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 2  المؤسسة الليبية لالستثمار 
 

 املقدمة  .1

 
 
   هذهشكل مجموعة املبادئ الواردة في  ت

 
وأعضاء    برئيس  املتعلقةاملهنة    وأخالقياتالسلوك    قواعددونة  مل  الوثيقة أساسا

إدارة   الليبية لالستثمار،  املمجلس  االمتثال    إجراءات  لتطبيقاملمارسات    أفضل   وفقاملدونة    هذه  إعداد  تم   وقد ؤسسة 

 السيادية.الثروة  صناديقفي  املتبعة

إلى إنشاء إطار واضح    كما   الحوكمة ويعزز مبادئ  أعضاء مجلس اإلدارة    لعملسلوك  ال  قواعد   يضعتهدف هذه املدونة 

  من   حدـللوالشفافية واملساءلة ووجود تدابير    الرشيدةوالشفافية في إدارة املؤسسات، وإظهار االلتزام املؤسس ي بالحوكمة  

 الفساد وسوء اإلدارة. 

املدونة   قدم 
 
املتوقع  ل  إرشاداتت عند    من لسلوك  اإلدارة  مجلس    إدارة   على  مؤتمنين   مبصفته  ملهامهم  ممارستهم أعضاء 

مجلس    ويجب  املؤسسة،  والشركات    اإلدارة على  املؤسسة  وممارسات  توافق سياسات  مع    حافظـواملضمان  لها  التابعة 

 والقيم املنصوص عليها في هذه املدونة.    القواعد

  ، الرئيسة للمؤسسة   املساهمات  في  يحدث  قد  الذيتضارب املصالح    جةـومعالمجلس اإلدارة على تحديد    أعضاءسيعمل  

 . القرار  اداتخ استقاللية  على خارجية ـال  لألطراف تأثير أي  وجود عدم ن م والتأكد 

 املهنية  .2

التامة لصالح    واملوضوعيةاالستقاللية    وإبداءبطريقة مهنية وأخالقية،    املؤسسة التصرف يتعين على أعضاء مجلس إدارة  

ينبغي    وال  ،املؤسسةاتخاذ القرارات بما يحقق مصلحة    في  النزاهةأعلى معايير    وعليهم إتباع  لالستثمار، املؤسسة الليبية  

  يؤثر الذي  بالشكل مناصبهم  استغالل  إساءةألعضاء مجلس اإلدارة  
 
 على سمعة املؤسسة الليبية لالستثمار.   سلبا

 املسؤولية   .2.1

بإدا باعتبارهم مؤتمنين عليها ومكلفين  املؤسسة  اتجاه  رة واستثمار  يجب على أعضاء مجلس اإلدارة تحمل مسؤولياتهم 

 حها. ـأصولها ويتعين عليهم اتخاد القرارات نيابة عنها والعمل بعدالة واستقاللية لتحقيق مصال

 للقانون  اإلملام واالمتثال .2.2

حلية والدولية ذات العالقة باملهام التي يقومون بها  ـيجب على أعضاء مجلس اإلدارة ضمان إملامهم وامتثالهم للقوانين امل

مؤتمنين على إدارة املؤسسة. وتشمل تلك القوانين واألنظمة، على سبيل املثال ال الحصر االعتبارات السلوكية  بصفتهم  

التي تؤثر على صورة املؤسسة، باإلضافة إلى قيود االستثمار والضريبة ومكافحة االحتكار واملساهمة السياسية وقانون  

 الشركات واملقاطعة والحظر الدوليين. 

