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 قدمة  امل  .1

املبادئ   مجموعة  أساس  الواردةتشكل  الوثيقة  هذه   في 
 
السلوكدو مل  ا املهنأو   نة  بمخالقيات  املتعلقة    ؤسسة امل  وظفية 

املدونة وفقحيث  الليبية لالستثمار،   املمارسات    تم إعداد هذه  في    متثالل اإجراءات  لتطبيق  أفضل  الثروة  املتبعة  صناديق 

 السيادية واملؤسسات ذات الصلة. 

و   مدونة  تتكون  السلوك  املهنةأقواعد  شاملة  لقوا  عامإطار    من  خالقيات  معايير  وفق  السلوك    عمل   كيفية  ينتبعد 

 : رئيسة أقسام أربعة إلى دونةهذه امل  تنقسمحيث بية لالستثمار، ة اللياملؤسس  موظفي

   .لالستثمار ملؤسسة الليبية ا  ملوظفيتطبيق األخالقيات املهنية  هدف إلعادةت  ياتالتي تناقش سلوك  ،املهنية •

 . بية لالستثمارللولء املتوقع ملصالح املؤسسة اللي ، الذي يقدم أمثلة واضحةالوالء •

أسوا • املال،نزاهة  الليبية   ق  املؤسسة  تستخدمها  عندما  العاملية  املال  أسواق  في  املقبول  غير  السلوك  تبين  التي 

 لالستثمار.  

 اإلبالغ.   ق ، الذي يلخص الواجب على املوظفين اإلبالغ عنه للمؤسسة الليبية لالستثمار وطر اإلفصاح •

 لغرض ا 1.1

للسلوك املتوقع ملوظفي املؤسسة الليبية لالستثمار عند    ارإط تقديم    يات املهنة إلىقخالأ و   السلوك  قواعد  مدونة  تهدف

 . لها املؤسسة والشركات التابعة  عن كأمناءأدائهم لواجباتهم 

امل  تستند   الليبية لالستثمار  املؤسسة  لدعم فلسفة  العاملية  املمارسات  أفضل  أفضل  املدونة على  تقديم  تمحورة حول 

خالل   من  ممثلين  موظفيهاظهر  ي  بحيث  قوية  هنية  م أخالقيات  أداء  بصفتهم  النزاهة  لها،  من  عاٍل  مستوى  ت،  بها    عمل التي 

 املؤسسة. 

إنشاء هذا اإلطار  ، حيث تم  بها  تعمل  التي  األماكن  كل  فيحفاظ على معايير عالية  ـتسعى املؤسسة الليبية لالستثمار إلى ال

والثقافية   معايير األخالقيةلل شرحيوفر بحيث  هايموظف لكافة املقبول للسلوك  معيار لوضع ل إختياري من قبل املؤسسةبشك

 والثقة املوضوعة فيها من قبل مشاركين آخرين في سوق املال العاملية.  تهااملبادئ سمععزز هذه تو للمؤسسة 

  اقنطال .  1.2

  الشامل   عريفللت  (أ)  امللحقنظر  ا)   ثمارلالست  الليبية  املؤسسةجميع موظفي    على  دونةهذه امل األحكام الواردة في    تسري 

ن يؤكدوا موافقتهم عليها عند النضمام  أيكونوا على علم بها و   وأن   دونةامل  على  طالعاإل يجب على جميع املوظفين    "املوظفين"(.  

 . مرفق بهذه الوثيقة نموذج التوقيع للمؤسسة.
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لذلك  .  تثارع األسئلة التي قد  أو تقديم إجابات على جمي  ح واللوائأ القواعدكل   على   تحتوي ول  لة  غير شامه الوثيقة  هذإن 

 . قتضاءلا  ند ع ايثهوتحد الوثيقةهذه  ب  حتفاظل با قوم يس الذي متثال ل امسؤول  توجيه أي أسئلة بشأن هذا اإلطار إلى  ينبغي 

  تنشيطية ية أو برامج  باملدونة وأن يشاركوا في أي برامج تدريب  ملمين لوا  واجب ومسؤولية جميع املوظفين أن يظ  من كذلك  

 .  لالستثمار الليبية املؤسسة  ا تقيمه

 املهنية  .2

لالستثمار الليبية  املؤسسة  موظفي  على  األوقات  يجب  جميع  وأخالقية    وفي  مهنية  بطريقة  باستقاللية  و التصرف 

 حة املؤسسة. ـوموضوعية ملصل

هذا    )املسؤولية    ةست  الجزءيناقش  باملهنية  تتعلق  محددة  وكلة  مواضيع 
 
  الستثمار و   بالقانون   ملامواإل   للموظفامل

والصادق  الليبية  املؤسسة    عن  بالنيابة  لتزاموالاملشرفين    ومسؤوليات   الشخص ي  العادل  التعامل  إلى  باإلضافة  لالستثمار 

 .  رشاديةإ هذه القائمة من املواضيع ليست شاملة، لكنها حيث أن واألخالقي(. 

