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  ) مسيحي2010( ر .  و1378 لسنة )13(قانون رقم 
  بتنظيم املؤسسة الليبية لالستثمار 

 -:مؤمتر الشعب العام 
  .  ر. و1377تنفيذًا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في دور انعقادها السنوي للعام  -

  .وبعد اإلطالع على اإلعالن عن قيام سلطة الشعب  -

م   - انون رق ى الق سنة ) 1(وعل ان    . و1375ل شعبية واللج ؤتمرات ال ل الم ام عم شأن نظ ر، ب

  .الشعبية 

  .وعلى قانون النظام المالي للدولة  -

ات والمؤسسات         1975لسنة  ) 110(وعلى القانون رقم     -  مسيحي، بتقرير أحكام خاصة بالهيئ

 .العامة وشرآات القطاع العام 

  .ة المدنية مسيحي، بإصدار قانون الخدم1976لسنة ) 55(وعلى القانون رقم  -

اإلذن    مسيحي 1972لسنة  ) 18(وعلى القانون رقم     - شاء المصرف الليبي الخارجي     في ، ب  إن

  .وتعديالته 

م  - انون رق ى الق سنة ) 6(وعل سيح1981ل تثمارات ي م ة لالس شرآة الليبي شاء ال شأن إن ، ب

  .الخارجية

  .ديله وتعاالقتصاديةر بشأن مزاولة األنشطة . و1369لسنة ) 21(وعلى القانون رقم  -

  . ر بشأن ضرائب الدمغة . و1372لسنة ) 12(وعلى القانون رقم   -

  .ر بشأن المصارف . و1373لسنة ) 1(وعلى القانون رقم  -

  .ر ، بشأن شرآات القطاع العام . و1374لسنة ) 3(وعلى القانون رقم  -

  .ر ، بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية. و1375لسنة ) 2(وعلى القانون رقم  -

 .ر ، بشأن إنشاء تنظيم جهاز المراجعة المالية. و1375لسنة ) 3(نون رقم وعلى القا -

 . ر بشأن ضرائب الدخل . و1378لسنة ) 7(وعلى القانون رقم   -

  . ر بشأن تشجيع االستثمار . و1378لسنة ) 9(وعلى القانون رقم   -

  صاغ القانون اآلتي

 الفصل األول

  التعاريف
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    )1 (مادة

  -: بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين آل منها في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد

  .الجماهيرية العربّية الليبّية الشعبية االشتراآية العظمى:الدولة

ة   شعبية العاّم ة ال تراآية      :اللجن شعبية االش ة ال ة الليبّي ة العربّي ـة للجماهيري شعبيـة العاّم ة ال  اللجن

  .العظمى

  . لقائمة وقت صدور هذا القانون والمنظمة بموجب أحكامه  المؤسسة الليبـية لالستثمار ا:المؤسسة

ام      :مجلس األمناء ًا لألحك سؤولياته وفق ه وم د مهام ه وتحدي تّم تعيين ذي ي سة ال اء المؤس س أمن مجل

  .الواردة في هذا القانون

ام   :مجلس اإلدارة ًا لألحك سؤولياته وفق ه وم د مهام ه وتحدي تّم تعيين ذي ي سة ال س إدارة المؤس  مجل

  .اردة في هذا القانونالو

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الذي يتّم تعيينه وتحديد مهامه ومسؤولياته وفقًا           : رئيس مجلس اإلدارة  

  .لألحكام الواردة في هذا القانون

ام                :المدير التنفيذي  ًا لألحك ه ومسؤولياته وفق المدير التنفيذي للمؤسسة الذي يتّم تعيينه وتحديد مهام

  .قانونالواردة في هذا ال

تثمار  وال المخصصة لالس ى المؤسسة  ألغراض :األم ة إل ا الدول د به ي تعه وال الت وع األم  مجم

ام المنصوص                ًا لألحك وال وفق ك األم تثمار تل ادة اس تثمار وإع استثمارها واإليرادات الناتجة عن اس

  .عليها في هذا القانون

 الفصل الثاني

  تنظيم المؤسسة 

   )2 (مادة

  ثمار وفقًا ألحكام هذا القانونتنظم المؤسسة الليبية لالست

    )3 (مادة

ة       ع اللجن ستقلة وتتب ة الم ة المالي ة والذم صّية االعتباري تثمار الشخ ة لالس سة الليبي للمؤس

