
 

 صحفي    خبر
 

 2023 البيانات لخصوصية العالميأبوظبي العالمي يحيي اليوم   سوق
 

  لخصوصية العالمي اليوم فعاليات ،أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي   سوق  أحيا •
 .حول أهمية حماية وخصوصية البيانات التوعية  لزيادة يناير 28 يوم  يصادف الذي البيانات

  أفضل  على المناسبة   بهذهأبوظبي العالمي   سوقالذي نظمه  الحدثأعمال  جدول ركز •
في   الدولية المالية  المراكز دور وإبرازالدولية لدى الشركات  الثقة تعزيزل الدولية  الممارسات

 . البيانات وخصوصية  حماية  عمليةمجال تنظيم 
 

المتحدة،    أبوظبي، العربية  اإلمارات    المركز   العالمي،   أبوظبي  سوق   أحيا:  2023  يناير  26دولة 
يناير من كل عام.    28  يوم  يصادف العالمي لخصوصية البيانات الذي    اليوم  فعاليات  ،  الرائد  الدولي   المالي 
حماية    نم  مجموعة أعضاء    فيه  جمع   ،حدثًا  العالمي  أبوظبي   سوق   استضاف   المناسبة،   وبهذه خبراء 

  األمريكية من سفارة الواليات المتحدة    مستشارينعدد من ال و  الخليج،الخصوصية في دولة اإلمارات ودول  
  المعنية   البارزة  الشخصيات   منوعدًدا    من القطاع الحكومي ومسؤولين    ، العربية المتحدة  اإلمارات   دولة   في 

 . الخليجي  التعاون مجلس  دول  منطقة من بهذا المجال 
 

لشركات الدولية.  ا  لدىالثقة    عزّزتالتي    الدوليةأجندة الحدث هذا العام على أفضل الممارسات    تركزو
تلعبه    إبراز  على و الذي  البيانات  اإل  نشر في    عالمية ال  المالية   المراكزالدور  حماية  وأنظمة  رشادات 

الحرة في    المالية  اطقالمن  قوانين   دور"بينها،    منموضوعات  الحوارية    الجلسات استكشفت  ووالخصوصية.  
قانون حماية   لمتطلباتالدولية" و"كيف يمكن للشركات االستعداد بشكل أفضل  الشركات لدى ثقة البناء 

مشاركة  الحوارية    الجلساتشهدت    كما  ."في دولة اإلمارات العربية المتحدة  البيانات الشخصية الجديد
 واإلقليميين.المحليين  القطاع خبراء من   نخبة 

 
إشرافية مستقلة    جهةك   العالمي  أبوظبي   سوقفي    "مكتب حماية البيانات" تم إنشاء    2021وفي عام  

  المكتب هذا    يعد  كما.  الدولي  المالي  المركزحماية البيانات في  ل  التنظيمية  القواعد مسؤولة عن إدارة  و
التزام   ضمانالبيانات و  ةمراقبب   خاصوالحفاظ على سجل    السوقعن تعزيز حماية البيانات داخل    مسؤوالً 

 مراقبي البيانات ودعم حقوق أصحاب البيانات. 
 

مع  للتوافق    نفسهم  العا   العالمي في  يأبوظب  سوقلوائح حماية البيانات الصادرة عن    وتم طرح تعديالت
لضمان حماية البيانات الحساسة والشخصية التي يتم جمعها    108بما في ذلك االتفاقية    ،المعايير الدولية

الموجودة   الكيانات  قبل  هيئات حماية    مشاركةالحدث    وشهد .  العالمي  أبوظبي  سوق   في  العاملةمن 
  فرصة   باعتبارهاليوم العالمي لخصوصية البيانات    أحيت البيانات الوطنية والدولية والقطاعات األخرى التي  