وكلة للموظف املسؤولية   .2.1
ُ
 امل

املـيعمل ج الليبي   وظفينميع  ه    إذن،  ة لالستثمار كمؤتمنيلدى املؤسسة 
القرارات    إليهم   د ع  إدارة أصول املؤسسة واتخاذ 

   عليهم يجب    وبصفتهم مؤتمنين  ،وملصلحتها  عنها املتعلقة نيابة  
 
  ، خاصة باملؤسسةـالستثمار ال  وقيود  لسياسات  التصرف وفقا

 يجب عليهم  و 
 
أن    عليهميجب    ائتمانية   مهام  يتولون   صشخاوكأ  ،األوقاتكل  في    سسةملصلحة املؤ و عادل  العمل بشكل    دائما

 
 
 بحكمة.    يتصرفوا دائما

للموظف  املسؤولية   بيان  من   الهدف  وكلة 
 
وذلكاملصالح   في  تضارب  أي   تجنب  هو  امل   الولء   من  عاٍل   مستوى   بفرض  ، 

  اشمب املؤسسة بمصالح  املتعلقة  األسئلة توجيه وينبغي، ملوظفينا على  والرعاية
 
 . متثالل امسؤول  إلىرة

 بالقانون  ملاماإلمتثال و ال ا .2.2

بها،    والدولية   حلية ـيمتثل للقوانين املن  يجب على كل موظف أ التي يقوم  لسياسات    كذلك  متثال ال و ذات الصلة باملهام 

 . اتحكم أنشطتهاملؤسسة الليبية لالستثمار التي 

تش  أن  القوانينت يمكن  تلك  امل  والسياسات   مل  سبيل  الحعلى  ل  الالعتبارات    صر ثال  صورة  السلوكية  على  تؤثر  تي 

قيود   إلى  باإلضافة  وقواعد    وضوابطاملؤسسة،  ااألجنبي    النقدو والضريبة  صرف  الالستثمار  واملساهمة  ل ومكافحة  حتكار 

الشركات   وقانون  والالسياسية  الدوليين.  ـواملقاطعة  والو حظر  بالستثماراال  ذات  لوائحالقوانين  وغيرها عالقة  املباشرة    ت 
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من خالل    ماركالستث مباشرة  غير  بطريقة  أو  املتداولة  املالية  األوراق  ال  شركات  استخدام في  الستثمارات  ين.  ي خارجـمديري 

 املؤسسة الليبية لالستثمار. ب متثال ل اظفي إلى مو  واللوائحأي أسئلة أو شكوك حول القوانين   إحالة يجب

  عدم املشاركة   املؤسسة   يجب على موظفي و   ، اساتين والسيبالقوان  إملامهم ضمان    وليةمسؤ   ين قع على عاتق املوظف يكما  

 نتهاك لتلك التشريعات.اأي  تفاديوعليهم   ،اللوائحلهذه القوانين أو القواعد أو   مخالفة أي  فيأو املساعدة 

 االستثمار الشخص ي    .2.3

ة أو أي حسابات لديهم  م الخاص حساباته باملالية    األوراق   بيع وشراء صالح، يواجه املوظفون قيودا على  تضارب امل  لتجنب

  موظف يحظر على كما ، "طفل  وأ  و زوجةأزوج "أحد األقارب   ايملكه ات، مثل حساببطريقة مباشرة أو غير مباشرة عليهاتأثير 

 . متثالل اول بأوراق مالية موجودة في قائمة املحظورات لدى التدا  املؤسسة

حتفاظ بها في ذلك التاريخ،  ل ستثمارات الشخصية التي تم ا ع ال جمي  عن  سنوي،أساس    على  غ،اإلبال على املوظفين    يجب

العام السابق ويقوم    (املدونة  ه هذب  مرفق  اإلبالغ  لهذا   نموذج  )يوجد وكذلك جميع الصفقات املنفذة بصفة شخصية خالل 

واستعراضها   متثال ل ا  مسؤول التقارير  هذه    واملخاطر عة  اجر امللجنة    لىإ   ملخص   تقديم   يتم و   ، سنويا  ومراجعتها  بتجميع 

 . المتثالو 

 املشتركة املالية املتداولة، بما في ذلك االستثمارات   األوراق . 2.3.1

هناك    جلأمن    تكون  أن  الليـملصل  سبقية أضمان  املؤسسة  الشحة  املصالح  على  لالستثمار  للموظفين،  خصية  ـبية 

تداول بأوراق مالية  ت ساملؤسسة    نأب  م علم مسبقيه لدالذين    املوظفينأولئك  ع  منيأو ظهوره،    في املصالح   لتضاربا  ولتفادي

أيام    "7"  سبعة و لتداول  لاملؤسسة    تنفيذ   أيام من  "7سبعة "قبل  سواء ألنفسهم أو بالنيابة عن اآلخرين    بها  التداول   من   معينة

   60خصية ملدة ل تقل عن  ـلشباإلضافة إلى ذلك يجب على املوظفين إيقاف الستثمارات ا،  بعد قيامها بذلك
 
أي استثناء    ،يوما

      . متثالل امسؤول يجب أن يكون بعد موافقة مسبقة من على ما ذكر سابقا 

 شخصيةتوظيف األموال البما في ذلك  ،املباشرة االستثمارات . 2.3.2

أو   املؤسسة  فيها  شاركت  التي  املباشرة،  الستثمارات  في  املشاركة  للموظفين  يحق  أو    ت ر تشال  فيها    تدرس حصة 

 . األموال الشخصيةهذا يشمل و  ،متثالل امسؤول  ذن مسبق من  إحصول على  ـل بعد الإ ى حصة فيها واذ علالستح

في الستثمارات    فقطللموظفين شراء    يجوز  الليبية لالستثمار    التي  ، املباشرةحصص  املؤسسة  للبيع  باعتها  أو عرضتها 

 .المتثال  مسؤول  من  ةمسبق ةبموافقو  ها ببيع أو تفكرعام(  )خالل
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   )املدراء( املشرفين تمسؤوليا  . 2.4

  ف موظقبل أي    من  السلوكمدونة  باملعمول بها    للنظمنتهاكات  اأي  كشف ومنع  بذل العناية الكافية ل  دراءيجب على امل