ا من تحقيق أغراضها                   ة لتمكينه صّرفات الالزم ال والت ع األعم ام بجمي الشعبّية العاّمة ، ولها القي

  .وممارسة نشاطاتها وفقًا ألحكام هذا القانون

    )4 (مادة
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شاء           يكون   ة طرابلس، ويجوز لمجلس اإلدارة إن انوني في مدين مرآز المؤسسة ومحلها الق

  .  الخارجداخل و الفي فروع أو مكاتب لها حسب الحاجة 

 الفصل الثالث

  أغراض المؤسسة 

    )5 (مادة

س            ى أس ارج عل ي الخ تثمار ف صة لالس وال المخص تثمار األم ي اس سة ه راض المؤس أغ

ر مباشر في مختلف المجاالت االقتصادية على نحو يساهم الجدوى االقتصادية بشكل مباشر أو غي

وارد     ًا لم ا دعم ة منه د المالي ضل العوائ ق أف ا ويحق وطني وتنويعه صاد ال وارد االقت ة م ي تنمي ف

ة   ة العام ة   الخزان ال القادم ستقبل األجي مانًا لم رادات    ، وض دخل واإلي ات ال ر تقلب ن أث د م ، ويح

ة، ويجوز  ا ااألخرى للدول تثمله شعبية  ر اس ة ال ة اللجن د موافق داخل بع ي ال ا ف ن أمواله جزء م

  .العامة

تثمارها   سئولة عن اس ون م تثمار ، وتك وال المخصصة لالس ولى المؤسسة استالم األم وتت

ة   ق التنمي ة لتحقي ة الالزم وارد المالّي أمين الم ي ت ساهمة ف ة للم صالح الدول تثمارها ل ادة اس وإع

صادي في المستقبل، وللمؤسسة في             االقتصادّية للشعب الليبي واستمرار      ه االقت ه ورخائ  رفاهيت

 :سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي

 . وضع ومتابعة سياسة استثمار األموال المخصصة لالستثمار  .أ 

ا              .ب  اتج عنه د الن ا واستثمارها وتحصيل العائ األموال المخصصة لالستثمار وإدارته االحتفاظ ب

 . عليها في هذا القانون وإعادة استثمارها وفقًا لألحكام المنصوص

وق أو أصول سواٌء   .ج  ة أو حق ة أو منقول ات عقاري ادة االستثمار في أّي ممتلك االستثمار وإع

واع                          ع أن ال ال الحصر، جمي ى سبيل المث ك عل ا في ذل ة أو مختلطة، بم ة أو معنوّي آانت مادّي

ة والمعادن والسلع   األسهم والسندات واألوراق والصكوك المالّية والتجارّية والعمالت األجنبي       

 .األساسية والبضائع ، وجميع المواد والسلع والمستندات األخرى القابلة لالستثمار

 .بيع أو مبادلة أّي ممتلكات نقًدا أو بتسهيالت، والتعامل في آافة المشتقات المالية األخرى   .د 

ات أو صناد         .ه  صفية أّي استثمارات أو هيئ د أو ضم أو ت ة  إعادة تنظيم أو دمج أو توحي يق تابع

  .للمؤسسة أو ممتلكات تحتفظ بها ، والقيام بجميع التصّرفات القانونّية الالزمة لذلك

وال                   .و  تحويل أو استبدال أّي مستندات متعّلقة بأّي عملّية من عمليات استثمار أّي جزء من األم

 .  المخصصة لالستثمار
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من اللجنة الشعبية العاّمة القيام بأّي أعمال أو مهام أخرى تكلف المؤسسة بها بمقتضى قرار        .ز 

 .وبما يتفق مع أغراض المؤسسة المحّددة في هذا القانون

ة                   .ح  ة أو المالي ا التعاقدي ذ التزاماته ة لتنفي ى      اتقديم ما يلزم من ضمانات قانوني اًء عل ة بن لمترتب

