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 تذكير إلى 

 وسطاء البورصت وشركاث التصرف في محافظ األوراق الماليت لفائدة الغير

 
 

رظوغ ١٘ئخ اٌسٛق اٌّب١ٌخ ٚسطبء اٌجٛعطخ ٚشغوبد اٌزظغف فٟ ِذبفظ األٚعاق اٌّب١ٌخ 

   اٌّؤعر ف2019ٟ ٌسٕخ 72ٌفبئضح اٌغ١غ أّٔٗ ٠زؼ١ّٓ ػ١ٍُٙ ادزغاَ أدىبَ األِغ اٌذىِٟٛ ػضص 

 ٚاٌّزؼٍك ثضجظ إجغاءاد رٕف١ظ اٌمغاعاد اٌظبصعح ػٓ ا١ٌٙبوً األ١ِّخ 2019 ف١فغٞ 1

  .اٌّشزظخ اٌّغرجطخ ثّٕغ ر٠ًّٛ اإلع٘بة ِٕٚغ ر٠ًّٛ أزشبع أسٍذخ اٌضِبع اٌشبًِ

 

 :٠ٚجت ػ١ٍُٙ ثبٌشظٛص فٟ ٘ظا اإلطبع

 ٚاٌى١بٔبد ٚاٌزٕظ١ّبد األششبص أسّبء اٌزٟ رزضّٓ األ١ِّخ ِٓ اٌمبئّخ اٌزثجذ 

اٌزٟ  اٌٛط١ٕخ إصعاجُٙ ٚاٌمبئّخ ٚأسجبة ثُٙ اٌشبطخ ٚاٌج١بٔبد ٌٍؼمٛثبد اٌشبضؼ١ٓ

 ػ١ٍٙب رطغأ اٌزٟ رؼض٘ب فٟ اٌغغع اٌٍجٕخ اٌٛط١ٕخ ٌّىبفذخ اإلع٘بة ٚاٌزؼض٠الد

  .اإلٌىزغٟٚٔ ٌٍجٕخ اٌّٛلغ ػٍٝ أٚ اٌزٛٔس١خ ٌٍجّٙٛع٠خ اٌغسّٟ ثبٌغائض

 

 ألششبص عاجؼخ الزظبص٠خ ِٛاعص أٚ أِٛاي ٌض٠ُٙ وبٔذ إطا ِب ٚضغ إجغاءاد ٌّؼغفخ 

 ٚارشبط اٌمبئّز١ٓ اٌّشبع إ١ٌّٙب أػالٖ إدضٜ فٟ ِذضصح رٕظ١ّبد أٚ و١بٔبد أٚ

اٌٍجٕخ اٌٛط١ٕخ ٌّىبفذخ اإلع٘بة  ٚإػالَ رأس١غ صْٚ ٌزج١ّض٘ب اٌالػِخ اإلجغاءاد

 اإلجغاءاد ٘ظٖ ارشبط ِٓ ػًّ أ٠بَ 3 سالي اٌشظٛص ثٙظا اٌّزشظح ثبإلجغاءاد

 ٚثبٌؼ١ٍّبد لغاع٘ب ٌزٕف١ظ ٚاٌالػِخ ٌض٠ٙب اٌّزٛفغح اٌّؼط١بد ثج١ّغ ِض٘ب طٌه ٠ٚشًّ

 اٌزٟ ٌألغغاع إال اٌّؼٍِٛبد رٍه اسزؼّبي ٠زُ ال أْ ػٍٝ ثٙب اٌم١بَ ِذبٌٚخ ٠زُ اٌزٟ

 ٠ذظف ٌُ ِب ِجّضح االلزظبص٠خ ٚاٌّٛاعص األِٛاي ٚرجمٝ أجٍٙب، ِٓ أد١ٍذ طٍجذ أٚ



 ِٓ جؼء فٟ ثبٌزظغف ٌٗ اٌزظغ٠خ ٠زُ أٚ اٌظٍخ طاد اٌمبئّخ ِٓ اٌّضعج االسُ

 إٌبرجخ اٌّجبٌغ ج١ّغ اٌّجّضح اٌذسبثبد إٌٝ ٠ٚضبف. االلزظبص٠خ اٌّٛاعص أٚ األِٛاي

 إصعاج ربع٠ز لجً أٔشأد أٚ أثغِذ اٌزٟ االٌزؼاِبد أٚ االرفبلبد أٚ اٌؼمٛص وً ػٓ

 ٚاٌفٛائض األعثبح طٌه فٟ ثّب اٌظٍخ طاد اٌمبئّخ ػٍٝ اٌى١بْ أٚ اٌزٕظ١ُ أٚ اٌششض

. ٌٍزج١ّض اٌّجبٌغ رٍه رشضغ أْ ػٍٝ

 

 أسغٜ سضِبد أٚ ِب١ٌخ سضِبد أٚ الزظبص٠خ ِٛاعص أٚ أِٛاي أٞ إربدخ ػٓ االِزٕبع 

 أٚ األششبص ٌظبٌخ وبْ، غغع ٚألٞ ِجبشغ، غ١غ أٚ ِجبشغ ثشىً طٍخ، طاد

 اٌى١بٔبد ٌظبٌخ أٚ غ١غُ٘، ِغ ثبالشزغان أٚ ثبٌىبًِ اٌّضعجخ اٌى١بٔبد أٚ اٌزٕظ١ّبد

 ٠ٕٛة ِٓ ٌظبٌخ أٚ ِجبشغ، غ١غ أٚ ِجبشغ ثشىً ف١ٙب ٠زذىّْٛ اٌزٟ أٚ ٌُٙ اٌٍّّٛوخ

 .اٌّشزظخ اٌجٙخ ِٓ طٌه ثغ١غ رغس١ض ٠ظضع ٌُ ِب ُِٕٙ، ثزٛج١ٗ ٠ؼًّ أٚ ػُٕٙ

 

 ٚشغوبد اٌزظغف فٟ ِذبفظ األٚعاق اٌّب١ٌخ ٌفبئضح اٌغ١غ٠ّٚىٓ ٌٛسطبء اٌجٛعطخ 

 :اٌثجذ ِٓ اٌمٛائُ األ١ِّخ ٚاٌٛط١ٕخ ػجغ اٌغٚاثظ اٌزب١ٌخ

 بالنسبت للقائمت األمميت: 

https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/un-sc-consolidated-list 

 بالنسبت للقائمت الوطنيت: 

http://www.cnlct.tn/?page_id=1046 

https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/un-sc-consolidated-list
http://www.cnlct.tn/?page_id=1046