  مظهرين القيادة في قدوة يكونوا ن أويجب ،  يخضع إلشرافهم أو صالحياتهم 
 
 . أعمالهم كافة في  نةباملدو  لتزامهما فعليا

 ملؤسسة الليبية لالستثمار  ا عن  نيابة لتزاماتاال .2.5

على   املوظفين  يحصل جميع  أن  يفوضهموافقة  يجب  من  أو  اإلدارة  مجلس  رئيس  من      مسبقة 
 
اتخاد  صراحة ي  أ قبل 

 حفيين(. سبيل املثال للص  )علىأو إعالنات بالنيابة عن املؤسسة الليبية لالستثمار  التزاماتو  أ تعهدات

 األخالقي  دل والصادق و التعامل العا .2.6

لالستثمار    ي موظفعن    يمنع الليبية  اإل املشاركة  املؤسسة  أو  األمانة  خيانة  على  ينطوي  منهي  تصرف  أي  أو  في  حتيال 

اينعكس  تكاب أي فعل  ر ا خداع، أو  ـال   املوظف   رأى  فإذاللموظف  لمؤسسة أو  ل  الكفاءة  أو  النزاهة  أو  املهنية  السمعة  على  سلب 

قان  وقوع غير  التحايل    بماوني  سلوك    على   متثالل امسؤول    وأ  املباشر  ديراملبالغ  إيتعين عليه    والفساد،أوالرشوة  أ في ذلك 

 . الفور 

املوظفون    يتصرف  أدنى  وكحد  ،والنزاهة والعدل  حترامال مع قيم    تتماش ىطريقة  عملهم ب  عالقات  بتسييراملوظفون    يقوم

إطار  و النافذة  لتوظيفاو   العملقوانين    في  أن  ،    للوائح القوانين وا  تتوافق مع  ةيقبطر   دائما املؤسسة    موظفو يتصرف  يجب 

في ليبيا  واألعراف والقيم بها  املؤسسة بشكل خاص  املعمول  أو  بما   بالخارجلون  ، وعندما يعمبشكل عام  أن يتصرفوا    يجب 

 . في البلد املضيف  النافذةالقوانين تلك   مع توافقي

 الوالء  .3

أ،   على  ن  يجب  املؤسسة  مصالح  األخرى تسمو  املصالح  املوظفينو ،  جميع  يجب    كما  الولء،واجب  تقديم    على جميع 

سسة أن يتصرف بطريقة تتعارض مع  املؤ بيجوز ألي موظف    ل و   ، خصيةـالشمصالحهم    علىمصالح املؤسسة    تقديمعليهم  

 معها. تضاربا  وأ  اتخلق نزاعواستثماراتها أو  هاحـمصال

 السرية .3.1

  سيترتب   التي  لالستثمار الليبية  املؤسسة  ب  الخاصة  الفكرية  امللكية   و أالسرية    املعلوماتو   ات البيان  عنتم اإلفصاح    ذاإ

   عليها
 
املعلومات    وتشمل ،  ضررا الا   حول   البيانات كافة  هذه  أو ـلستثمارات  اإو حتملة  ـامل  حالية  والشركاء    عمال أل ستراتيجيات 

   . تبهمللموظفين وروا الشـخصية اتاملعلومواملوردين باإلضافة إلى  
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مجلس  رئيس  من    خطية  موافقةوب  فقط  تعلق بالعملت  ألغراض و ألطراف خارجية    ةالسري  علوماتعن امل  اإلفصاح  يجوز 

 . متثالبالتنسيق مع مسؤول ال  اإلدارة

 الداخلي   التواصل .3.1.1

ية املتعلقة  ص خـيع املعلومات الشتبقى جميجب أن  كما، ومسؤولية بتحفظالتعامل مع جميع التصالت الداخلية  يجب

 و   سرية استثمارات املؤسسة  ب الخاصة  املعلوماتباملوظفين أو  
 
  صلة تتكون هذه املعلومات ذا  أل   شريطة  ل يتم تبادلها داخليا

 . ملؤسسةبا ر العمل لحسن سي 

 الخارجي   التواصل .3.1.2

   الخارجي   تصال لا  عدي      
 
 وفي   دقيقة   مهنية   معلومات  ير لتوف  جاهدة  تسعى  ألنها   مارلالستث  الليبية   للمؤسسة   ا رئيسي  مجال

   يكون   أن  يجب  الجهد   هذا  ينجح  لكي.  عملها  عن  املناسب  الوقت
 
،  جهدا

 
  عن   تناعم ل ا  املوظفين   جميع  على  يجب  وبالتالي  منسقا

معلومات سرية    املؤسسة  حول   خارجي  تصال ا  أي أي  الكشف عن    لس جم   رئيس  من   مسبقة   موافقة  على  الحصول   دون أو 

 .اإلدارة

 نترنتاإل  .3.1.2.1

ؤسسة الليبية  املوظفون بأن امل  قروي  ، كأداة ملساعدتهم في إنجاز مهامهمستخدامها  ل نترنت للموظفين  إل شبكة ا   توفيريتم  

ا استراقب    لالستثمار  و نترنتإل ستخدام  لاأي    ن إ،  مالئم  غير  إلى  ـس  ه عن  يترتب  قد نترنت  ل ستخدام  الدخول  صالحية  حب 

 .وصبالخص  اتخاد إجراء تأديبي  الشبكة أو

  معايير ستيفاء الضمان  و ذلك نتظام  استخدام اإلنترنت ومراجعتها باجيل جميع األنشطة التي تمت بـتس  يجوز للمؤسسة 

  الئم أو  مغير  ى أنه  جب أو تحديد أي محتوى مواقع الكترونية تر ـاملؤسسة وفقا لتقديرها، بح  املقبول، وستقومدام  ستخ ل ا

