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 .1املقدمة
تشكل مجموعة املبادئ الواردة في هذه الوثيقة أساسا ملدونة السلوك وأخالقيات املهنة املتعلقة بموظفي املؤسسة
الليبية لالستثمار ،حيث تم إعداد هذه املدونة وفق أفضل املمارسات لتطبيق إجراءات المتثال املتبعة في صناديق الثروة
السيادية واملؤسسات ذات الصلة.
تتكون مدونة قواعد السلوك وأخالقيات املهنة من إطار عام لقواعد السلوك وفق معايير شاملة تبين كيفية عمل
موظفي املؤسسة الليبية لالستثمار ،حيث تنقسم هذه املدونة إلى أربعة أقسام رئيسة:
• املهنية ،التي تناقش سلوكيات تهدف إلعادة تطبيق األخالقيات املهنية ملوظفي املؤسسة الليبية لالستثمار.
• الوالء ،الذي يقدم أمثلة واضحة للولء املتوقع ملصالح املؤسسة الليبية لالستثمار.
• نزاهة أسواق املال ،التي تبين السلوك غير املقبول في أسواق املال العاملية عندما تستخدمها املؤسسة الليبية
لالستثمار.
• اإلفصاح ،الذي يلخص الواجب على املوظفين اإلبالغ عنه للمؤسسة الليبية لالستثمار وطرق اإلبالغ.
 1.1الغرض
تهدف مدونة قواعد السلوك وأخالقيات املهنة إلى تقديم إطار للسلوك املتوقع ملوظفي املؤسسة الليبية لالستثمار عند
أدائهم لواجباتهم كأمناء عن املؤسسة والشركات التابعة لها.
تستند املدونة على أفضل املمارسات العاملية لدعم فلسفة املؤسسة الليبية لالستثمار املتمحورة حول تقديم أفضل
عال من النزاهة التي تعمل بها
أداء من خالل أخالقيات مهنية قوية بحيث يظهر موظفيها ،بصفتهم ممثلين لها ،مستوى ٍ
املؤسسة.
تسعى املؤسسة الليبية لالستثمار إلى الـحفاظ على معايير عالية في كل األماكن التي تعمل بها ،حيث تم إنشاء هذا اإلطار
بشكل إختياري من قبل املؤسسة لوضع معيار للسلوك املقبول لكافة موظفيها بحيث يوفر شرح للمعايير األخالقية والثقافية
للمؤسسة وتعزز هذه املبادئ سمعتها والثقة املوضوعة فيها من قبل مشاركين آخرين في سوق املال العاملية.
 .1.2النطاق
تسري األحكام الواردة في هذه املدونة على جميع موظفي املؤسسة الليبية لالستثمار (انظر امللحق (أ) للتعريف الشامل
"املوظفين") .يجب على جميع املوظفين اإلطالع على املدونة وأن يكونوا على علم بها وأن يؤكدوا موافقتهم عليها عند النضمام
للمؤسسة .مرفق بهذه الوثيقة نموذج التوقيع.
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إن هذه الوثيقة غير شاملة ول تحتوي على كل القواعد أواللوائح أو تقديم إجابات على جميع األسئلة التي قد تثار .لذلك
ينبغي توجيه أي أسئلة بشأن هذا اإلطار إلى مسؤول المتثال الذي سيقوم بالحتفاظ بهذه الوثيقة وتحديثها عند القتضاء.
كذلك من واجب ومسؤولية جميع املوظفين أن يظلوا ملمين باملدونة وأن يشاركوا في أي برامج تدريبية أو برامج تنشيطية
تقيمها املؤسسة الليبية لالستثمار.

 .2املهنية
يجب على موظفي املؤسسة الليبية لالستثمار وفي جميع األوقات التصرف بطريقة مهنية وأخالقية وباستقاللية
وموضوعية ملصلـحة املؤسسة.
يناقش هذا الجزء ستة مواضيع محددة تتعلق باملهنية (املسؤولية املوكلة للموظف واإلملام بالقانون والستثمار
الشخص ي ومسؤوليات املشرفين واللتزام بالنيابة عن املؤسسة الليبية لالستثمار باإلضافة إلى التعامل العادل والصادق
واألخالقي) .حيث أن هذه القائمة من املواضيع ليست شاملة ،لكنها إرشادية.

ُ
 .2.1املسؤولية املوكلة للموظف
يعمل جـميع املوظفين لدى املؤسسة الليبية لالستثمار كمؤتمنين ،إذ عهد إليهم إدارة أصول املؤسسة واتخاذ القرارات
املتعلقة نيابة عنها وملصلحتها ،وبصفتهم مؤتمنين يجب عليهم التصرف وفقا لسياسات وقيود الستثمار الـخاصة باملؤسسة،
ويجب عليهم دائما العمل بشكل عادل وملصلحة املؤسسة في كل األوقات ،وكأشخاص يتولون مهام ائتمانية يجب عليهم أن
يتصرفوا دائما بحكمة.
عال من الولء
الهدف من بيان املسؤولية املوكلة للموظف هو تجنب أي تضارب في املصالح ،وذلك بفرض مستوى ٍ
والرعاية على املوظفين ،وينبغي توجيه األسئلة املتعلقة بمصالح املؤسسة مباشرة إلى مسؤول المتثال.