 .االتفاقات التي تعقدها مع الغير بمقتضى أحكام هذا القانون 

  .رى الالزمة لتحقيق أغراضها وإدارة شؤونها القيام بجميع التصّرفات األخ. ط

  الفصل الرابع 

  مجلس األمناء 

  )6(مادة 

ة ويتكون من                        شعبية العام ة ال رار من اللجن شكيله ق يكون للمؤسسة مجلس أمناء يصدر بت

يط     ات التخط ة لقطاع شعبية العام ان ال اء اللج سًا وعضوية أمن ة رئي شعبية العام ة ال ين اللجن أم

راء في مجال عمل                     والمالية واالق  ا المرآزي وعدد من الخب تصاد والتجارة ومحافظ مصرف ليبي

  .المؤسسة 

 )7(مادة 

ة ال و الجه اء ه ي تختص بالمؤسسة ا يعلمجلس األمن ة للمؤسسة الت سياسة العام برسم ال

شئت المؤسسة من             يكفل   ومراقبة مدى االلتزام بتنفيذها بما       تحقيق األهداف واألغراض التي ُأن

  -: ما يلي وله في سبيل ذلكأجلها، 

الي      اعتماد  .1 ز الم ل سالمة المرآ ة التي تكف وحسن أداء    للمؤسسة المعايير والضوابط الرقابي

س اإلدارة  ى مجل ّين عل ي يتع تثمارية الت ا االس ابرامجه زام به د   االلت ذعن اتتنفي   سياس

 .لالستثمار المخصصة استثمار األموال ستثمار وإعادة ضوابط االوواستراتيجيات ومعايير 

اد جلس اإلدارة عن عمليات النظر في التقارير الدورية التي يعّدها م  .2 دابير  االستثمار واعتم  الت

 . المناسبة التي من شأنها تجنب مخاطر االستثمار

  .اعتماد النظام الذي يضعه مجلس اإلدارة لضبط األداء اإلداري والمالي للمؤسسة   .3

ين  .4 س إدارة تعي سةامجل ة لمؤس ه ومتابع وائح     أدائ انون والل ذا الق ام ه ًا ألحك ه وفق  لمهام

              .الصادرة بمقتضاه 

ابه     نييخارج ينراجعتعيين مُ  .5 آته  ملحسابات المؤسسة وتحديد أتع راح       ،م   ومكاف ى اقت اًء عل بن

 .من مجلس اإلدارة
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 مجلس لدعم أداء االستثمار خبرة الدولّية في مجال  تشكيل لجنة استشارّية أو أآثر من ذوي ال        .6

ة    تثمار الدولي رارات االس ي ق شكيل اإلدارة ف ذلك ت ين    الل ، وآ ن ب ة م ة والمؤقت ان الدائم ج

 . من مهامبه ن غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم أعضائه أو م

تثمارية        .7 شطة االس االت واألن ى المج ول عل ع األص سب توزي تثمار ون ات االس اد سياس اعتم

 .رة المختلفة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدا

 .اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة  .8

وائح     .9 رار الل سة وإق ة للمؤس صة التابع تثمارية المتخص افظ االس صناديق والمح شاء ال إن

 .المنظمة لعملها بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة 

 .الموافقة على الموازنة التقديرية للمؤسسة  .10

 .للمؤسسة والميزانية السنوية لختامية الحسابات ااعتماد  .11

 )8(مادة 

يقوم مجلس األمناء بوضع األنظمة والقواعد الالزمة إلدارة وتنظيم إجراءات عمله بمقتضى             

 :مع مراعاة ما يليفي هذا الشأن قرار يصدره 

ا دعت الحاجة                     .1 ل، أو آلم ى األق ة أشهر عل ل ثالث يعقد مجلس األمناء إجتماعاته بواقع مرة آ

  .ذلكإلى 

على رئيس    ، لذلك  مجلس األمناء لالجتماع آلما رأى لزوماً      مع عدم اإلخالل بحّقه في دعوة       .2

 .ذلك عضوان أو أآثر منه يطلب لالجتماع عندما المجلسمجلس األمناء دعوة 

تكون اجتماعات مجلس األمناء صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم   .3

  .اب الرئيس  في حالة غيالرئيس أو نائبه

ة ألصوات الحاضرين                .4 ة المطلق اء باألغلبي رارات مجلس األمن ساوي     في ، و  تصدر ق ة ت حال