 يشكل خطر أو  هين  م   أوخالقي  أغير  
 
املباشر املسؤول عن    املديريتم تبليغ  و ،  ضروري   نشاط تجاري   أي أو ل يدعم    مناأل   على  ا

وقت  غير أخالقي أو مهين حوادث التي تحصل مثل الدخول العرض ي إلى موقع إلكتروني ـاملعلومات عن ال  تقنيةملوظف أو إدارة ا

 حدث. ـوقوع ال

مثل هجمات التصيد، والبرامج    لكترونيإلا األمن    تهديداتو   إلنترنتستخدام ا ل نبهوا  يتن  أ   املوظفين   جميع  على   يجب  كما

  الحاسوب وفيروسات الضارة 

 عيوسائل التواصل االجتما .3.1.2.2

بأن    في الوقت نفسه األعمال وتدرك املؤسسة  رجال  الشركات و   للتواصل مع تعتبر وسائل التواصل الجتماعي أدوات مهمة       

سيستخدمون  املوظفي التواصل ن  بص   وسائل  شالجتماعي  لذلك  خصيةـ فة  ع،  يقومون  ـيجب  الذين  املوظفين  شارة  باإل لى 
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أو غير  امل )بمامل باشرة  املؤسسة  إلى  الجتماعي  باشرة  التواصل  أو فيديوهات( على وسائل  أو صور  تعليقات  في ذلك    التقيد ا 

  ، خصيةـ شألغراض  غراض العمل أو  لتواصل الجتماعي أل وسائل استخدام  اهذه القاعدة سواء كان    وتسري   ، مدونة السلوكب

 . غيرهاو أاملؤسسة أنظمة    أو أجهزة  ستخدامامن خالل الدخول إليها  سواء كان 

 حصر:ـعلى سبيل املثال ال ال جتماعي اال التواصل    وسائل وتشمل

 بوك. مثل فيس  جتماعيةال مواقع الشبكات  -

 مواقع التدوين املصغرة مثل تويتر. -

 ع مشاركة الصور والفيديوهات، مثل يوتيوب.مواق -

 التقليدية.لوسائل اإلعالم   العائدة وتلك الشخصيةاملدونات اإللكترونية بما فيها الشركات واملدونات   -

 املنتديات ومجالس النقاش.  -

 املوسوعة اإللكترونية مثل ويكيبيديا.   -

 . املصالح الخارجية .3.2

عملهم  املوظفين    جميع  لدى  املؤسسة    على  القدرة سة املؤسبأثناء  استثمارات  حول  معلومات  إلى  الوصول 

ل    الـحصري،  الطابعو الحفاظ على السرية    جل أ  ومن  ،والشركاء واملوردين  عمال األ ستراتيجيات  إوالستثمارات املـحتملة و 

و أن يكون  ر، أمقابل أو بدون مقابل، لدى جهة أخرى تعمل في مجال الستثما بالعمل سواء    يجوز ألي موظف باملؤسسة 

 في 
 
على جميع موظفي   سري وي الستشاري،ذلك العمل   ويشمل ،جهة أخرى أي ي مسألة لها عالقة بالستثمار لدى  أله دورا

 . )أ( لحقالحاليين على النحو املحدد في املة  املؤسس

  املنظمات   ثناءست اب  ،متثالل ا   مسؤول  من  مسبقة  موافقة  على  الحصول   دون   أخرى   مؤسسات  خدمة  للموظفين  يجوز   ل 

  يكن لم  ما مسبق تصريح إلى املوظف   يحتاج ل  حيث الخيرية،
 
 . األموال إدارة أو  /و الخيرية املؤسسة استثمارات  عن  مسؤول

املؤسسة لتحقيق مكاسب شـخصية أو ميزة خاصة ألنفسهم  بيجب أل يحاول املوظفون التأثير على عمليات صنع القرار   

رتبة على ذلك أنه ل يجوز للموظف سواء بشكل مباشر أو من خالل عالقة عائلية، بيع أو  املت  اآلثار  وتتضمن،  أو ألي قريب

ا أنه ل يجوز للموظفين    مما   ، إلى املؤسسةستئجار ممتلكات أو معدات من أو  اشراء أو   في عمل خارجي مع    نخراطل ايعني أيض 

 . للمؤسسة خدمات ون ميقد ستشاريين اوكالء أو 
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 التداول  .3.3

بما فيها الستثمارات  وشرالبيع   املتداولة،  املالية  األوراق    وجه   أكمل  على  التداول تنفيذ    املوظفين   على  يتعين   ،املشتركةء 

  أسماؤهم   واردةفقط مع وسطاء    التداولت  تتمأن    ويجب  ،السائدة بالنظر لبيئة السوق    الليبية لالستثمار  سسةاملؤ   لصالح

  املعتمدةقائمة الوسطاء  ب
 
  .  سلفا

  المتثال مسؤول    من  ةمسبق بموافقةو   مسبقامعتمدة  أخرى   مقراتاملؤسسة أو من   مقريتم التداول فقط من   ي أنينبغ 

  أخالقية  غير  مفرطةمضاربة    أو(  الحداث  استباق)على املوظفين عدم املشاركة في التداول املسبق    باإلضافة إلى ذلك، يجب

 .ت املؤسسةماراضد مصالح استث  ستكون من املمارسات التي   غيرها أو

 بالوكالة التصويت. 3.4

سواء بشكل    ليبية لالستثمار ممتلكات املؤسسة الو الجهات التابعة  املتعلقة باستثمار    سائلامل  تصويت علىال يتميجب أن  