 .2.2االمتثال واإلملام بالقانون
يجب على كل موظف أن يمتثل للقوانين املـحلية والدولية ذات الصلة باملهام التي يقوم بها ،والمتثال كذلك لسياسات
املؤسسة الليبية لالستثمار التي تحكم أنشطتها.
يمكن أن تشتمل تلك القوانين والسياسات على سبيل املثال ل الحصر العتبارات السلوكية التي تؤثر على صورة
املؤسسة ،باإلضافة إلى قيود وضوابط الستثمار وقواعد الصرف والضريبة والنقد األجنبي ومكافحة الحتكار واملساهمة
السياسية وقانون الشركات واملقاطعة والـحظر الدوليين .والقوانين واللوائح ذات العالقة بالستثمارات املباشرة وغيرها
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كالستثمار في األوراق املالية املتداولة أو بطريقة غير مباشرة من خالل استخدام شركات مديري الستثمارات الـخارجيين.
يجب إحالة أي أسئلة أو شكوك حول القوانين واللوائح إلى موظفي المتثال باملؤسسة الليبية لالستثمار.
كما يقع على عاتق املوظفين مسؤولية ضمان إملامهم بالقوانين والسياسات ،ويجب على موظفي املؤسسة عدم املشاركة
أو املساعدة في أي مخالفة لهذه القوانين أو القواعد أو اللوائح ،وعليهم تفادي أي انتهاك لتلك التشريعات.

 .2.3االستثمارالشخص ي
لتجنب تضارب املصالح ،يواجه املوظفون قيودا على بيع وشراء األوراق املالية بحساباتهم الخاصة أو أي حسابات لديهم
تأثير عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،مثل حسابات يملكها أحد األقارب "زوج أو زوجة أو طفل " ،كما يحظر على موظف
املؤسسة التداول بأوراق مالية موجودة في قائمة املحظورات لدى المتثال.
يجب على املوظفين اإلبالغ ،على أساس سنوي ،عن جميع الستثمارات الشخصية التي تم الحتفاظ بها في ذلك التاريخ،
وكذلك جميع الصفقات املنفذة بصفة شخصية خالل العام السابق (يوجد نموذج لهذا اإلبالغ مرفق بهذه املدونة) ويقوم
مسؤول المتثال بتجميع هذه التقارير واستعراضها ومراجعتها سنويا ،ويتم تقديم ملخص إلى لجنة املراجعة واملخاطر
والمتثال.

 . 2.3.1األوراق املالية املتداولة ،بما في ذلك االستثمارات املشتركة
من أجل ضمان أن تكون هناك أسبقية ملصلـحة املؤسسة الليبية لالستثمار على املصالح الشـخصية للموظفين،
ولتفادي التضارب في املصالح أو ظهوره ،يمنع أولئك املوظفين الذين لديهم علم مسبق بأن املؤسسة ستتداول بأوراق مالية
معينة من التداول بها سواء ألنفسهم أو بالنيابة عن اآلخرين قبل سبعة " "7أيام من تنفيذ املؤسسة للتداول وسبعة " "7أيام
بعد قيامها بذلك ،باإلضافة إلى ذلك يجب على املوظفين إيقاف الستثمارات الشـخصية ملدة ل تقل عن  60يوما ،أي استثناء
على ما ذكر سابقا يجب أن يكون بعد موافقة مسبقة من مسؤول المتثال.

 .2.3.2االستثمارات املباشرة ،بما في ذلك توظيف األموال الشخصية
ل يحق للموظفين املشاركة في الستثمارات املباشرة ،التي شاركت فيها املؤسسة أو اشترت حصة فيها أو تدرس
الستحواذ على حصة فيها إل بعد الـحصول على إذن مسبق من مسؤول المتثال ،وهذا يشمل األموال الشخصية.
يجوز للموظفين شراء فقط حصص في الستثمارات املباشرة ،التي باعتها املؤسسة الليبية لالستثمار أو عرضتها للبيع
(خالل عام) أو تفكر ببيعها وبموافقة مسبقة من مسؤول المتثال.
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 .2.4مسؤوليات املشرفين (املدراء)
يجب على املدراء بذل العناية الكافية لكشف ومنع أي انتهاكات للنظم املعمول بها بمدونة السلوك من قبل أي موظف
يخضع إلشرافهم أو صالحياتهم ،ويجب أن يكونوا قدوة في القيادة مظهرين فعليا التزامهم باملدونة في كافة أعمالهم.

