
 

 

لتعزيز  ةأبوظبي العالمي" ينضم لعضوية الشبكة العالميسوق "

 الخصوصية
 

 

حصل سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، مؤخراً : 2018 أبريل  29أبوظبي

على عضوية الشبكة العالمية لتعزيز الخصوصية "جي بي إي إن"، ممثلاً في سلطة التسجيل، 

المسجلة في  الأعمال سجل وحماية بيانات المؤسسات وقطاعاتحفظ الجهة المسؤولة عن 

 السوق.

 

عضواً من  60أكثر من ، 2010الشبكة العالمية لتعزيز الخصوصية التي تأسست في عام  وتضم

تفعيل وتسهيل انفاذ القوانين والأحكام المتصلة ل وتهدفمختلفة حول العالم، ومنطقة دولة  50

دود، وتعزيز ممارسات حماية البيانات وخصوصية الأفراد على بحماية الخصوصية عبر الح

 المستوى العالمي. 

 

المنضم للشبكة  دول مجلس التعاون الخليجيمن  الأولسوق أبوظبي العالمي العضو ويعد 

لأعضائها فرص بناء علاقات دولية في مجال حماية البيانات، وتشارك أفضل  تتيحالتي العالمية 

قوانين حماية الخصوصية والبيانات، كما الممارسات، وتبادل الخبرات والتعاون فيما يتعلق بتطبيق 

جهود السوق في توعية المتعاملين معه بأهمية حماية الخصوصية العضوية الجديدة تعزز 

 والبيانات.

 

، بأن حصول السوق سعادة أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي وقال

، يؤكد على التزامه المستمر كمركز مالي دولي عضوية الشبكة العالمية لتعزيز الخصوصيةعلى 

باتباع كافة ممارسات الشفافية وحماية بيانات وخصوصية جميع المتعاملين، مشيراً لتطبيق سلطة 

البيانات يتماشى مع أفضل الممارسات  لحماية ظام متكامل يوفر تدابير استباقيةالتسجيل لن

العالمية، وأن حصول سوق أبوظبي العالمي على مثل هذه العضويات العالمية يعزز من ثقة 

جميع الأطراف المعنية، ويرسخ مكانة السوق كهيئة تنظيمية رائدة ضمن المجتمع العالمي لحماية 

 ية.البيانات والخصوص

 

وتتضمن التزامات عضوية السوق في الشبكة العالمية لتعزيز الخصوصية مناقشة الممارسات 

الفعالة للتعاون حول انفاذ قوانين حماية الخصوصية، وتشارك الرؤى حول التعامل مع تحديات 

حماية البيانات وتفعيل تطبيق القوانين المتصلة بالخصوصية عبر الحدود، والعمل مع أعضاء 

كة لتطوير أولويات تعاون مشتركة، ودعم الجهود والمبادرات الجماعية والفعاليات التوعوية الشب

 بأهمية حماية البيانات وتعزيز خصوصية المتعاملين. 

 



 
كونها ويأتي توقيت انضمام السوق لعضوية الشبكة العالمية لتعزيز الخصوصية في توقيت هام، 

رائدة في المنطقة، بحماية الخصوصية والبيانات، كما تؤكد على التزام السوق، كهيئة تنظيمية 

بية وتتماشى مع التطورات العالمية المتصلة بحماية البيانات مثل التطبيق المنتظر للأنظمة الأور 

 مايو القادم. 25الجديدة لحماية البيانات بدايًة من 

 

لسوق يذكر أن ممارسات وأنظمة حماية البيانات تشكل عنصراً هاماً في المنظومة القانونية 

تطبيق السوق لأفضل الممارسات العالمية لحماية البيانات  يساهم، حيث أبوظبي العالمي

، مثل الشبكة العالمية المنظمات الدولية المعنية بحماية الخصوصيةاسمرار انضمامه لعضويات و

 دولي رائد في المنطقة والعالم. تعزيز مكانته كمركز مالي في  لخصوصية،لتعزيز ا

 

 -انتهى  -

 

 ملاحظات للسادة المحررين:

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

، العربية المتحدة عاصمة دولة الإمارات الواقع فيسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي  بدأ

تأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل و .2015أكتوبر من عام  21في يوم  أعماله رسمياً مارسة م

في ترسيخ  هاماً لعب من خلال موقعه الاستراتيجي دوراً ، حيث يجزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية

عمال على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في للمال والأمكانة أبوظبي كمركز رائد 

 .وغيرها من مناطق العالم الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا

 

سلطة تنظيم وسلطة التسجيل، مستقلة تشمل،  سلطات ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث

حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، 

في العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية أحد أكبر الصناديق السيادية 

الخدمات المصرفية العالية، على النشاط في مجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل 

ممارسة  للشركات المسجلة فيهالعالمي  ، والابتكار المالي. ويتيح  سوق أبوظبيالخاصة، وإدارة الثروات

أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية عمل تتمتع بنشاطاتها ضمن بيئة 

  الإنجليزي. قانون العمومتشريعية تستمد قواعدها من 

 

وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها، تتويجه لعامين متتاليين 

ز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته بجائزة "أفضل مرك

 المتميزة في أسواق رأس المال بالمنطقة وفقاً لجوائز "جلوبال انفستور".

 

وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه، 

وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية، ومراكز ومحلات كلم مربع(،  1.14هكتار ) 114إجمالية تبلغ 

للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، تجارية، وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية. 
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 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

http://www.adgm.com/
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