 . املؤسسة لصالح  وجه أكمل على   مباشر،مباشر أو غير  

 الرشوة   مكافحة. 3.5

يمكن بأي شكل من األشكال أن    )نقدية أو عينية(  بدفع أي أموالعهد  املؤسسة تقديم أو دفع أو الت  يموظف  يحظر على

إليها كدافع للقيام بعمل  .  أو مؤسسات متصلة بهم  عائلته  أو أفراد  شركة   موظف أي  أو رشوة ألي موظف حكومي أو    ينظر 

إلى   أيأي ضيافة  فإن    ذلكباإلضافة  للموظفين    أو  تقدم  نوع  أي  من  أن    الحكوميين،هدايا  من  موافب   تتميجب  قة مسبقة 

 أن له تأثير   ليه علىإو أن يتم النظر  أذلك لتفادي أن يكون لديه  و   متثالل امسؤول  
 
وتكون  ثماراتها  على معاملة املؤسسة واست  ا

 حلية. ـامل للوائحكا للقوانين واانتهافي بعض الدول 

  تحقق   ل  نهاأعلى    طريقة  ي أبيها  لإر  ينظ  قد(  عينية  أو  نقدية)أموال  أي    تلقيو  أقبول    املؤسسة  فيظمو   علىكذلك    يحظر

الرشاملؤسسة  مصلحة )مثال عن    غير مباشرة  وأكانت سواء مباشرة    نوع  أي املشروعة من    غير  والدفعات  اوة. ويشمل ذلك 

 .(ثالث طرف و أ وسيط وأ  مقدم  أيطريق  

املوظفين تقد  متناع ل ا  كذلك  على  أي  عن  معنوي( يم  أو  )مادي  بالنيابةألطراف    دعم  الليبية  عن    سياسية  املؤسسة 

 . مع املؤسسة عالقات التلميح بوجودأو   التصريح  أوخيرية سياسية أو ألسباب  تبرعات طلبلالستثمار ويمنع على أي موظف  

   لالستثمار الليبية  املؤسسة  وأجهزةمعدات   ستخدام . ا3.6

و اكل  بش  استعمالها  بشرط  الشـخص يستخدام  ال ل  املؤسسة  ومعدات  أجهزة  ستخداماللموظفين    يجوز  .  بتحفظحترافي 

 متياز إستخدام  ل يعد هذا ا
 
 حبه في أي وقت إذا كان مفرطـويمكن س ا

 
 أو غير مناسب.   ا
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امل التحتفظ  بكامل  والسـؤسسة  املعلومات  كافة  إلى  للوصول  أجهزة  ـحقوق  على  بها  تحتفظ  التي    املعلومات   تقنيةجالت 

تم  ـال حيثما  بها  ذلك    ستخدامهااخاصة  في  ا الب  ستخداما)بما  ا إلريد  شبكة  إلى  والدخول  لإل لكتروني  ستعمال  ال نترنت( 

 خص ي.ـالش

 :  عدمخص ي أن يضمنوا ـستعمال الشل زة املؤسسة بهدف ا على املوظفين الذين يستخدمون أجه يتعين

 . بها الضرر   ايلحقو أن و  أ أو سمعة املؤسسة الليبية لالستثمار   بمصلـحة املساس -

 عن معلومات سرية للمؤسسة بالخطأ.  احو ـيفص أن أمن املعلومات أو  ب املساس -

رغم    نقل    - حاسوب  فيروسات  على  تحتوي  تعريض  بذلك  علمهم معلومات  أو  خطر  ،  ألي  فيروسااملؤسسة  ات  نتقال 

 . الحاسوب

 ستعمال أجهزة أو أنظمة املؤسسة. ا إساءة -

 . بشكل متعمد جال للمؤسسةـ املعلومات التي تشكل س  فذح  -

 وية املستخدم.لى ه املعلومات أو التستر ع  تزوير -

 إلى املعلومات التي ليس لديهم   -
 
 لرؤيتها. اتالحيالص الوصول عمدا

 متطلبات ترخيص البرامج بشكل متعمد. ف والنشر و حقوق التألي نتهاكا -

املستخدميناإلفصاح عن    املوظفينيمنع على   املرور    أسماء  الرموز أو كلمات  أمنية أخرى ألي    أو  بيانات  أي  أو  األمنية 

 ستمرارية العمل. ا  ةما هو مطلوب بموجب خط اءستثنابخص ـش

 لكتروني  إلا البريد .3.6.1

 
 
 حاصر حظر  ت

 
 والتي  ال  رسائل   ة

 
محتوى أو لغة أو صور غير    تتضمن بريد اإللكتروني املرسلة أو التي يتم الوصول إليها عمدا

 اتخاذ إجراءات تأديبية.  عليها يترتب قدلئقة 

ا اـتروني الشإللكيمنع استخدام أنظمة البريد  البريد  نترنت  إل لكتروني الشخصية على شبكة اإلخص ي )بما فيها حسابات 

 ملؤسسة  با خاصة علومات م ـأي وغيرها( لنقل أو تبادل  ياهو، و  ميل،   هوتو مثل جي ميل 

 أجهزة الحاسوب  .3.6.2

وافقة مسبقة ومساعدة  ون مخر بشبكة املؤسسة الليبية لالستثمار دآ  جهازأي    أوأي جهاز حاسوب    توصيلل يجوز  

قسم   توصيل  و   ،املعلومات  تقنية من  ذلك  الهواتف    املودمجهاز  و الرقمي،  و خص ي  الش  الحاسوبيشمل  جهاز  و   النقالةأو 