  .عدد األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع

يس أو أ    .5 ه رئ ضور اجتماعات ى ح دعو إل اء أن ي س األمن ضو  يلمجل س  ع ضاء مجل ن أع م

ذي و دير التنفي ه اإلدارة أو الم ذلك دعوة أّي من مل افظ ديري آ شرآات والمح صناديق ال وال

رأيهم في المسائل المعروضة     غيرهمأو  االستثمارية   ه دون ي عل من ذوي الخبرة لالستعانة ب

 .أن يكون لهؤالء صوت معدود
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   )9(مادة 

اء     على   يجب وم    مجلس األمن سنوي من مجلس اإلدارة          أن يق ر ال  بإعداد عقب استالم التقري

  :ما يلي تقرير يتضمن

ى      وتقييم هذا األداء ،  ،االستثماري للمؤسسة   األداء    -أ  درتها عل د   تخصوصًا مدى ق حقيق عوائ

  .تجاوزها تاستثمارّية تتفق مع المعدالت المقررة من مجلس األمناء أو 

 .القانون ها في هذايعلمدى التزام مجلس اإلدارة بالضوابط والقيود المنصوص   - ب 

ر المنصوص  ىيعلويرسل التقري ادة إل ذه الم ا ه في ه شته آم ة لمناق شعبية العاّم ة ال  اللجن

  .  نشره أو ملخص عنه بموقع المؤسسة على شبكة المعلومات الدوليةيجوز

 الفصل الخامس 

   مجلس اإلدارة 

   )10(مادة 

ه من             سبعة   يكون للمؤسسة مجلس إدارة يتكون من           رئيس ونائب يهم ال ذوي أعضاء بمن ف

ة في م        الكفاءة   رة العملّي وال واألصول،       وختلف مجاالت إدارة      العلمّية و الخب يصدر  استثمار األم

ع أو بعض األعضاء                  قرار نهيبتعي  من مجلس األمناء لمّدة ثالث سنوات، ويجوز إعادة تعيين جمي

ي مجلس      ضاًء ف صفتهم أع م ب نح له ي تم آت الت رار المكاف دد ذات الق ة، ويح دد مماثل ّدة أو م لم

  .اإلدارة

   )11(مادة 

ة     مجلس اإلدارة هو ا    ى إدارة المؤسسة ومتابع ا   لجهة المختّصة باإلشراف عل ذ برامجه تنفي

ام     وآذلك متابعة الجهات التابعة للمؤسسة لضمان حسن قيام        لتحقيق أهدافها،  ها بالواجبات والمه

  : ، ويتولى بصفة خاّصة ما يلي هاالمسندة إلي

، المخصصة لالستثمار    سياسات واستراتيجيات ومعايير استثمار وإعادة استثمار األموال     اقتراح   .1

 .وتنفيذها بعد اعتمادها من مجلس األمناء 

 .المؤسسة  ستثمارية التي تكلف بإدارة استثمارات المصارف والمؤسسات االاختيار .2

اذ .3 روض االاتخ شأن ع بة ب رارات المناس تها وتحليله الق د دراس تثمار بع دود  اس ي ح ك ف وذل

  .من مجلس األمناء ستراتجيات المعتمدة السياسات واال



7 
 

ب  .4 صفية أو ترتي ع أو ت ى بي ة عل افظ أوالموافق ى المح وق عل تثمارات أو األصول أو   أّي حق االس

راض   ق أغ ه لتحقي ك آل تثمار، وذل صة لالس وال المخص ن األم زءًا م شكل ج ي ت وال الت األم

 .المؤسسة

 .مات الالزمة لذلك يعلستثمار وإصدار التموال المخصصة لالإدارة مخاطر استثمار األ .5

ستثمار  االتي يضعها المدير التنفيذي أواللجان المشكلة من أجل         التنفيذية  إقرار الخطط والبرامج     .6

 .ستثمار عادة استثمار األموال المخصصة لالوإ

 ال      مة لها خالل أجل    اإليضاحات المتم للمؤسسة و الحسابات الختامية والميزانية السنوية      إعداد .7

 . يجاوز ثالثة أشهر من انتهاء السنة المالية 

ة                .8 إجراء تقويم منتظم ألداء المحافظ االستثمارية للمؤسسة وإصدار التعليمات واإلرشادات الالزم

