم من خالل منصة السوق الشركات العالمية والشركات الناشئة في توسيع عم

  املة لألعمال."كالمت

عتبار التغييرات الكبيرة والمسؤوليات الجديدة التي ستقع على عاتق مراقبي هذا ويأخذ السوق بعين اإل

وائح فور إقرار اللوذلك  لفعالية اللوائح ،نتقالية إقتراح تحديد فترة إومعالجي البيانات الشخصية، ولذلك تم 

 .أشهرا للكيانات الجديدة 6ومدة ، ق شهراً  للكيانات المسجلة لدى السو 12رسمياً، وتكون مدتها 

يدعو سوق أبوظبي العالمي الجمهور والمختصين لتقديم آرائهم ومالحظاتهم حول الورقة االستشارية وما 

 . consultation@adgm.comيرتبط بها من تعديالت عبر  البريد اإللكتروني التالي:  

 من هنا. للمزيد من المعلومات حول اللوائح المقترحة،

 -انتهى-
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 نبذة عن سوق أبو ظبي العالمي

 

أكتوبر  21فتُتح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في أ

تحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق إ. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم 2015

ستراتيجية بين إألعمال، وحلقة وصلٍ تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة ا

 قتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.اإل

ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي إوترتكز 

بتكار المالي ت وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع واإلتشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروا

ستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة واإل

ة جزيراألعمال بعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة إتنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق ب

 كلم مربع(. 14.1هكتار ) 114الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

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

لى القانون العام. وقد حصل السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم ع

السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" ألربع 

 سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.*

أو متابعة  www.adgm.comيرجى زيارة الموقع اإللكتروني  لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي،

 Abu Dhabiو"لينكد إن":@  adglobalmarketصفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @

Global Market (ADGM). 

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

 

 للتواصل:

 راوند القاضي
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