 .2.5االلتزامات نيابة عن املؤسسة الليبية لالستثمار
يجب أن يحصل جميع املوظفين على موافقة مسبقة من رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه صراحة قبل اتخاد أي
تعهدات أو التزامات أو إعالنات بالنيابة عن املؤسسة الليبية لالستثمار (على سبيل املثال للصحفيين).

 .2.6التعامل العادل والصادق واألخالقي
يمنع عن موظفي املؤسسة الليبية لالستثمار املشاركة في أي تصرف منهي ينطوي على خيانة األمانة أو اإلحتيال أو
الـخداع ،أو ارتكاب أي فعل ينعكس سلبا على السمعة املهنية أو النزاهة أو الكفاءة للمؤسسة أو للموظف فإذا رأى املوظف
وقوع سلوك غير قانوني بما في ذلك التحايل أوالرشوة أوالفساد ،يتعين عليه إبالغ املدير املباشر أو مسؤول المتثال على
الفور.
يقوم املوظفون بتسيير عالقات عملهم بطريقة تتماش ى مع قيم الحترام والنزاهة والعدل ،وكحد أدنى يتصرف املوظفون
في إطار قوانين العمل والتوظيف النافذة ،ويجب أن يتصرف موظفو املؤسسة دائما بطريقة تتوافق مع القوانين واللوائح
واألعراف والقيم املعمول بها في ليبيا بشكل عام أو املؤسسة بشكل خاص ،وعندما يعملون بالخارج يجب أن يتصرفوا بما
يتوافق مع تلك القوانين النافذة في البلد املضيف.

 .3الوالء
 ،يجب أن تسمو مصالح املؤسسة على جميع املصالح األخرى ،وعلى جميع املوظفين تقديم واجب الولء ،كما يجب
عليهم تقديم مصالح املؤسسة على مصالحهم الشـخصية ،ول يجوز ألي موظف باملؤسسة أن يتصرف بطريقة تتعارض مع
مصالـحها واستثماراتها أو تخلق نزاعا أو تضاربا معها.

.3.1

السرية

إذا تم اإلفصاح عن البيانات واملعلومات السرية أو امللكية الفكرية الخاصة باملؤسسة الليبية لالستثمار التي سيترتب
عليها ضررا ،وتشمل هذه املعلومات كافة البيانات حول الستثمارات الـحالية أو املـحتملة وإستراتيجيات األعمال والشركاء
واملوردين باإلضافة إلى املعلومات الشـخصية للموظفين ورواتبهم.
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يجوز اإلفصاح عن املعلومات السرية ألطراف خارجية وألغراض تتعلق بالعمل فقط وبموافقة خطية من رئيس مجلس
اإلدارة بالتنسيق مع مسؤول المتثال.

 .3.1.1التواصل الداخلي
يجب التعامل مع جميع التصالت الداخلية بتحفظ ومسؤولية ،كما يجب أن تبقى جميع املعلومات الشـخصية املتعلقة
باملوظفين أو املعلومات الخاصة باستثمارات املؤسسة سرية ول يتم تبادلها داخليا شريطة أل تكون هذه املعلومات ذات صلة
لحسن سير العمل باملؤسسة.

 .3.1.2التواصل الخارجي
يعد التصال الخارجي مجال رئيسيا للمؤسسة الليبية لالستثمار ألنها تسعى جاهدة لتوفير معلومات مهنية دقيقة وفي
الوقت املناسب عن عملها .لكي ينجح هذا الجهد يجب أن يكون جهدا منسقا ،وبالتالي يجب على جميع املوظفين المتناع عن
أي اتصال خارجي حول املؤسسة أو الكشف عن أي معلومات سرية دون الحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس
اإلدارة.

 .3.1.2.1اإلنترنت
يتم توفير شبكة اإلنترنت للموظفين لستخدامها كأداة ملساعدتهم في إنجاز مهامهم ،ويقر املوظفون بأن املؤسسة الليبية
لالستثمار ستراقب استخدام اإلنترنت ،وإن أي استخدام غير مالئم للنترنت قد يترتب عنه سـحب صالحية الدخول إلى
الشبكة أو اتخاد إجراء تأديبي بالخصوص.
يجوز للمؤسسة تسـجيل جميع األنشطة التي تمت باستخدام اإلنترنت ومراجعتها بانتظام و ذلك لضمان استيفاء معايير
الستخدام املقبول ،وستقوم املؤسسة وفقا لتقديرها ،بحـجب أو تحديد أي محتوى مواقع الكترونية ترى أنه غير مالئم أو
غير أخالقي أو مهين أو يشكل خطرا على األمن أو ل يدعم أي نشاط تجاري ضروري ،ويتم تبليغ املدير املباشر املسؤول عن
املوظف أو إدارة تقنية املعلومات عن الـحوادث التي تحصل مثل الدخول العرض ي إلى موقع إلكتروني غير أخالقي أو مهين وقت
وقوع الـحدث.
كما يجب على جميع املوظفين أن يتنبهوا لستخدام اإلنترنت وتهديدات األمن اإللكتروني مثل هجمات التصيد ،والبرامج
الضارة وفيروسات الحاسوب

