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 2021حماية البيانات لعام  أنظمةيصدر  سوق أبوظبي العالمي

سوق  حماية البيانات التي تتم معالجتها في تعزيز مستوىإلى  الجديدةاألنظمة  تهدف •

 أبوظبي العالمي

 السوق من قبل مجلس اإلدارة تعيين السيد سامي محمد كمفوض لحماية البيانات في •

 

المركز  ،: أعلن سوق أبوظبي العالميأبوظبي ، اإلمارات العربية المتحدة،  2021فبراير  14

حماية البيانات  أنظمة عن إصدار، أبوظبيز عدة في العاصمة المالي الدولي الحائز على جوائ

 . 2015حماية البيانات الحالية لعام  أنظمةوالتي ستحل محل  ،2021لعام 

 

 األنظمةخاللها بعد فترة من المشاورات العامة، تلقت  الجديدة األنظمةيأتي اإلعالن عن و

  ردود فعل إيجابية من الجمهور.تعليقات والمقترحة 

 

وبناء ، الدولية المعمول بها الممارساتولمعايير ا حول أفصل معيارية سوق دراسةالأجرى وكما 

التي دخلت حيز وة البيانات في االتحاد األوروبي العامة لحماي األنظمةأن السوق  رأىعلى ذلك 

لحماية  متينةتشريعات والمثال األبرز على هي المعيار الدولي الرائد ، 2018التنفيذ في مايو 

مع متطلبات السوق بما يناسب الجديدة  األنظمةتم تكييف قد من الجدير بالذكر أنه والبيانات. 

 حماية البيانات.وذلك مع الحرص على ضمان تحقيق أعلى مستوى من  مجتمع األعمال

 

 إنشاء مكتب مستقل لحماية البيانات، يرأسه مفوض حماية البياناتعلى الجديد  النظاموينص 

مجلس إدارة سوق أبوظبي ، والذي جاء تعيينه من قبل السيد سامي محمدفي السوق، 

 وتشمل، دولةالعاًما في القطاعين العام والخاص في  18تزيد عن خبرة  متلكي، حيث العالمي

الخدمات المالية والتشريعات التجارية وخصوصية البيانات وحمايتها ومكافحة غسل  مجاالت خبرته

يص واإلشراف خاالتر في مجال ، وذلك من خالل وظائف عدةاألموال وتمويل مكافحة اإلرهاب

  لفترة أولية مدتها أربع سنوات. هم تعيينت، وقد اتالسياسوضع و ،والتنفيذ

 

 الجديدة للشركاتأشهر  6الحالية و  للشركاتشهًرا  12اقتراح فترة انتقالية مدتها هذا وقد تم 

كبيرة التغييرات لل نطالقاً من إدراك سوق أبوظبي العالميإوذلك  ،2021فبراير  14اليوم  منعتباراً إ

اعتماد  مع البيانات ومعالجي البيانات مسؤوليالتي ستترتب على ضافية اإلمسؤوليات الو

 .جديدةال األنظمة

 

ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل قال وفي هذه المناسبة، 

الجديد بيانات الحماية  نظام إصدارسوق أبوظبي العالمي  ريس": سوق أبوظبي العالمي لدى

مع االستمرار البيانات من حماية مستوى والذي قد تم وضعه بمعايير عالمية بما يضمن أعلى 

ستعزز الجديدة  األنظمةبأن هذه  في توفير بيئة متكاملة وموائمة لألعمال. وإنني على يقين

 حماية البيانات ". مكانة السوق كجهة رائدة في مجال

 

: سوق أبوظبي العالمي، مفوض حماية البيانات في سامي محمدقال ومن جانبه، 

الدور الذي ستكون له أهمية السوق، هذا  مفوض حماية البيانات فيمنصب يسعدني تولي "

مع  بالتماشي وذلكية لحماية البيانات ممعايير عالتطبق الجديدة  األنظمةكبيرة، خصوصاً كون 

الشركاء إلى العمل مع جميع نتطلع في مكتب حماية البيانات  وإننا أفضل الممارسات الدولية.

 الجديدة ". لألنظمةلضمان معالجة البيانات الشخصية وفًقا  ستراتيجيناإل



 

 

 هنامن مكتب حماية البيانات الصفحة الخاصة بلمزيد من المعلومات حول اللوائح، يرجى زيارة 

وللتفاصيل حول تعيين محمد  هنامن  2021 لعام حماية البيانات الجديدة أنظمةاالطالع على و

 .هناسامي من 

 -انتهى-

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقراً له، في افتُتح 
. وتأّسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة 2015أكتوبر  21

، وحلقة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال
 ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.اوصلٍ 

ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة اترتكز و
وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات 

المالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم  والسلع واالبتكار

سوق باعتباره السوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف 
 114وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، 

 كلم مربع(. 14.1هكتار )

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات 
المسجلة في السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون 

العام. وقد حصل 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  www.adgm.comالموقع اإللكتروني  لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة
و"لينكد   adglobalmarket@متابعة صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": 

 .Abu Dhabi Global Market (ADGM)@إن":

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

 للتواصل:

 راوند القاضي

0561779653 

media@adgm.com 
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