 البيانات الشخصية. و الخصوصيةحول حقوق حماية  التوعية  زيادةل يةمثال
 

:  العالمي   أبوظبي  سوق  فيالتسجيل    لسلطةصياح المزروعي، الرئيس التنفيذي    حمد  وقال
من خالل  ذلك عمليًا    طبّقي وأساسي،    كحقخصوصية البيانات  و  حماية   إلى  العالمي  أبوظبي  سوق  ينظر"

فيه صالح    بذلك  المعنيةسياسات  ال ب  التزامه والعالمي  المجتمعلما  .  العالمي   أبوظبي  لسوق  المحلي 
نأخذ    ، لكولذ الجد    مسؤولية  تلكفإننا  الناشئة    ةجلمعال باستمرار    ونسعىعلى محمل    عن التحديات 

سلطة التسجيل في    إن.  اجميًعا جزء منه  نعد  التيلتطور المنظومة الرقمية الشاملة،    المتسارعة  الوتيرة
البيانات في  ل   الشاملةطر  األ  بتطوير  المعنية  الجهة  هي  العالمي   أبوظبي  سوق أبوظبي    سوقحماية 

منذ إنشائه، مما يعكس األهمية التي أوليناها لحماية    للسوقوالتي تعد جزًءا من األطر القانونية  العالمي  
 ." البيانات والخصوصية منذ البداية

 
يصادف الذكرى السنوية الثانية  ولحماية البيانات أيًضا باسم "يوم خصوصية البيانات"،    العالمي ليوم  ل  ويشار

مجلس   التفاقية  البيانات  ،108أوروبا  واألربعين  لحماية  الوحيدة  الدولية    سوق يشارك    التيو  المعاهدة 
المراقب الوحيد من دول مجلس التعاون الخليجي في مؤتمر مجلس    العضوباعتباره  العالمي فيها    أبوظبي

 .108أوروبا 
 

 -انتهى-
 
 
 



 
 العالمي   أبوظبي  سوق  عن  نبذة

  أبوظبي   سوق  ساهم   2015  أكتوبر   21  في  افتتاحه . منذ  المتحدة  العربية   اإلمارات   دولة   لعاصمة   الدولي   المالي  المركز  هوأبوظبي العالمي،    سوق 
يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات المتنامية    كما  ،األعمال   لممارسة   متميز  ومقر   رائد  مالي  كمركز  أبوظبي   مكانة   ترسيخ  في   العالمي

 أنحاء العالم. وكافة في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا 
  

  أبوظبي   سوق   ويعمل  أبوظبي،  إلمارة  الحرة  المالية   المنطقة   تشمل  التي بأكملها   الماريه   جزيرة   حوكمة   مهمة   العالمي  أبوظبي  سوق  يتولى
 . اإلنجليزي العموم لقانون المباشر  التطبيق على قائم دولي تنظيمي إطار ضمن العالمي

  
  للتكنولوجيا  مركز  كأكبر  اختياره  تم  كما  وإفريقيا،  األوسط  الشرق  منطقة   في  الدولية   المالية   المراكز  أبرز  من كواحد  العالمي  أبوظبي  سوق  ُصنف

 بيئة   العالمي   أبوظبي   سوق  يوفر   العالم   في   وشموالً   تطوراً   المالية   المراكز   أكثر  أحد   بوصفه .  إفريقيا  وشمال   األوسط   الشرق   منطقة   في   المالية 
  السوق   في  العاملة   الكيانات   لكافة   العالمي  أبوظبي   سوق   ويتيح  العالمية،  المالية   وغير  المالية   المؤسسات  تجتذب  وشاملة   متطورة  عمل

 . األخرى العالمية  واألسواق العالمي  أبوظبي سوق بين والتنوع  والتطور، الشمول، خصائص من االستفادة
  

أو متابعة صفحاته على منصات التواصل    www.adgm.comمن المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني    لمزيد
 . Abu Dhabi Global Market (ADGM)@":إن"لينكد و  adglobalmarket@يتر" و"إنستجرام":  االجتماعي "تو
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 الطنيجي  هاجر
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