
 

 

 بيان صحفي

مكتب حماية البيانات لدى سوق أبوظبي العالمي يوقع مذكرة 

 تفاهم مع هيئة جزيرة جيرسي لحماية البيانات 

 التعاون عبر الحدود في مجال حماية بيانات وحقوق األفراد تعزيزمذكرة إلى الهدف ت 

 ساءرتأتي هذه المذكرة في إطار جهود مكتب حماية البيانات لدى السوق إل 

 حول العالم السلطات المختصةالتعاون مع عالقات 

سوق أبوظبي دى مكتب حماية البيانات ل وقع -: اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي، 2021مايو  26

 لفي مجا الجهتينتعاون بين ال تعزيزهدف بجيرسي لحماية البيانات جزيرة هيئة مع العالمي مذكرة تفاهم  

وقع مذكرة وقد  .إساءة استخدام البيانات الشخصية للحد منوذلك  ،واألنطمة ذات الصلة بيانات األفرادحماية 

، والدكتور جاي فيدوراك، مفوض سوق أبوظبي العالميالتفاهم سامي محمد، مفوض حماية البيانات في 

 جيرسي.جزيرة المعلومات في 

بيانات في سوق أبوظبي سامي محمد، مفوض حماية المذكرة التفاهم، قال توقيع وتعليًقا على 

هيئة جزيرة جيرسي لحماية البيانات، خصوصاً  والتعاون مع ، يع مذكرة التفاهم هذها توقيسعدن“ :العالمي

بالعمل معًا  المشتركن التزامنا . ومما ال شك فيه بأالعديد من المصالح المشتركةالقضائية  سلطاتنا كون لدى

السلطتين لدى كال  وأصحاب البياناتالبيانات  مسؤوليعلى  بالنفع سيعودوزيادة الوعي وحماية حقوق األفراد 

 ". على حد سواء القضائيتين

حجم ال بد لنا أن نلحظ “: الدكتور جاي فيدوراك ،جيرسيجزيرة مفوض المعلومات في وبدوره، قال 

بشكل عام، ظبي ومنطقة الخليج مع أبوجيرسي جزيرة ها التي أرستمهمة الدبلوماسية التجارية والعالقات ال

في حماية البيانات الشخصية لألفراد في كال السلطتين  ستسهممذكرة التفاهم هذه وإنني على ثقة بأن 

سوق أبوظبي أود أن أشكر ومن هنا، . تنظيم قوانين حماية البياناتمجال القضائيتين من خالل التعاون في 

  ".حالياً ومستقبلياً  تعاونمبادرتهم لتعزيز ال علىسوق لدي المكتب حماية البيانات ومفوض  العالمي

لتوسيع وتعزيز شبكة لمكتب حماية البيانات لدى السوق المستمرة الجهود هذه مذكرة التفاهم  هذا وتعكس

ة وإساءة استخدامها مشكلة تعد معالجة البيانات الشخصيية، حيث الدولعالقات سوق أبوظبي العالمي 

حماية البيانات، المتخصصة في مجال سلطات الع التعاون والشراكات مإرساء عالقات  ، لذلك فإنعالمية

على  وأصحاب البياناتالبيانات  مسؤوليالتعاون بما يخدم  وتعزيزسد االختالفات من المعنية  الجهاتمكن تس

 حد سواء.

والتي  2021أنظمة حماية البيانات لعام  مؤخراً  ومن الجدير بالذكر أن سوق أبوظبي العالمي كان قد أصدر

 .هنا من، نظمةاألهذه التفاصيل حول  تتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال. للمزيد من

 -انتهى-

 

 البياناتحول مكتب حماية 

، تشمل مهامه  تنظيمية مستقلة لحماية البيانات هو جهةمكتب حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي 

والحفاظ على سجل مسؤولي ومعالجي البيانات وضمان  إدارة حماية البيانات داخل سوق أبوظبي العالمي

 التزامهم بحقوق الخصوصية لألفراد.

: اإللكتروني، يرجى زيارة موقعنا ت المكتباختصاصالمزيد من المعلومات حول 
protection/overview-data-of-adgm/office-in-https://www.adgm.com/operating 

https://www.adgm.com/media/announcements/adgm-enacts-its-new-data-protection-regulations-2021
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 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

 21سوق 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 وواسعة 2015أكتوبر 

، وحلقة وصٍل 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.ا

ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي اترتكز و

رة األصول وتداول المشتقات المالية والسلع والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدا

سلطة سوق  سلطات مستقلة هي أربعةالمالي واالستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي  واالبتكار

محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما و أبوظبي العالمي

إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على  سوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً علىاليشرف 

 كلم مربع(. 14.1هكتار ) 114مساحة إجمالية تبلغ 

أو  www.adgm.comلمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

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 

 للمعلومات: 

 راوند القاضي

0561779653 

 media@adgm.com 
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