 .3.1.2.2وسائل التواصل االجتماعي
تعتبر وسائل التواصل الجتماعي أدوات مهمة للتواصل مع الشركات ورجال األعمال وتدرك املؤسسة في الوقت نفسه بأن
املوظفين سيستخدمون وسائل التواصل الجتماعي بصفة شـخصية ،لذلك يجب عـلى املوظفين الذين يقومون باإلشارة
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املباشرة أو غير املباشرة إلى املؤسسة (بما في ذلك تعليقات أو صور أو فيديوهات) على وسائل التواصل الجتماعي التقيد
بمدونة السلوك ،وتسري هذه القاعدة سواء كان استخدام وسائل التواصل الجتماعي ألغراض العمل أو ألغراض شـخصية،
سواء كان الدخول إليها من خالل استخدام أجهزة أو أنظمة املؤسسة أو غيرها.
وتشمل وسائل التواصل االجتماعي على سبيل املثال ال الـحصر:
-

مواقع الشبكات الجتماعية مثل فيس بوك.

-

مواقع التدوين املصغرة مثل تويتر.

-

مواقع مشاركة الصور والفيديوهات ،مثل يوتيوب.

-

املدونات اإللكترونية بما فيها الشركات واملدونات الشخصية وتلك العائدة لوسائل اإلعالم التقليدية.

-

املنتديات ومجالس النقاش.

-

املوسوعة اإللكترونية مثل ويكيبيديا.

 .3.2املصالح الخارجية.
لدى جميع املوظفين أثناء عملهم باملؤسسة القدرة على الوصول إلى معلومات حول استثمارات املؤسسة
والستثمارات املـحتملة وإستراتيجيات األعمال والشركاء واملوردين ،ومن أجل الحفاظ على السرية والطابع الـحصري ،ل
يجوز ألي موظف باملؤسسة العمل سواء بمقابل أو بدون مقابل ،لدى جهة أخرى تعمل في مجال الستثمار ،أو أن يكون
له دورا في أي مسألة لها عالقة بالستثمار لدى أي جهة أخرى ،ويشمل ذلك العمل الستشاري ،ويسري على جميع موظفي
املؤسسة الحاليين على النحو املحدد في امللحق (أ).
ل يجوز للموظفين خدمة مؤسسات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من مسؤول المتثال ،باستثناء املنظمات
الخيرية ،حيث ل يحتاج املوظف إلى تصريح مسبق ما لم يكن مسؤول عن استثمارات املؤسسة الخيرية و/أو إدارة األموال.
يجب أل يحاول املوظفون التأثير على عمليات صنع القرار باملؤسسة لتحقيق مكاسب شـخصية أو ميزة خاصة ألنفسهم
أو ألي قريب ،وتتضمن اآلثار املترتبة على ذلك أنه ل يجوز للموظف سواء بشكل مباشر أو من خالل عالقة عائلية ،بيع أو
شراء أو استئجار ممتلكات أو معدات من أو إلى املؤسسة ،مما يعني أيضا أنه ل يجوز للموظفين النخراط في عمل خارجي مع
وكالء أو استشاريين يقدمون خدمات للمؤسسة.
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 .3.3التداول
لبيع وشراء األوراق املالية املتداولة ،بما فيها الستثمارات املشتركة ،يتعين على املوظفين تنفيذ التداول على أكمل وجه
لصالح املؤسسة الليبية لالستثمار بالنظر لبيئة السوق السائدة ،ويجب أن تتم التداولت فقط مع وسطاء واردة أسماؤهم
بقائمة الوسطاء املعتمدة سلفا.
ينبغي أن يتم التداول فقط من مقر املؤسسة أو من مقرات أخرى معتمدة مسبقا وبموافقة مسبقة من مسؤول المتثال
باإلضافة إلى ذلك ،يجب على املوظفين عدم املشاركة في التداول املسبق (استباق الحداث) أو مضاربة مفرطة غير أخالقية
أو غيرها من املمارسات التي ستكون ضد مصالح استثمارات املؤسسة.

 .3.4التصويت بالوكالة
يجب أن يتم التصويت على املسائل املتعلقة باستثمار الجهات التابعة وممتلكات املؤسسة الليبية لالستثمار سواء بشكل
مباشر أو غير مباشر ،على أكمل وجه لصالح املؤسسة.

