
   

 
 

 يناير 28حماية البيانات يوم  مؤتمر إطلاق

 قوانين حماية البيانات لائحة يطورأبوظبي العالمي" سوق "

 
جراء إعن  ، المركز المالي الدولي في أبوظبي،سوق أبوظبي العالمي كشف: 2018يناير  18أبوظبي، 

بهدف تعزيز وضوح وفعالية النظام، وإدخال البيانات أمن قوانين السوق لحماية  ات علىتعديل

تحسينات جديدة تشمل توضيح المصطلحات المحددة، وتحديد الأطر الزمنية والمواعيد النهائية 

  الالتزامات. فرض و تطبيقتعزيز ، و في حال مخالفة استخدام البياناتلإخطار المسجل 

 

حماية مكتب السوق ، بعد تأسيس فبراير القادممن  وتأتي التعديلات الجديدة التي تسري بداية  

عدد من المراكز المالية والهيئات إضافة في ديسمبر الماضي، حيث شملت التعديلات  البيانات

ما يسهم  التي توفر المستوى المطلوب من الحماية للبيانات الشخصية،التنظيمية لقائمة الجهات 

ويعزز جوانب  ،وهذه الهيئات أبوظبي العالمي سوقبين  الشخصيةفي تفعيل التدفق الحر للبيانات 

وضمت قائمة المراكز  .السوق سهولة وفعالية ممارسة الأعمال فييدعم ، و التعاون المستمر 

 ، وجزر فارو.مركز دبي المالي العالميالمضافة كلا  من أندورا، و

 

يناير  28يوم البيانات" أمن حماية  مؤتمر"عن تنظيم سوق أبوظبي العالمي من جانب آخر، أعلن و

 أبرز من ا  عدد المؤتمر  ستضيفي البيانات، حيثأمن وم العالمي لحماية الي، بالتزامن مع الجاري

الكاتب  ،أنيس الحسينمثل  ي شؤون وممارسات حماية البياناتالمتحدثين والمتخصصين ف

أحدث ويناقش المؤتمر   .المغربفي  الشخصية للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات العام

أبرز التحديات والتطورات المتصلة بحماية ستعرض يو البيانات،  أمن التوجهات العالمية في حماية

 البيانات في القطاع المالي بالمنطقة والعالم.

 

يتبع لسوق أبوظبي العالمي ضمن سلطة  مستقل يتنظيم مكتبالبيانات  أمن يذكر أن مكتب حماية

البيانات في السوق، والاحتفاظ بسجلات مراقبي  أمن التسجيل، و يتولى مسؤولية شؤون تعزيز حماية

البيانات، وفرض الالتزامات على وحدات التحكم بالبيانات وحماية حقوق الأفراد. ويمكن الاطلاع على 

ية البيانات والمزيد من المعلومات ذات الصلة من خلال صفحة مكتب من قانون حمامطورة الاللائحة 
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-انتهى  -  

 

 ملاحظات للسادة المحررين

 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

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

جزءا  محوريا  من رؤية أبوظبي تأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل و .2015أكتوبر من عام  21في يوم  رسميا  

عمال للمال والأ محوريا  في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد لعب من خلال موقعه الاستراتيجي دورا  ، حيث يالاقتصادية

وغيرها من مناطق  على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا

 .العالم
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المالية،  سلطة تنظيم الخدماتوسلطة التسجيل، مستقلة تشمل،  سلطات ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث

حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم أحد أكبر الصناديق السيادية في ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، 

العالم، وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية العالية، على النشاط في مجالات رئيسة تعتمد 

 ، والابتكار المالي. ويتيح  سوق أبوظبيصرفية الخاصة، وإدارة الثرواتالخدمات المعلى مرتكزات قوة أبوظبي تشمل 

أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام عمل تتمتع بممارسة نشاطاتها ضمن بيئة  للشركات المسجلة فيهالعالمي 

  الإنجليزي. قانون العموممحاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من 

 

بي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها، تتويجه لعامين متتاليين بجائزة "أفضل وحصل سوق أبوظ

مركز مالي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته المتميزة في أسواق رأس المال 

 بالمنطقة وفقا  لجوائز "جلوبال انفستور".

 

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

وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية، ومراكز ومحلات تجارية، وفنادق ومرافق كلم مربع(،  1.14هكتار ) 114

سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع  للمزيد من المعلومات حولترفيهية ومساحات مكتبية. 
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 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 عفراء الراشدي  

 853 3338 2 971+  رقم الهاتف:

  afra.alrashdi@adgm.com البريد الإلكتروني:
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