 (. والهواتف النقالة حمولةـأجهزة الحاسوب املو   الذاكرةفي ذلك وحدات تخزين  )بما القرص الصلب الخارجي 
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  إبالغ   يجب   و  عليها   تحتوي   التي  البيانات ذلك  في  بما  حوزتهم،  في  أو أجهزة تمعدا أي وأمن  سالمة  عن  مسؤولون  املوظفون 

 . ممكن وقت أقرب في أو األجهزة  املعدات  تلف أو فقدان في حالة  علوماتامل  تقنية إدارة

 الحاسوب   برمجيات .3.6.3

املباشر ومدير إدارة    رملدي اتحميل أو تثبيت أي برامج على أجهزة الحاسوب دون إذن مسبق وموافقة كل من    يجوز ل  

 املعلومات.  تقنية

 نزاهة أسواق املال  .4

امل مكانة  على  الحفاظ  أساس  العاملي  إن  الستثمار  مجتمع  في  وسمعتها  لالستثمار  الليبية  أعمالها    يخصؤسسة  جميع 

 ز نزاهة أسواق املال العاملية.يتعز  في  يتمثلو  موظفيها،بالتالي أعمال  و 

بأفضل    ،بأعمالهم  قاموا   حيثما   نصافإو   مانةأ و   بنزاهة   للتصرف  يسعوا   نأ  ها موظفيو املؤسسة  على    يتعين ملتزمين 

و خالقيةاأل مارسات  امل والرشوة    املالية  الجرائم  حالت  من   حالة  أي   في  ينخرط  ن أموظف    ألييجوز    ل ،  التحايل  فيها  بما 

   .هاباإلر   تمويل وأوالتداول من الداخل وغسيل األموال    لكترونيةاإل  والجرائموالفساد 

 معلومات داخلية.  ىبناًء عل التداول . 4.1

لبعض الستثمارات وطرق  ؤسسة الليبية لالستثمار على معلومات جوهرية املعتاد، قد يحصل موظفو امل العمل في سياق 

فسه إل  لنو  تداول تلك املعلومات سواء للمؤسسة أحق في  ـالفليس له    املعلومات،أي وقت هذه   إذا ما حاز املوظف في  . تداولها

إذامتثالل امسؤول  من    موافقة مسبقةالحصول على    بعد امل  .  املعلومات، يجب عليه    يه بأن لدوظف يعتقد  ـكان  مثل هذه 

 خص آخر. ـنقل تلك املعلومات إلى أي ش له وليجوز املعلومات.    بهذه  التصرفقبل   متثالل امسؤول  مناقشة األمر مع  

جمعها    التي  ملقيدة على القائمة ا  خاصةمعلومات جوهرية    عنها املؤسسة    و ظفمو   كيمتل  التي سيتم وضع األوراق املالية  

للمؤسسة أو أي حساب    املقيدةقائمة  ال  في  الواردة املاليةل يسمح ألي موظف بتداول األوراق و   ،المتثالؤول  مسبها   واحتفظ

 يرتبط بها. 

   ناسباملجراء  اإل املؤسسة    ستتخذ 
 
تق عندمالنافذة  للتشريعات    وفقا موظفا  بأن   رر 

 
على    ا بناء  بالتداول  قام  قد  ما 

 . خرينآالى  ةالليبية لالستثمار أو لنفسه أو قام بنقل معلومات داخلي  ةلصالح املؤسسمعلومات داخلية سواء 
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 في السوق املالي  التالعب. 4.2

يشمل  و   ،غير مباشرأو    بشكل مباشر  املاليالسوق  بتالعب  ال  ها أن من ش  يجب على املوظفين عدم الشتراك في ممارسات 

ممارسات   في  املشاركة  تزييف  تحريفذلك  امل  أو  األوراق  تضخأسعار  أو  بشكل  يالية  التداول  أحجام  صحيحم  هذا  ،  غير 

 عن أنفسهم وعائالتهم.  وبالنيابةحالة قيام املوظفين ببيع وشراء الستثمارات بالنيابة عن املؤسسة  فيالسلوك متوقع 

 اإلفصاح  .5

املهنة    لالستثمار  الليبية  ؤسسةامل  امتثالتوثيق    إن   تستوجبه هذه   مما  مهم   جزء  هوملدونة قواعد السوك وأخالقيات 

 .املدونة

   هبات في صورة املدفوعة املبالغالهدايا والضيافة و  .5.1

أساس عادل ومنصف. خالل   بأنشطتها على  للقيام  الليبية لالستثمار  املؤسسة  ة  العادي  عمالاأل ب  املوظفين  قيامتسعى 

لذلك يجوز  ،  يا صغيرة ذات قيمة رمزيةوسيتم تبادل هدا  عتادةاملعمل الضيافة  مثل  مقبولة    ات ممارس هناكستكون  ؛  تبعةامل

من   )أقل  رمزية  قيمة  ذات  هدايا  أودينار    (250للموظفين قبول  املانح    ليبي  يكون  اعتيادية حيثما  املضيف  أو  ضيافة عمل 

 موجودا.