 .3.5مكافحة الرشوة
يحظر على موظفي املؤسسة تقديم أو دفع أو التعهد بدفع أي أموال (نقدية أو عينية) يمكن بأي شكل من األشكال أن
ينظر إليها كدافع للقيام بعمل أو رشوة ألي موظف حكومي أو أي موظف شركة أو أفراد عائلته أو مؤسسات متصلة بهم.
باإلضافة إلى ذلك فإن أي ضيافة أو أي هدايا من أي نوع تقدم للموظفين الحكوميين ،يجب أن تتم بموافقة مسبقة من
مسؤول المتثال وذلك لتفادي أن يكون لديه أو أن يتم النظر إليه على أن له تأثيرا على معاملة املؤسسة واستثماراتها وتكون
في بعض الدول انتهاكا للقوانين واللوائح املـحلية.
يحظر كذلك على موظفي املؤسسة قبول أو تلقي أي أموال (نقدية أو عينية) قد ينظر إليها بأي طريقة على أنها ل تحقق
مصلحة املؤسسة .ويشمل ذلك الرشاوة والدفعات غير املشروعة من أي نوع كانت سواء مباشرة أو غير مباشرة (مثال عن
طريق أي مقدم أو وسيط أو طرف ثالث).
على املوظفين كذلك المتناع عن تقديم أي دعم (مادي أو معنوي) ألطراف سياسية بالنيابة عن املؤسسة الليبية
لالستثمار ويمنع على أي موظف طلب تبرعات ألسباب سياسية أو خيرية أو التصريح أو التلميح بوجود عالقات مع املؤسسة.

 .3.6استخدام معدات وأجهزة املؤسسة الليبية لالستثمار
يجوز للموظفين استخدام أجهزة ومعدات املؤسسة لالستخدام الشـخص ي بشرط استعمالها بشكل احترافي وبتحفظ.
يعد هذا الستخدام إمتيازا ويمكن سـحبه في أي وقت إذا كان مفرطا أو غير مناسب.
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تحتفظ املؤسسة بكامل الـحقوق للوصول إلى كافة املعلومات والسـجالت التي تحتفظ بها على أجهزة تقنية املعلومات
الـخاصة بها حيثما تم استخدامها (بما في ذلك استخدام البريد اإللكتروني والدخول إلى شبكة اإلنترنت) لالستعمال
الشـخص ي.
يتعين على املوظفين الذين يستخدمون أجهزة املؤسسة بهدف الستعمال الشـخص ي أن يضمنوا عدم:
-

املساس بمصلـحة أو سمعة املؤسسة الليبية لالستثمار أو أن يلحقوا بها الضرر.

-

املساس بأمن املعلومات أو أن يفصـحوا عن معلومات سرية للمؤسسة بالخطأ.

-

نقل معلومات تحتوي على فيروسات حاسوب رغم علمهم بذلك ،أو تعريض املؤسسة ألي خطر انتقال فيروسات
الحاسوب.

-

إساءة استعمال أجهزة أو أنظمة املؤسسة.

-

حذف املعلومات التي تشكل سـجال للمؤسسة بشكل متعمد.

-

تزوير املعلومات أو التستر على هوية املستخدم.

-

الوصول عمدا إلى املعلومات التي ليس لديهم الصالحيات لرؤيتها.

-

انتهاك حقوق التأليف والنشر ومتطلبات ترخيص البرامج بشكل متعمد.
يمنع على املوظفين اإلفصاح عن أسماء املستخدمين أو كلمات املرور أو الرموز األمنية أو أي بيانات أمنية أخرى ألي

شـخص باستثناء ما هو مطلوب بموجب خطة استمرارية العمل.

 .3.6.1البريد اإللكتروني
تحظر صراحة رسائل البريد اإللكتروني املرسلة أو التي يتم الوصول إليها عمدا والتي تتضمن محتوى أو لغة أو صور غير
لئقة قد يترتب عليها اتخاذ إجراءات تأديبية.
يمنع استخدام أنظمة البريد اإللكتروني الشـخص ي (بما فيها حسابات البريد اإللكتروني الشخصية على شبكة اإلنترنت
مثل جي ميل وهوت ميل ،وياهو ،وغيرها) لنقل أو تبادل أي ـ معلومات خاصة باملؤسسة

 .3.6.2أجهزة الحاسوب
ل يجوز توصيل أي جهاز حاسوب أو أي جهاز آخر بشبكة املؤسسة الليبية لالستثمار دون موافقة مسبقة ومساعدة
من قسم تقنية املعلومات ،ويشمل ذلك توصيل الحاسوب الشخص ي والرقمي ،وجهاز املودم أو الهواتف النقالة وجهاز
القرص الصلب الخارجي (بما في ذلك وحدات تخزين الذاكرة وأجهزة الحاسوب املـحمولة والهواتف النقالة).
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املوظفون مسؤولون عن سالمة وأمن أي معدات أو أجهزة في حوزتهم ،بما في ذلك البيانات التي تحتوي عليها و يجب إبالغ
إدارة تقنية املعلومات في حالة فقدان أو تلف املعدات أو األجهزة في أقرب وقت ممكن.