  .بما يحقق السياسات واألهداف المنصوص عليها في هذا القانون 

شاطات           طالع على البيانات والتقارير والمعلومات      اال .9 ان ن ذي لبي دير التنفي الدورية التي يضعها الم

 .المؤسسة وتقييم نشاطها ومرآزها المالي 

لمتخصصة  الموافقة على النظم األساسية للشرآات المملوآة آليا للمؤسسة وصناديق اإلستثمار ا            .10

  .وفقا للتشريعات النافذة

شرآات     .11 شك           إنشاء ال صناديق والمحافظ االستثمارية في الخارج وت شكيل مجالس       وال ادة ت يل وإع

  .إدارتها

ا       .12 ستثمر فيه ي ت االت الت ق بالمج ا يتعل د صالحياتهم فيم تثمار وتحدي ديري االس اء وم ين أمن تعي

 .األموال المخصصة لالستثمار 

 .تعيين المدير التنفيذي ونوابه ومساعديه بالتشاور مع مجلس األمناء  .13

 .ة ، ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها  المحافظ والشرآات االستثمارية للمؤسسمديريتعيين  .14

أعضاء الجمعيات العمومية للشرآات والمحافظ والصناديق االستثمارية المملوآة وتسمية رؤساء  .15

 . جزئيًا للمؤسسة 

 . لالعتماد إلى مجلس األمناء اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة وإحالته  .16

 . المالك الوظيفي للمؤسسة اعتماد .17

  .ارية والمالية والفنية وما في حكمها من اللوائح المنظمة للعمل بالمؤسسة اللوائح اإلدإصدار .18

 .ها ذ الوطنية المؤهلة وتنفيالعناصر البرامج التدريبية الالزمة لتوفير األعداد الكافية من اعتماد .19

 . الفروع والمكاتب للمؤسسة وتعيين الوآالء أو المندوبين عنها في الداخل والخارج إنشاء .20
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 .تقرير السنوي عن أعمال المؤسسة في نهاية آل سنة مالية لها إصدار ال .21

   )12(مادة 

  .مجلس اإلدارة هو الجمعية العموميـة للجهات المملوآة بالكامل للمؤسسة 

  رئيس مجلس اإلدارة

   )13(مادة 

  :دارة بما يلياإليختص رئيس مجلس 

 .المجلس سر ينأمجتماع وإدارة جلساته واقتراح تسمية  دعوة مجلس اإلدارة لال .1

 . مجلس االدارةىاالجتماع علأعمال اقتراح وعرض بنود جدول  .2

تها ، ساالنظر فيما يحال من الجهات المختصة من المسائل المتعلقة بنشاط المؤسسة لدر .3

 بأعمالات العالقة ذ العامة والخاصة األخرى والدوائر والتنسيق بين المؤسسة والهيئات

 .ونشاطات المؤسسة

 .يكلف بها من قبل مجلس االدارةأو أي أعمال أخرى  الملفات االستثمارية دراسةتولي   .4

 .مام القضاءأالمؤسسة في عالقتها مع الغير و تمثيل .5

  الفصل السادس

  المدير التنفيذي

   )14(مادة 

 -:بما يلي يختص المدير التنفيذى 

 .  قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة ذوضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفي .1

 وعرضه على مجلس االدارة وتحديد صالحياتها راح تشكيل لجنة االستثمار بالمؤسسة قتا .2

 .جتماعاتها بعد عرضها على مجلس االدارة لالعتماداوتنفيذ توصيات اللجنة ومحاضر إلقراره ، 

 .إعداد مشروع الموازنة التقديرية وعرضها على مجلس اإلدارة .3

 .ة السنوية وعرضها على مجلس اإلدارةإعداد مشروع الحسابات الختامية والميزاني .4

 .إعداد التقارير الدورية عن نشاطات المؤسسة .5

 وعوائدها وإداراتهاإعداد التقارير عن أداء المحافظ والصناديق االستثمارية التابعة للمؤسسة  .6

ها المحققة واقتراح االجراءات المناسبة لتحسين اقتصادياتها والرفع من مستوى أدائها وعرض