  قدم امل  للطرف  حراجإ  وأ   إهانةفي    تسببي  ل   بشكل )دينار ليبي    250تتجاوز قيمتها    داياه  قبول يجب على املوظفين عدم  

 بدون طلب.  تقديمها يتم الهدايا  نأ  على الرغم من (للهدية

املؤسسة، أو خلق    عمال أ بنية التأثير على أي قرار يتعلق  ب ش يء يمكن أن ينظر إليه    أي   قبول   عدم  املوظفين  على   يتوجب

 . حصالفي امل تضارب

املوظفين تحت أي ظرف من الظروف    الحصول علىأ  طلب   يمنع على  أخرى  مناف  أو   هدايا   و  أي أشياء  أو  أو ضيافة  ع 

أو   أنفسهم  بالنيابة عن  قيمة  أو    املؤسسة  موردي  من  عائالتهمذات  من ذوي    أو غيرهممعها    املستثمرينالليبية لالستثمار 

 . العالقة

 
 
أو املنح أو    عدم  على املوظفين   يتوجبذلك،    عن  فضال بها  املتبرع  أو  القيمة  النافع ذات  املقبول الهدايا  افة  ضيالكبيرة 

 و   ،أو غيرهم من املشاركين في سوق املال  املستثمرينأو شركائها    املؤسسة  مورديمن    املبالغ فيها
 
قدم له  يجب على أي موظف ت

 . بذلك متثالل امسؤول   وإبالغضيافة فاخرة أو هدية باهظة رفض العرض 

  عن قيمتها  التي تقل  الضيافات املقبولة  عن الهدايا املستلمة و تقديم تقرير اإلبالغ بشكل ربع سنوي    ب على املوظفين يج

التي لم يتم قبولها،  دينار ليبي(  250مبلغ     مرفق يوجد نموذج ملثل هذا اإلبالغ  .  وكذلك عليهم اإلبالغ عن الهدايا والضيافات 

 دونة. ـهذه املب
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الى  و   سنوي   ربع  أساس   على   ومراجعتها  التقارير  هذه   تجميع  متثالاإل   ر مدي  على   يتعين ملخص  املراجعة  تقديم  لجنة 

     .والمتثال واملخاطر

ا نفاق  إسياسة  ل  متثال ل ايجب على املوظفين    عمال أل عند استضافة زيارات عمل أو عند تقديم هدايا صغيرة إلى شركاء 

 . قيمتها ديمها لتسديدد تقملؤسسة واإلفصاح عن تلك النفقات بوضوح عنا

   املصالح تضارب. 5.2

املوظف   من   املتوقعمن   من  جميع  التي  األنشطة  في  املشاركة     املحتمل ين عدم 
 
تضاربا تخلق  املؤسسة    أن  مع  املصالح  في 

  املصالح سواءعن أي تضارب في  عليهم اإلفصاح كتابة  ويتعين  ،واستثماراتها
 
 .   متثالل ا مسؤول إلى محتمل الوقوع  أو   كان حاليا

مع جهة    (العائلةمن خالل أحد أفراد    سبيل املثال،  على)  مباشرة، سواء مباشرة أو غير    إذا كان لدى أي موظف عالقة 

املوظف اإلفصاح عن    هذا  يجب على  عندئذكون له عالقة عمل معها،  تمع املؤسسة أو يسعى ألن    نشاط تجاري   عالقةلديها  

   .األخرى اركة في التعامالت القائمة بين املؤسسة والجهة املشحة للمؤسسة ويمتنع عن ـهذه املصل

  ذلك عن    اإلفصاح  املطلوب  فمنيستفيد أي موظف ماليا من أي تصرف تقوم به املؤسسة،    نأب  حتمالا  ودوجفي حالة  

 . لمتثالسؤول امل

 
 
تأثر   نهأ معقول  بشكلبدو أو ي يكون اتخاذ أي إجراء على  قادرا املوظف، قد يوجد تضارب في املصالح عندما يكون  عموما

 . من عدمهانت هناك فائدة مالية للموظف ح املؤسسة سواء كاـير مصالـبمصالح أخرى غ

 املشاركة السياسية . 5.3 

ل  سياسات  إن لالستثمار  الليبية  ول    املؤسسة  من  تمنع  املوظفين  السياسية،  متقييد  حقوقهم  علولكن  مارسة    يهميجب 

من مشارك  التأكد  اتهم  أن  ل  في  السياسية  دورهم  تتعارضملسائل  باملؤسسة املنوط    مع  للموظفين  وبالتال،  بهم  سمح  ي  ل  ي 

 . مع املؤسسةأو شغل منصب في أي حزب سياس ي أثناء توظيفهم بأي صفة  بالعمل

 الشخصية االستثمارات. 5.4 

الليبية لالستثمار، يجب عليهم التبليغ عن استثمااعند     كذلك   يهم يجب عل، و م الحاليةراته نضمام املوظفين للمؤسسة 

  اإلبالغ  
 
تتم  هذه املدونة ويجب أن  ب  مرفقاإلبالغ  يوجد نموذج لهذا  )  الشـخصيةلى استثماراتهم  ع  طرأتعن أي تغييرات  سنويا

 ( .متثالل ا مسؤول إلى  إعادته
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 ( عن املخالفات بالغإل ا) السلوك مدونة انتهاكات . 5.5

إذا كان هناك أي  و .  المتث ل الرئيس    آخــرون  موظفون التي يرتكبها    السلوك   مدونةات  تهاك ي موظف باإلبالغ عن جميع انأ  يلتزم

 نتهاكات.اإل تلك  الم املدير التنفيذي ومدير إدارة املراجعة الداخلية بـح، عندئذ يجب إعـتضارب في املصال

، فله أن يثير مخاوفه  المتثال يس  رئ ل  كان املوظف ل يشعر بالراحة في اإلبالغ عن انتهاكات مدونة السلوك من خال  حال  في

 حوكمة. ـجنة الـ ل قعن طريأمام مجلس اإلدارة 

بأن    علما .  التأديبيةمحمي من الدعاوى املدنية أو الجزائية واإلجراءات    (عن املخالفة  باإلبالغ  )سيقوم   الذيالشخص  سيكون  