 دل والصادق واألخالقي التعامل العا .2.3

 
 
املشاركة عمدا املؤسسة عن  إدارة  أعضاء مجلس     يمتنع 

 
ينعكس سلبا أي فعل  ارتكاب  أو  أي تصرف،  السمعة    في  على 

 ومهارتهم أو سمعة ونزاهة أو أهلية املؤسسة.  املهنية، ويؤثر على نزاهتهم وأهليتهم،

 لقوانين العمل واللوائح  كما يجب عليهم تحديد عالقات عملهم بطريقة تتماش ى مع قيم   
 
االحترام والنزاهة والعدل وفقا

 والقرارات املعمول بها في ليبيا. 
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 الوالء  .3

ح األخرى، وعلى جميع األعضاء تقديم واجب الوالء، كما يجب عليهم  ـيجب أن تسمو مصالح املؤسسة على جميع املصال

ح املؤسسة  ـأن يتصرف بطريقة تتعارض مع مصالخصية وال يجوز ألي عضو ـحهم الشـح املؤسسة على مصالـتقديم مصال

 واستثماراتها أو خلق نزاع معها. 

 السرية  .3.1
يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة مراعاة بذل العناية الكافية والتكتم وواجب الرعاية عند التعامل مع البيانات السرية أو  

ال الفكرية  امللكية  أو  املعلوماتـاملعلومات  تلك  وخاصة  باملؤسسة  ال  خاصة  باالستثمارات  املـاملتعلقة  أو  حتملة  ـحالية 

حق ضررا  ـخصية عن املوظفين ورواتبهم التي قد تلـواستراتيجيات العمل والشركاء واملوردين باإلضافة إلى املعلومات الش

 عند الكشف عنها.  

 خارجية ـ املصالح ال .3.2
أو مناصب يشغلها بمقابل أو بدون مقابل  يجب على أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة اإلفصاح للمجلس عن أي مهام  

لدى أي جهة خارجية أخرى بغض النظر عن طبيعة عمله، وذلك لضمان الوالء وااللتزام بأهداف املؤسسة وتجنب تضارب  

 املصالح. 

 مكافحة الرشوة .3.3

بأي شكل من  يحظر على أعضاء مجلس إدارة املؤسسة تقديم أو دفع أو التعهد بدفع أي أموال )نقدية أو عينية( يمكن  

األشكال أن ينظر إليها كدافع للقيام بعمل أو رشوة ألي موظف حكومي أو موظف شركة أو أفراد عائالتهم أو مؤسسات  

 تابعة لهم.

كما يحظر على أعضاء مجلس إدارة املؤسسة قبول أو تلقي أي أموال )نقدية أو عينية( ال تفض ي بأي حال من األحوال   

كانت  ـلتحقيق مصل سواء  نوع،  أي  من  املشروعة  غير  املدفوعات  أو  العموالت  أو  الرشاوى  ذلك  ويشمل  املؤسسة،  حة 

 مباشرة أو غير مباشرة عن طريق أي وسيط أو طرف ثالث. 

ذلك على أعضاء مجلس اإلدارة االمتناع عن تقديم أي دعم )مادي أو معنوي( ألطراف سياسية بالنيابة عن املؤسسة  ك •

إلى عالقاته   يلمح من خالله  أو  يصرح  معنوي( ألطراف سياسية  أو  )مادي  دعم  تقديم  أي عضو  على   
 
أيضا ويمنع 

 باملؤسسة.

 اإلفصاح  .4

 تلتزم املؤسسة الليبية لالستثمار بأعلى م
 
حتذى به في  ـو، وعلى املغملبادئ سانتيا  عايير اإلفصاح وفقا  ي 

 
جلس أن يكون مثاال

 االلتزام بهذه املعايير. 

 الهدايا والضيافة    .4.1

 ملبادئ العدالة واالنصاف. حيث يعد من املمارسات املتعارف عليها  
 
تسعى املؤسسة الليبية لالستثمار للقيام بأنشطتها وفقا

خالل عالقات سير العمل العادية، وجود ضيافة عمل معتادة ومعقولة وتبادل هدايا ذات قيمة رمزية. على أن يتم التقليل  

وال   املستطاع،  قدر  الهدايا  هذه  على  من  التأثير  شأنه  من  ش يء  أي  قبول  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  عضو  ألي  يجوز 
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 4  المؤسسة الليبية لالستثمار 
 

استقاللية القرارات املتعلقة بعمل املؤسسة، أو يخلق تضارب باملصالح. كما يمنع أعضاء مجلس اإلدارة تحت أي ظرف  

ابة عن عائالتهم من موردي  من الظروف الحصول على هدايا أو منافع أو ضيافة أو أي أشياء أخرى قّيمة ألنفسهم أو بالني

 املؤسسة أو مستثمريها. 