 .3.6.3برمجيات الحاسوب
ل يجوز تحميل أو تثبيت أي برامج على أجهزة الحاسوب دون إذن مسبق وموافقة كل من املدير املباشر ومدير إدارة
تقنية املعلومات.

 .4نزاهة أسواق املال
إن أساس الحفاظ على مكانة املؤسسة الليبية لالستثمار وسمعتها في مجتمع الستثمار العاملي يخص جميع أعمالها
وبالتالي أعمال موظفيها ،ويتمثل في تعزيز نزاهة أسواق املال العاملية.
يتعين على املؤسسة وموظفيها أن يسعوا للتصرف بنزاهة وأمانة وإنصاف حيثما قاموا بأعمالهم ،ملتزمين بأفضل
املمارسات األخالقية ،ول يجوز ألي موظف أن ينخرط في أي حالة من حالت الجرائم املالية بما فيها التحايل والرشوة
والفساد والجرائم اإللكترونية والتداول من الداخل وغسيل األموال أو تمويل اإلرهاب.

 .4.1التداول ً
بناء على معلومات داخلية.
في سياق العمل املعتاد ،قد يحصل موظفو املؤسسة الليبية لالستثمار على معلومات جوهرية لبعض الستثمارات وطرق
تداولها .إذا ما حاز املوظف في أي وقت هذه املعلومات ،فليس له الـحق في تداول تلك املعلومات سواء للمؤسسة أو لنفسه إل
بعد الحصول على موافقة مسبقة من مسؤول المتثال .إذا كان املـوظف يعتقد بأن لديه مثل هذه املعلومات ،يجب عليه
مناقشة األمر مع مسؤول المتثال قبل التصرف بهذه املعلومات .وليجوز له نقل تلك املعلومات إلى أي شـخص آخر.
سيتم وضع األوراق املالية التي يمتلك موظفو املؤسسة عنها معلومات جوهرية خاصة على القائمة املقيدة التي جمعها
واحتفظ بها مسؤول المتثال ،ول يسمح ألي موظف بتداول األوراق املالية الواردة في القائمة املقيدة للمؤسسة أو أي حساب
يرتبط بها.
ستتخذ املؤسسة اإلجراء املناسب وفقا للتشريعات النافذة عندما تقرر بأن موظفا ما قد قام بالتداول بناء على
معلومات داخلية سواء لصالح املؤسسة الليبية لالستثمار أو لنفسه أو قام بنقل معلومات داخلية الى آخرين.
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 .4.2التالعب في السوق املالي
يجب على املوظفين عدم الشتراك في ممارسات من شأنها التالعب بالسوق املالي بشكل مباشر أو غير مباشر ،ويشمل
ذلك املشاركة في ممارسات تحريف أو تزييف أسعار األوراق املالية أو تضخيم أحجام التداول بشكل غير صحيح ،هذا
السلوك متوقع في حالة قيام املوظفين ببيع وشراء الستثمارات بالنيابة عن املؤسسة وبالنيابة عن أنفسهم وعائالتهم.

 .5اإلفصاح
إن توثيق امتثال املؤسسة الليبية لالستثمار ملدونة قواعد السوك وأخالقيات املهنة هو جزء مهم مما تستوجبه هذه
املدونة.

 .5.1الهدايا والضيافة واملبالغ املدفوعة في صورة هبات
تسعى املؤسسة الليبية لالستثمار للقيام بأنشطتها على أساس عادل ومنصف .خالل قيام املوظفين باألعمال العادية
املتبعة؛ ستكون هناك ممارسات مقبولة مثل ضيافة العمل املعتادة وسيتم تبادل هدايا صغيرة ذات قيمة رمزية ،لذلك يجوز
للموظفين قبول هدايا ذات قيمة رمزية (أقل من  )250دينار ليبي أو ضيافة عمل اعتيادية حيثما يكون املانح أو املضيف
موجودا.
يجب على املوظفين عدم قبول هدايا تتجاوز قيمتها  250دينار ليبي (بشكل ل يتسبب في إهانة أو إحراج للطرف املقدم
للهدية) على الرغم من أن الهدايا يتم تقديمها بدون طلب.
يتوجب على املوظفين عدم قبول أي ش يء يمكن أن ينظر إليه بنية التأثير على أي قرار يتعلق بأعمال املؤسسة ،أو خلق
تضارب في املصالح.
يمنع على املوظفين تحت أي ظرف من الظروف طلب أو الحصول على هدايا أو منافع أو ضيافة أو أي أشياء أخرى
ذات قيمة بالنيابة عن أنفسهم أو عائالتهم من موردي املؤسسة الليبية لالستثمار أو املستثمرين معها أو غيرهم من ذوي
العالقة.
فضال عن ذلك ،يتوجب على املوظفين عدم قبول الهدايا املتبرع بها أو املنح أو املنافع ذات القيمة الكبيرة أو الضيافة
املبالغ فيها من موردي املؤسسة أو شركائها املستثمرين أو غيرهم من املشاركين في سوق املال ،ويجب على أي موظف تقدم له
ضيافة فاخرة أو هدية باهظة رفض العرض وإبالغ مسؤول المتثال بذلك.
يجب على املوظفين تقديم تقرير اإلبالغ بشكل ربع سنوي عن الهدايا املستلمة والضيافات املقبولة التي تقل قيمتها عن
مبلغ  250دينار ليبي) ،وكذلك عليهم اإلبالغ عن الهدايا والضيافات التي لم يتم قبولها .يوجد نموذج ملثل هذا اإلبالغ مرفق
بهذه املـدونة.
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يتعين على مدير اإلمتثال تجميع هذه التقارير ومراجعتها على أساس ربع سنوي وتقديم ملخص الى لجنة املراجعة
واملخاطر والمتثال.
عند استضافة زيارات عمل أو عند تقديم هدايا صغيرة إلى شركاء األعمال يجب على املوظفين المتثال لسياسة إنفاق
املؤسسة واإلفصاح عن تلك النفقات بوضوح عند تقديمها لتسديد قيمتها.