 بدليل إثبات.أن يكون   بمخالفة مدونة السلوك يجب اتهام أي  
 
 مدعوما
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 حق ملال ا .6

 ( أ) امللحق 

 التعريفات  

 التالية ما لم يقتض السياق خالف ذلك:   ، تطبق التعريفاتاملدونةفي هذه  

-  LIA: .تشير إلى املؤسسة الليبية لالستثمار 

 لالستثمار  الليبية  للمؤسسة خالقيات املهنةأو  السلوك  قواعد مدونة تعني: املدونة -

 باملؤسسة الليبية لالستثمار.  المتثل اأو قسم دارة إيشير إلى  :متثالال امسؤول  -

   سواق املالية، وقد يكون الشراءتداول األوراق املالية لألصول في األ   عدم  حالةتعني    :املباشرةاالستثمارات   -
 
   عقدا

 
 منفصال

 بائعي األصول.  أوبين املؤسسة الليبية لالستثمار وبائع 

  تحت   شمل املوظف بدوام كامل أو جزئي أو موظفوير  شخص يعمل لدى املؤسسة الليبية لالستثما   أي  يعني  :وظفامل -

موظفين أالتجربة   إستشاريين  (مؤقتين  بعقود)  و  أو  متدربين  معارين  أو  أو  منتدبين  موظفي    أو  إلى    متثال ل اباإلضافة 

 .باملؤسسةكبار املدراء اآلخرين  وغيرهم من 

امل  : املؤتمن - بأصول  متعلقة  قرارات  واتخاذ  بإدارة  مكلف  شخص  إلى  بالنيابة  ؤسس يشير  لالستثمار  الليبية    عنها ة 

 ها. توملصلح

  شأن   ومن  .  جوهرية وغير عامة  معلومات  أيستفادة من  ل يعني التداول من خالل ا  :داخليةبناء على معلومات    اول التد -

ا من  عموم  معروفةاملعلومات غير العامة ليست    وتعتبر .  للمؤسسةاملعلومات الجوهرية التأثير على أسعار األوراق املالية  

 قبل أسواق املال. 

ا - التابعة للمؤسسة  )  تشمل:  لالستثمارلليبية  الشركات  ( ومحفظة ليبيا أفريقيا لالستثمار  LTPاملحفظة طويلة املدى 

(LAP( الخارجية  لالستثمارات  الليبية  والشركة   )LAFICO( والتنمية  الداخلي  لالستثمار  الليبي  والصندوق   )LLIDF  )

 (.Oilinvest)طية وشركة الستثمارات النف

دليل  شاهدمن  مأخوذ    شفوي تصريح    يعني  :إثبات  دليل - في    داعم،  وأي  املثال  سبيل  وصور    نموذج  شكلعلى  توثيق 

 . وسجالت ... الخ

 . خوات واألطفال والوالدين وأي قريب معال يكون الشخص مسؤول عنهخوة واأل زوجة واإل  وأ  زوجيعني   :قريبال -

 أي موظف معلومات داخلية عنها.  لدى أوركات التي لدى املؤسسة الليبية لالستثمار  الش تعني قائمة  :القائمة املحظورة -

 . والتداول أداة مالية أخرى قابلة لالستثمار و يعني شراء وبيع ورقة مالية أ :التداول  -



   

                                                                                                     وأخالقيات املهنة مدونة قواعد السلوك  –املؤسسة الليبية لالستثمار  

 

 

14 
 

 ( ب )امللحق 

 ضيافةالأو  اهدي الاإلبالغ عن   نموذج 

 

 ________  __________________________________________ االسم: _   

 ________________________ __________________: _( وي )السن ع الرب  

 _____ ____________________________________________ : _التوقيع   

 

 

 

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

 دينار ليبي                                              دينار ليبي  250، حيث كانت قيمة   كل منها أقل من يافةالقيمة اإلجمالية لجميع املنافع والهدايا والض

 والضيافة، التي تم رفضها قائمة بجميع املنافع والهدايا 

 

القيمة  البيان التاريخ

 التقديرية 

باملؤسسة  العالقة الجهة املانحة 

 الليبية لالستثمار

 كان امل املستفيد

 فرد العائلة املوظف

 

 

 

 

 

 

 

 

 متثال. ل إلى ا ربعيوما بعد نهاية كل   15ل هذا النموذج معبأ خالل يرجى إرسا
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 ( ج) امللحق 

 الشخصية:اإلبالغ عن االستثمارات   نموذج 

  

 ____________________________________________   االسم:

 ________________ ___________________________  نة: ــــالس  

 ________________________ ___________________ التوقيع:

 

 الشخصية الستثمارات ممتلكات 

 القيمة السوقية الحالية                                        نوع الورقة املالية                                        الستثمارسم ا

1. 

2. 

3. 

 األوراق املالية خالل العام املاض ي   يعبمشتريات أو 

 في وقت التداول القيمة السوقية        نوع الورقة املالية                                 الستثمارسم ا                    شراء أو بيع

1. 

2. 

3. 

 بعد نهاية كل سنة إلى 15يرجى إرسال هذا النموذج معبأ عن السنة املنتهية خالل 
 
 . متثالل ا  يوما
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 : (د )امللحق 

افقة على مبا  الخاصة بها.  السلوك ومدونةالليبية لالستثمار   املؤسسةدئ نموذج املو

 

 

املوظف(  ____________________________________________      أنا على    )اسم  الليبية    بمبادئ  اللتزامأوافق  املؤسسة 

 
 
 وإتباع   لالستثمار نصا

 
 .يات املهنة خالقوأ  السلوك مدونةومضمونا

 _____________________ ______________________  التاريخ:

 

 __________________________________________  التوقيع:

 

 باملؤسسة الليبية لالستثمار.  لتحاق العند  متثالل اإلى يتم تقديمه  


