
ةرشاعلا ةيونسلا ىركذلاب لفتحت سكبروأ
اهسيسأتل

EBèNE, REPUBLIC OF MAURITIUS, MAURITIUS, November 18, 2020 /EINPresswire.com/ --  تلفتحا

لوادت طيسوك لمعلا يف لوألا اهدقعب اًرخؤم ةيملاعلا ةيلاملا تامدخلل  سكبروأ ةكرش

.صّخرم

ةكرشلا اهتذختا يتلا ةيصربقلا ةنيدملا ،لوساميل يف 2020 ربوتكأ 17 يف لفحلا ميقأ

.2010 ماع يف اهئاشنإ ذنم اهل ًاّرقم

لوساميل ةدمع ةداعس كلذكو ،ءاكرشلاو يسيئرلا رقملا يفظوم نم ًءاضعأ ةيسمألا تّمض

هتداسو تايلاعفلا نم ديدعلا هتللخت لفح يف ،نيرّقوملا ةيدلبلا ءاضعأ نم ديدعلاو

.نانتمالاو دولا ءاوجأ

اهتقفار ذإ ،دحوألا ثدحلا نكت مل اهنكلو ،مظعألا ثدحلا تناك ةرشاعلا ةيونسلا ىركذلا

.جيوتتلا تقحتساو سكبروأ تاحاجن تلّلك يتلا ىرخألا تازاجنإلا نم ةعومجم

تمّدق ثيح ،تاباسحلا عاونأو لوادتلا طورش اًرخؤم تزّزع ةكرشلا نأ ركذلاب ريدجلاف

.رفصلا ىلإ لصت ةضفخنم راعسأ قورف اهئالمعل

لجسب ةكرشلا اهتّمتأ ،تازاجنإلا نم ةرشع تاونس مامتإ عم تنمازت هذه لوادتلا تازيزعت

ةمراصلا ةيبوروألا نيناوقلا ىلإ رظنلاب عئار زاجنإ وهو ،ةبئاش يأ هبُشت مل يميظنت

.اهب مازتلالا CySEC ميظنتل ةعضاخلا تاكرشلا ىلع مّتحت يتلا

روخف انأ“ :ًالئاق زاجنإلا اذهب سديالوكين سوكين لوساميل ةدمع هّون ،ددصلا اذه يفو

مازتلالا نم دقع .لاجملا يف ةودق ربتعت ةيلحم ةكرش عم ةبسانملا هذهب لافتحالاب مويلا

يف ةيميظنت ةطلس ىلعأ ريدقت ةرادج نع تقحتساف سكبروأ اهيلع تظفاح ةمراص نيناوقب

”.اندالب

لالخ نم اهب صاخلا FSC صيخرت ىلع سكبروأ لوصح نم طقف دحاو ماع دعب ةيونسلا ىركذلا يتأت

ةكرشلا عيطتست نيذلا ءالمعلا ددع نم ريبك لكشب ديزي امم ،دتيمل لبولغ سكبروأ ةكرش

كئلوأل ريبك لكشب ةيلاملا ةعفارلا ةحاتإ ىلإ ةفاضإلاب ،عسوأ ةيفارغج ةعقب يف مهتمدخ

.سويشيروم يف سكبروأ نايك لالخ نم لوادتلل نيلهؤملا

،ًالوأ اهراعش ةيلام تامدخ ةكرش ءاشنإ يف بغرأ تنك ،2010 ماع يف سكبروأ تسسأ امدنع“

روخف انأ ،ّيدجلا لمعلا نم لماك دقع دعبو ،نآلا .ةيفافشو قالخأب لماعتلا ،ءيش لك لبقو

سيئر لاق ،”هئاشنإ يف انمهاس يذلا نيصلخملا نيلوادتملا عمتجمو اهانينب يتلا ةعمسلاب

.سابع هللا دبع ديسلا ،سكبروأ  ةرادإ سلجم

اذه سكبروأ تلصح ،ةيلاملا تاودألا يف عّسوتلاو ةيميظنتلا تانيسحتلا ىلإ ةفاضإلاب

داحتالاو ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل 2020 ماعل لوادت طيسو لضفأ بقل ىلع ماعلا

ويفير سنانياف دنأ غنكنب لبولغ هحنمت يذلا ،يبوروألا
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رم ىلع سكبروأ اهيلع تلصح يتلا ةعئارلا ىرخألا زئاوجلا ةمئاق ىلإ تفيضإ ةزئاجلا هذه

لضفأ“ و ”قوسلا تاليلحتل دوزم لضفأ“ و ”لوادتلا ميلعتل دوزم لضفأ“ كلذ يف امب ،نينسلا

يف ةكرشلا ةفسلف عم ًايشامت كلذو ،”لوادتلا تايجيتارتساو سكروفلا تاعقوتل دوزم

.ةيملاعلا قاوسألا يف ةيلوؤسمب لوادتلا ىلع موقي رينتسم جهنل جيورتلا

عطقنم ِنافتو داج لمع ةجيتن تقّقحت يتلا انتازاجنإ ضرعتسأل عضاوتب مويلا انه فقأ“

انتمالع هب رخزت فوس قرشم لبقتسمو ديدج دقعل سامحب علطتأ .سكبروأ قيرف لبق نم ريظنلا

،ينافتلاو فغشلا هناونع ءاطعلا نم ديدج دقع .هللا ءاش نا ةمداقلا تاونسلا يف ةيراجتلا

”.ىضم تقو يأ نم رثكأ ةيلوؤسمب نيلوادتملا ةمدخل

سكبروأ  لوح

لبق نم لماكلاب ةمظنمو ةصخرمو ،زئاوج ىلع ةزئاح ةيملاع ةطاسو ةكرش يه دتميل سكبروأ

CySEC. يف لوادتلا تامدخ رّفوت يهو ،صربق ،لوساميل يف سكبروأ ةكرشل يسيئرلا رقملا عقي

.ملاعلا يف ةلويس اهرثكأو ةيلاملا قاوسألا ربكأ

Ebene  يف اهرقمو FSC Mauritius لبق نم لماكلاب ةمظنمو ةصخرم ةكرش يه دتيمل لبولغ سكبروأ

.سويشيروم

علسلاو تارشؤملاو ةيبنجألا تالمعلا كلذ يف امب ةددعتملا لوصألا لوادت تاكرشلا رّفوت

ةعمسب سكبروأ  عتمتت ،ىوتسملا ةيلاع ةمدخلاو ليلحتلاو ثحبلا ىلع زيكرتلا عم .نداعملاو

.اهسيسأت ذنم لاجملا يف ةسرمتم ةربخو ةبيط

طئاسولا لاصتا ةهج
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