 .5.2تضارب املصالح
من املتوقع من جميع املوظفين عدم املشاركة في األنشطة التي من املحتمل أن تخلق تضاربا في املصالح مع املؤسسة
واستثماراتها ،ويتعين عليهم اإلفصاح كتابة عن أي تضارب في املصالح سواء كان حاليا أو محتمل الوقوع إلى مسؤول المتثال.
إذا كان لدى أي موظف عالقة سواء مباشرة أو غير مباشرة( ،على سبيل املثال ،من خالل أحد أفراد العائلة) مع جهة
لديها عالقة نشاط تجاري مع املؤسسة أو يسعى ألن تكون له عالقة عمل معها ،عندئذ يجب على هذا املوظف اإلفصاح عن
هذه املصلـحة للمؤسسة ويمتنع عن املشاركة في التعامالت القائمة بين املؤسسة والجهة األخرى.
في حالة وجود احتمال بأن يستفيد أي موظف ماليا من أي تصرف تقوم به املؤسسة ،فمن املطلوب اإلفصاح عن ذلك
ملسؤول المتثال.
عموما ،قد يوجد تضارب في املصالح عندما يكون املوظف قادرا على اتخاذ أي إجراء يكون أو يبدو بشكل معقول أنه تأثر
بمصالح أخرى غـير مصالـح املؤسسة سواء كانت هناك فائدة مالية للموظف من عدمها.

 .5.3املشاركة السياسية
إن سياسات املؤسسة الليبية لالستثمار ل تمنع ول تقييد املوظفين من ممارسة حقوقهم السياسية ،ولكن يجب عليهم
التأكد من أن مشاركتهم في املسائل السياسية ل تتعارض مع دورهم املنوط بهم باملؤسسة ،وبالتالي ل يسمح للموظفين
بالعمل أو شغل منصب في أي حزب سياس ي أثناء توظيفهم بأي صفة مع املؤسسة.

 .5.4االستثمارات الشخصية
عند انضمام املوظفين للمؤسسة الليبية لالستثمار ،يجب عليهم التبليغ عن استثماراتهم الحالية ،ويجب عليهم كذلك
اإلبالغ سنويا عن أي تغييرات طرأت على استثماراتهم الشـخصية (يوجد نموذج لهذا اإلبالغ مرفق بهذه املدونة ويجب أن تتم
إعادته إلى مسؤول المتثال).
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 .5.5انتهاكات مدونة السلوك (اإلبالغ عن املخالفات)
يلتزم أي موظف باإلبالغ عن جميع انتهاكات مدونة السلوك التي يرتكبها موظفون آخــرون لرئيس المتثال .وإذا كان هناك أي
تضارب في املصالـح ،عندئذ يجب إعـالم املدير التنفيذي ومدير إدارة املراجعة الداخلية بتلك اإلنتهاكات.
في حال كان املوظف ل يشعر بالراحة في اإلبالغ عن انتهاكات مدونة السلوك من خالل رئيس المتثال ،فله أن يثير مخاوفه
أمام مجلس اإلدارة عن طريق لـجنة الـحوكمة.
سيكون الشخص الذي (سيقوم باإلبالغ عن املخالفة) محمي من الدعاوى املدنية أو الجزائية واإلجراءات التأديبية .علما بأن
أي اتهام بمخالفة مدونة السلوك يجب أن يكون مدعوما بدليل إثبات.

