
 

  بيان صحفي 

حماية  ألنظمةجديدة قواعد سوق أبوظبي العالمي يضيف 

2021البيانات لعام   

  تختص القواعد الجديدة بالرسوم والغرامات 

 

: أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي ، أبوظبي ، اإلمارات العربية المتحدة2021 يوليو25 

 . 2021حماية البيانات لعام  أنظمةجديدة في إطار قواعد ، عن إصدار ظبيالدولي في العاصمة أبو

  ، ما يلي: 2021حماية البيانات لعام  أنظمةستكمال الجديدة والتي تأتي إلالقواعد حيث تضم 

 2021الرسوم لعام قواعد • 

 2021الغرامات لعام قواعد • 

الرسوم لعام قواعد نتقالية لتنفيذ متثال، ستكون الفترات اإلوحرصاً من السوق على تعزيز التكامل واإل

 على النحو التالي: 2021الغرامات لعام قواعد و 2021

 14 من تاريخلكيانات المسجلة اعلى  2021الغرامات لعام قواعد والرسوم قواعد يتم تطبيق • 

  2021أغسطس  14اعتبارًا من ، 2021فبراير 

 تاريخ قبلالمسجلة على الكيانات  2021الغرامات لعام قواعد والرسوم قواعد فيما يتم تطبيق • 

 .2022فبراير  14اعتبارًا من  ،فبراير 14

، فإن مكتب حماية البيانات المستقل لدى سوق أبوظبي العالمي، والذي تم القواعدباإلضافة إلى هذه 

 التوجيهاتمن  ، سينشر مجموعة2021لتزام بـأنظمة حماية البيانات لعام وضمان اإلإنشاؤه لمراقبة 

سيتم و، 2021أنظمة حماية البيانات لعام فهم وتفسير  الشركات المسجلة لدى السوق فيلمساعدة 

 .لدى سوق أبوظبي العالميالخاص بمكتب حماية البيانات  الموقع اإللكترونيعلى  التوجيهاتهذه  نشر

 مكتب حماية البيانات، تفضلوا بزيارة صفحة 2021زيد من المعلومات حول أنظمة حماية البينات لعام ملل

 .هنا، ولالطالع على قوانين حماية البيانات الجديدة من هنامن 

  -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 اوصلٍ 
 العالم.

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 أربعة سلطات مستقلة هي سلطة  والسلع واالبتكار

سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة 
على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية  سوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً الالتسجيل كما يشرف 

 كلم مربع(. 14.1هكتار ) 114حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

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

القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق 

https://www.adgm.com/operating-in-adgm/office-of-data-protection/overview
https://www.adgm.com/operating-in-adgm/office-of-data-protection/overview
https://adgmen.thomsonreuters.com/rulebook/25-july-commercial-rules-data-protection
https://adgmen.thomsonreuters.com/rulebook/25-july-commercial-rules-data-protection


 

األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي 
 وأسواق رأس المال في المنطقة.*

أو  www.adgm.comأبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمزيد من المعلومات عن سوق 
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 

 

  


