
 

 بيان صحفي

 سوق أبوظبي العالمي يتبنى بنودا   فيمكتب حماية البيانات 

الخاصة بمؤسسات سوق  نقل البياناتحول جديدة تعاقدية 

  أبوظبي العالمي

 لعمليات نقل البيانات التعاقدية الجديدةبنود المكتب حماية البيانات ينشر • 
 األنظمةالمتطلبات المعززة التي حددتها ، تعكس البنود التعاقدية الجديدة • 

  تصاريح جديدة بعد اآلن أية صدرتولن  2015لعام ل نقل البياناتتصاريح  إلغاء• 

سوق دى ل اعتمد مكتب حماية البيانات - 2021أغسطس  11 ،أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

ج نطاق بنقل البيانات خار تعاقدية جديدة تتعلقبنوداً أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، 

 .سوق أبوظبي العالمي

عن السوق حماية البيانات الصادرة  أنظمة ضمنموضحة متطلبات  الجديدة المعتمدةالتعاقدية البنود تعكس 
قضائية  سلطاتإلى  سوق أبوظبي العالمينقل البيانات من إجراءات ، والتي تحكم 2021 عامفي بداية 

 .المؤسساتنقل البيانات بين أخرى، وتعد إحدى اآلليات المتبعة في 

أنه ال يمكن تعديلها من قبل تتمثل في  الجديدةنود التعاقدية بالسمات الرئيسية للـومن الجدير بالذكر أن أحد 

مستوى عاٍل من الحماية للبيانات الشخصية، بغض النظر عن موقع  مما يضمنأي من الطرفين المعنيين، 

 .للبيانات المستورد

التي نشرها االتحاد  التعاقدية البنودبشكل وثيق مع  الجديدة الخاصة بالسوق التعاقدية البنودتتوافق هذا و

العديد من الميزات  سوق أبوظبي العالميفي البنود التعاقدية تتضمن ، حيث لنقل البياناتمؤخرًا األوروبي 

  والتحسينات الجديدة، بما في ذلك:

  2021حماية البيانات  ألنظمةعززة تعكس المتطلبات المأنها. 

 تعزيز التوافق التشغيلي من خالل تبني أفضل الممارسات العالمية 

  حدة تحتوي على أحكام "معيارية"وثيقة واتوفير نهج أكثر مرونة ضمن. 

 نقل البياناتمجموعة واسعة من سيناريوهات  الجديدة التعاقدية البنود متقد. 

 انضمام أكثر من طرف في عمليات نقل البيانات. إتاحة 

سوق سامي محمد، مفوض حماية البيانات في ، قال لمتخصصة الجديدةوتعليًقا على الشركات ا

تدفق البيانات ضروري للحفاظ على االقتصاد الرقمي ودعم االبتكار في استمرار : "إن أبوظبي العالمي
حماية ضمان  معالتدفق الحر للبيانات الشخصية،  تسهلأحكاًما للنقل  تتضمن األنظمة لذلك، فإن .السوق

وذلك بما يتماشى مع جهود السوق لتعزيز الشفافية ضمن  البياناتوجهة بغض النظر عن  عالية لهذه البيانات

 كون، البيانات  وضمانالشخصية حقوق التضمن أيًضا  ظمةاألنوال بد لي أن أشير إلى أن . مجتمع األعمال

يوفر خيارًا إضافيًا لتصدير البيانات الشخصية بشكل قانوني من قبل السوق  البنود التعاقدية القياسيةاعتماد 

   ". سوق أبوظبي العالمينطاق خارج 

اعتماد بعد ذلك و 2015 أنظمةالصادرة بموجب  البيانات نقلض حماية البيانات أيًضا تصاريح ألغى مفووكما 

سيتم منح  فيما .لن يُصدر هذه التصاريح بعد اآلن سوق أبوظبي العالمي، مؤكداً أن الجديدةالبنود التعاقدية 

اير فبر 14 ، تنتهي فيفترة انتقالية مدتها ستة أشهرالسوق مؤخراً  تصاريح منالتي حصلت على  الشركات

وفي هذا الجديدة.  ألنظمةبا واردةط النقل الوالحالية أو االمتثال لشرالبنود التعاقدية إما لتحديث وذلك . 2022

 .هنامن طالع عليه ، بإمكانكم اال2021لعام  2التعميم رقم   تأصدر مكتب حماية البيانا الشأن
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مكتب  موقع، تفضلوا بزيارة الجديدةحماية البيانات  أنظمةو الجديدةالبنود التعاقدية  من المعلومات حول للمزيد

 .هنامن حماية البيانات لدى سوق أبوظبي العالمي 

جديدة. يمكنك مشاهدة الندوة عبر استضاف مكتب حماية البيانات مؤخرًا ندوة عبر اإلنترنت حول اللوائح ال

  .هنامن السابقة  الفعالياتتحت قسم  سوق أبوظبي العالميلاإللكتروني موقع الاإلنترنت على 

 -انتهى-
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