12

املؤسسة الليبية لالستثمار – مدونة قواعد السلوك وأخالقيات املهنة

 .6املالحق
امللحق (أ)
التعريفات
في هذه املدونة ،تطبق التعريفات التالية ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
-

 : LIAتشير إلى املؤسسة الليبية لالستثمار.

-

املدونة :تعني مدونة قواعد السلوك وأخالقيات املهنة للمؤسسة الليبية لالستثمار

-

مسؤول االمتثال :يشير إلى إدارة أو قسم المتثال باملؤسسة الليبية لالستثمار.

-

االستثمارات املباشرة :تعني حالة عدم تداول األوراق املالية لألصول في األسواق املالية ،وقد يكون الشراء عقدا منفصال
بين املؤسسة الليبية لالستثمار وبائع أو بائعي األصول.

-

املوظف :يعني أي شخص يعمل لدى املؤسسة الليبية لالستثمار ويشمل املوظف بدوام كامل أو جزئي أو موظف تحت
التجربة أو موظفين (بعقود مؤقتين) أو متدربين أو إستشاريين أو منتدبين أو معارين باإلضافة إلى موظفي المتثال
وغيرهم من كبار املدراء اآلخرين باملؤسسة.

-

املؤتمن :يشير إلى شخص مكلف بإدارة واتخاذ قرارات متعلقة بأصول املؤسسة الليبية لالستثمار بالنيابة عنها
وملصلحتها.

-

التداول بناء على معلومات داخلية :يعني التداول من خالل الستفادة من أي معلومات جوهرية وغير عامة .ومن شأن
املعلومات الجوهرية التأثير على أسعار األوراق املالية للمؤسسة .وتعتبر املعلومات غير العامة ليست معروفة عموما من
قبل أسواق املال.

-

الشركات التابعة للمؤسسة الليبية لالستثمار :تشمل املحفظة طويلة املدى ( )LTPومحفظة ليبيا أفريقيا لالستثمار
( )LAPوالشركة الليبية لالستثمارات الخارجية ( )LAFICOوالصندوق الليبي لالستثمار الداخلي والتنمية ()LLIDF
وشركة الستثمارات النفطية (.)Oilinvest

-

دليل إثبات :يعني تصريح شفوي مأخوذ من شاهد وأي دليل داعم ،على سبيل املثال في شكل نموذج توثيق وصور
وسجالت  ...الخ.

-

القريب :يعني زوج أو زوجة واإلخوة واألخوات واألطفال والوالدين وأي قريب معال يكون الشخص مسؤول عنه.

-

القائمة املحظورة :تعني قائمة الشركات التي لدى املؤسسة الليبية لالستثمار أو لدى أي موظف معلومات داخلية عنها.

-

التداول :يعني شراء وبيع ورقة مالية أو أداة مالية أخرى قابلة لالستثمار والتداول.
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امللحق (ب)
نموذج اإلبالغ عن الهديا أو الضيافة
االسم___________________________________________________ :
الربع (السنوي)___________________________________________ :
التوقيع__________________________________________________ :

إجمالي عدد جميع املنافع والهدايا والضيافة ،التي تقل عن  250دينار ليبي
دينار ليبي

القيمة اإلجمالية لجميع املنافع والهدايا والضيافة ،حيث كانت قيمة كل منها أقل من  250دينار ليبي
قائمة بجميع املنافع والهدايا والضيافة ،التي تم رفضها
التاريخ

البيان

القيمة
التقديرية

الجهة املانحة

العالقة باملؤسسة
الليبية لالستثمار

املستفيد
املوظف

املكان

فرد العائلة

يرجى إرسال هذا النموذج معبأ خالل  15يوما بعد نهاية كل ربع إلى المتثال.
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امللحق (ج)
نموذج اإلبالغ عن االستثمارات الشخصية:
االسم____________________________________________ :
السـ ـنة___________________________________________ :
التوقيع___________________________________________ :

ممتلكات الستثمارات الشخصية
اسم الستثمار

نوع الورقة املالية

القيمة السوقية الحالية

.1
.2
.3
مشتريات أو بيع األوراق املالية خالل العام املاض ي
شراء أو بيع

اسم الستثمار

نوع الورقة املالية

القيمة السوقية في وقت التداول

.1
.2
.3
يرجى إرسال هذا النموذج معبأ عن السنة املنتهية خالل  15يوما بعد نهاية كل سنة إلى المتثال.
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امللحق (د):
نموذج املو افقة على مبادئ املؤسسة الليبية لالستثمارومدونة السلوك الخاصة بها.

أنا ____________________________________________ (اسم املوظف) أوافق على اللتزام بمبادئ املؤسسة الليبية
لالستثمار نصا ومضمونا وإتباع مدونة السلوك وأخالقيات املهنة.
التاريخ___________________________________________ :

التوقيع__________________________________________ :

يتم تقديمه إلى المتثال عند اللتحاق باملؤسسة الليبية لالستثمار.
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