  بدوره سيقوم بتحديد االجراء املناسب، وال  الذيمجلس اإلدارة    إلى  حوافزـال  أو  الهدايا   عروض  عن   اإلبالغ  يجب

أي    جيلـتس  عليهم  أخرى، كما يجب  أي مدفوعات  أو  االسهم   حيازة   أو   نقدية  عروض   أي  قبول   اإلدارة   مجلس  ألعضاء  يمكن

 جلس.ـامين سر امل لدى دينار 500 من  أكبر  هدايا تكون قيمتها 

 ح ـ تضارب املصال  .4.2

امل التي من  حتمل أن تخلق تضاربا في املصالح مع املؤسسة  ـيجب على أعضاء مجلس اإلدارة عدم املشاركة في األنشطة 

حصول على أي منافع  ـمناصبهم باملؤسسة للواستثماراتها باإلضافة إلى ذلك، وال ينبغي ألعضاء مجلس اإلدارة استغالل  

 مالية.  

 املشاركة السياسية  .4.3

عليهم   يتعين  ولكن  السياسية،  املشاركة  تقيد أعضاء مجلسها من  تمنع وال  الليبية لالستثمار ال  املؤسسة  إن سياسات 

النزاهة في اتخاذ القرارات    التأكد من أن مشاركتهم ال تتعارض مع دورهم كأعضاء بمجلس اإلدارة، وعليهم إتباع أعلى معايير

 ح العليا للمؤسسة.ـالتي تحقق املصال

 مجلس اإلدارة  اللجان املنبثقة عن أعضاء  .5

 وأخالقيات املهنة    سلوكال  قواعدمدونة    تنطبق
 
  جزء  يشكلون    الذين   املستقلين  جلسامل  جانـل  أعضاء  على  أيضا

 : جان التاليةـمن الل

 واالمتثال  خاطرـوامل التدقيق جنةـل •

 االستثمار  جنةـل •

 واملكافآت   الترشيحات جنةـل •

 حوكمة ـال جنةـل •

 

ح  ـاملصال  عن   املنتظم  ( بشأن اإلفصاح 3.2القواعد املذكورة بالفقرة رقم )من    جان املستقلينـلال  أعضاء  تثنى يس

توقع ذلك، ومع . خارجيةـال  .جلسـامل  جنةـل جلسات  أثناء املصالح  في محتمل  تضارب  أي  عن زمالئهم   تنبيه منهم  ي 
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 املالحق .5

 امللحق )أ(: التعريفات 

 تطبق في هذه املدونة، التعريفات التالية ما لم يقتض السياق خالف ذلك:

 "املجلس": مجلس إدارة املؤسسة الليبية لالستثمار.  •

 "عضو املجلس": عضو مجلس إدارة املؤسسة الليبية لالستثمار.  •

 "املؤسسة": املؤسسة الليبية لالستثمار  •

 "املدونة": تعني مدونة قواعد السلوك   وأخالقيات املهنة باملؤسسة الليبية لالستثمار  •

 "االمتثال" إدارة االمتثال باملؤسسة الليبية لالستثمار  •

• ( املدى  طويلة  املحفظة  تشمل  لالستثمار"  الليبية  للمؤسسة  التابعة  ومحفظةLTP"الشركات   أفريقيا ياليب ( 

 الداخلي لالستثمار الليبي والصندوق  (LAFICO) الخارجية لالستثمارات الليبية ( والشركةLAP) لالستثمار

 .( Oilinvest )النفطية  االستثمارات (  وشركةLLIDF) والتنمية

 

 قرار تسمية أعضاء مجلس إدارة املؤسسة الليبية لالستثمار. امللحق )ب(: 