 . القرارات الالزمة حيالهااتخاذجلس بما يمكنه من على الم
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واعتماد وإبرام وتجديد وإنهاء عقود العاملين  على التقسيمات التنظيمية للمؤسسة شرافاإل .7

  .هماإلجراءات المتعلقة بشؤون

يفاد  وشروط التعاقد العامة ونظم اإلونظم المرتبات والمزايا الملحقة بهااقتراح المالك الوظيفى  .8

الجهات والشرآات واقتراح آليات تعميمها على  المؤسسة في للعاملين واإلعارةريب والتد

 .وعرضها على مجلس اإلدارة إلصدار القرار الالزم بشأنها ،  لهاالتابعة

  السابعالفصل 

  النظام المالي للمؤسسة 

   )15(مادة 

  -:تتكون الموارد الماليـة للمؤسسة من اآلتي 

  .نقدية وأصول عينية ما يؤول إليها من أموال   .أ 

 .لما يحدده قانون الميزانية وفقًا سنة إلى أخرى  منالميزانية العامة  فائض ما يخصص لها من .ب 

 .العوائد المترتبة على نشاطات المؤسسة  .ج 

 .الدولة من مبالغ لها ما تخصصه   .د 

 .الدولة قروض من داخل وخارج وللمؤسسة الحصول على 

   )16(مادة 

  -:الجهات التالية وموالاأل لمؤسسةل  ملكًاتعد

  .اللجنة الشعبية العامة المجنبة المحددة من فائض اإليرادات النفطية  -1

 .المحفظة االستثمارية طويلة المدى -2

 .محفظة ليبيا أفريقيا لالستثمار -3

 .الشرآة الليبية لالستثمارات الخارجية -4

 .شرآة االستثمارات النفطية -5

شرآات         ا للمؤسسة     والمحافظ التي     ويتم احتساب صافي األصول بالنسبة لل ى   آلت ملكيته  عل

   . سجالتها وقت إنشاء المؤسسةأظهرتهاأساس القيمة التي 

  ) 17(مادة 

   .السنة المالّية للدولة وتنتهي بنهايتهابداية تبدأ السنة المالّية للمؤسسة مع 
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  )18(مادة 

مؤسسة وفقًا لألساليب    لل يصدر مجلس اإلدارة قرارًا بالنظم واإلجراءات المحاسبية السنوّية         

  .واألعراف المحاسبية الدولّية المعمول بها

   )19(مادة 

ة حسابات المؤسسة ،                 ي ة فحص ومراجع ة المالي از المراجع اء      تولى جه ى مجلس األمن وعل

ي  ين مراجع سابات تعي ارجيينح سمعة  خ ة ذات ال دقيق القانونّي ة والت ب المراجع ن ضمن مكات  م

  .لمدة أقصاها ثالث سنوات لمّدة سنة قابلة للتجديد لك ذو، وتحديد أتعابهم الدولية 

   )20(مادة 

ذا                   ويتولى مراجع  ام ه دقيق حسابات المؤسسة، ومالحظة تطبيق أحك ة وت  الحسابات مراجع

ه، و   ذًا ل ضاه أو تنفي صادرة بمقت رارات ال انون والق ر مهيعلالق ديم تقري ر  تق يم األداء وتقري بتقي

  .ء الفحص إلى مجلس األمنابنتائج

   )21(مادة 

 الحسابات حّق اإلطالع في آّل وقت على دفاتر المؤسسة ومستنداتها وغير ذلك من              يلمراجع

ائق  ضاحات وا أن يطلبموله، وث تهال اإلي ة ألداء مهم دققم، ولهمالزم ذلك أن ي وق وا آ ي الحق  ف

  .وااللتزامات الناتجة عن مزاولة المؤسسة لنشاطاتها وتحقيق أغراضها

   )22(مادة 

ة بوسائل     ي جوز للمؤسسة أن تنشر البيانات الخاصة بأنشطتها واستثماراتها والعوائد المحقق

  .النشر المختلفة وعلى وجه الخصوص بموقع المؤسسة على شبكة المعلومات الدولية 

  )23(مادة

ك          صرفية باسمها سواءٌ   للمؤسسة فتح وتشغيل وإدارة حسابات م      ة وذل  داخل أو خارج الدول

  .ة نشاطاتها وتحقيق أهدافها وفقًا ألحكام هذا القانونألغراض مزاول

  

   )24(مادة 

   . النافذةالتشريعاتتستثنى المؤسسة من أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى 

   )25(مادة 
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تستثنى المؤسسة من تطبيق أحكام التشريعات الوطنّية المتعّلقة بالرقابة على النقد أو تداول              

ذا                      العمالت األجنبية  ّددة في ه دافها المح ا من تحقيق أغراضها وأه الزم لتمكينه ، وذلك بالقدر ال

  .القانون

  )26(مادة 

ضرائب والرسوم             واع ال ع أن شمل        تعفى المؤسسة من أداء جمي صرفاتها وي شطتها وت  عن أن

شرآات   هذا اإلعفاء    صناديق   وال ة  االستثمارية  المحافظ وال سر   سةللمؤس  بالكامل    المملوآ  ي، وي

  .والجهات التابعة لها التصرفات التي قامت بها المؤسسة و األنشطةعفاء على آافة اإلحكم 

 الفصل الثامن 

  موظفو المؤسسة 

  )27(مادة 

اّمين وظفين الع ن الم سة م و المؤس د موظف سري  يع ي، وت ة عل ام المتعّلق ع األحك هم جمي

ا  ن أو في اللوائح     القانو  نّص خاّص في هذا    بالوظيفة العاّمة، وذلك فيما لم يرد بشأنه         المعمول به

  .  المؤسسةفي 

  )28(مادة 

ين أو         ن الليبي زة م ة المتمي ة أو اإلدارّي رات الفنّي ع ذوي الخب د م سة أن تتعاق وز للمؤس يج

ر ذا الغرض هم غي ا المؤسسة له ود استخدام تبرمه ق ، بمقتضى عق ى المؤسسة من تطبي وتعف

شأن اس             ة ب ذة في الدول ة الناف ا             التشريعات الوطنّي ات المشار إليه ة من الفئ ة األجنبي تخدام العمال

  . بهذه المادة

  الفصل التاسع

  حجّية الوثائق والبيانات االلكترونية الخاصة بالمؤسسة

  ) 29(مادة 

بمعامالتها ونشاطاتها  تكون للمستندات والتوقيعات االلكترونية الخاصة بالمؤسسة والمتعّلقة

  .ستند األصلي إلثبات البيانات الواردة فيهاوفقًا ألحكام هذا القانون حجّية الم

  ) 30(مادة 

اللغتين  يجوز للمؤسسة أن تحتفظ بنسخ مصورة     ة  ب ة  والعربي ى    االنجليزي من مستنداتها عل

دفاتر                      ًا باإلضافة ألصول ال ائق الكتروني ة حفظ الوث أقراص الكترونية أو غير ذلك من أجهزة تقني

ال  ائق والمراس شوفات والوث سجالت والك عارات ت وال ات واإلش ستندات  والبرقي ن الم ا م  وغيره
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ة األصل في                 ذه النسخ حجّي شاطها، وتكون له ة بن األصلّية األخرى الخاصة بالمؤسسة والمتعّلق

  . اإلثبات

 الفصل العاشر 

  أحكام ختامية

  ) 31(مادة 

ن   ال سحب م تم ال وال المخصصة  ي تثمار األم راض االس سة ألغ د   للمؤس دود العائ ي ح إال ف

ل    بأصولهاعلى استثماراتها وبما ال يمس   الصافي   ويالسن د في آ  في أي وقت وبالقدر الذي يعتم

  .بالميزانية العامة للدولة سنة 

  . اللجنة الشعبية العامة صدر منقرارات ت السحب في هذه الحالة بناء على كونوي

  ) 32(مادة 

  .  ال يجوز حّل أو تصفية المؤسسة إّال بقانون

  ) 33(مادة 

   آّل حكم يخالف أحكام هذا القانونيلغى

  ) 34(مادة 

   . ، ويعمل به من تاريخ نشرهمدونة التشريعاتفي  هذا القانون ينشر

  مؤمتر الشعب العام
 سرت : صدر في 

 ر.و1378 صفر 13:  بتاريخ 

    مسيحي                        2010 أي النار   28: الموافق  

        )    اللجنة    /  التومي. ع(  
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