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 )2004متوز /  يوليو22 من ااعتباًر(

 األحكام املتصلة مبكافحة الرشوة ومسك الدفاتر والسجالت 

 قانون مكافحة الفساد يف املمارسات اخلارجية الواردة يف

 
 366 - 105– حسب آخر التعديالت مبوجب القانون العام رقم

L.  

 -) 1998تشرين الثاني، /  نوفمرب10(
 

 ة  مدونة الواليات املتحد
 

 : 15الباب رقم 
 

  التجارة واألعمال التجارية 
 

  أسواق األوراق املالية- ب2 الفصل 

 التقارير الدورية وغريها من التقارير  م78سم الق

 ،التقارير املقدمة مـن جهـة إصـدار األوراق املاليـة          ) أ(
 احملتويات 

آل جهة تصدر أوراقا مالية مـسجلة مبوجـب القـسم            جيب على 
 ما يلـي ذآـره إىل اللجنـة،         تقدميا الباب    من هذ  ل78رقم  

 تعتربهـا   قد وذلك وفقا للقواعد واللوائح التنظيمية اليت     
ــبة   ا ــة املناس ــوفري احلماي ــة لت ــرورية أو مالئم ــة ض للجن

للمستثمرين ولتأمني التـداول العـادل بـاألوراق املاليـة          
  :املذآورة

الــيت ) ونــسخ منــها(تلــك املعلومــات والوثــائق  )1(
ــها اللج ــات  تطلب ــة املعلوم ــى حداث ــاظ عل ــة للحف ن

 مع بيـان تقـدمي      ،والوثائق اليت جيب ضمها أو تسجيلها     
ل من 78 بالقسم عمًالالطلب أو يف طلب التسجيل املرفوع     

هذا الباب، إال أنه ال جيوز للجنة أن تطلب تـسجيل أي            
متـوز  /  يوليـو  1عقد مادي مت تنفيذه بشكل آامل قبـل         

1962 . 
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الـيت مت   ) ونـسخ منـها   (وية  تلك التقـارير الـسن    ) 2(
التصديق عليها من قبل حماسبني قانونيني مـستقلني، إذا         
آانت قواعد ولوائح اللجنة تقتضي ذلك، وآـذلك تلـك          

قـد  ) ونـسخ منـها   (التقارير الفصلية ربع الـسنوية      
 . اللجنةحتددها

 مالية مـسجلة    اآل جهة تصدر أوراقً    جيب على عالوة على ذلك    
 الوطنية رفع نسخة مطابقة للنـسخة       يف سوق األوراق املالية   

األصلية عن املعلومات والوثائق والتقارير املـشار إليهـا         
 . عاله إىل سوق األوراق املاليةأ

الـدفاتر والـسجالت واحملاسـبة      و ،صيغة التقرير وشكله   )ب(
 التوجيهات و ،الداخلية

**** 

آل جهة تصدر أوراقا مالية مسجلة مبوجب القـسم          على -)2(
من هذا الباب، وآـذلك آـل جهـة تـصدر أوراقـا             ل  78رقم  

بنـاء علـى     أن ترفـع تقـارير        منها يكون مطلوبا   مالية  
 : مبا يلي تقومأن من هذا الباب، ) د(س 78القسم 

الدفاتر والسجالت واحلسابات اليت تتضمن     وحفظ  مسك   )أ(
 حبيث تعكس علـى حنـو دقيـق         ، معقوال من التفاصيل   اقدًر

 أصــدرت األوراق املاليــة وســليم معــامالت اجلهــة الــيت
  .وآيفية التصرف يف أصوهلا

للمحاســبة  تــصميم وإدامــة نظــام مــن الــضوابط )ب(
الداخلية مبا ُيعترب آافيا لتوفري التطمينات املعقولـة        

 : عما يلي

 اص للرتخيص العام أو اخلـ     اتنفيذ املعامالت وفقً   1-
  .الصادر بذلك من اإلدارة

 لتيـسري   -أ :متسجيل املعـامالت حـسب مـا يلـز         2-
مـع مبـادئ     إعداد البيانات املالية مبا يتماشى    

 أو أيـة معـايري أخـرى        ااحملاسبة املقبولة عموًمـ   
 لإلبقاء علـى    -ب .تنطبق على مثل هذه البيانات    
عدم الـسماح    -ج .املساءلة واملسؤولية عن األصول   

 للرتخيص  ا إال إذا مت ذلك وفقً     ،بالوصول إىل األصول  
 .ذا الشأن من اإلدارة   هبادر  العام أو املقيد الص   
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إجراء عملية مقارنة بني األصول اليت مت تسجيل         -د
املسؤولية عنها واألصـول القائمـة، وذلـك بعـد          
فرتات زمنية معقولـة، وآـذلك اختـاذ اإلجـراءات          

 .املناسبة حيال أية فروق تظهر

ــاألمن   )أ(  -3 ــة ب ــسائل املتعلق ــص امل ــا خي فيم
يكية، ال ُيفرض   القومي للواليات املتحدة األمر   

مـن  ) 2(أي واجب أو التزام مبوجب الفقـرة        
هــذا القــسم الفرعــي علــى أي شــخص يعمــل 
ــة    ــر يف احلكومـ ــع أي وزيـ ــاون مـ بالتعـ

دراليـة  يف درالية أو أي رئيس لوآالة    يالف
مسؤول عن مثل هذه األمـور، إذا جـرى عمـل           
ذلك الشخص بالتعاون مع مثل هـذا الـوزير         

ء علــى الوآالــة بنــا أو رئــيس مثــل هــذه
تعليمات خطية حمددة من مثل هذا الوزير أو        
رئيس مثل هذه الوآالة، وذلك وفقا لتفويض       
من رئيس الواليات املتحدة خيوله بإصدار مثل       

يوضح آـل مـن التعليمـات        .هذه التعليمات 
اليت يتم إصدارها مبوجب هذه الفقرة احلقائق       
والظروف احملددة اليت يـتم االسـتناد إليهـا         

وتنتـهي فـرتة نفـاذ       .ذه الفقرة لالحتكام هب 
لتعليمـات، مـا مل يـتم جتديـدها         مثل هذه ا  

ا، بعـد مـرور عـام واحـد مـن تـاريخ             خطي
 .صدورها

درايل أو رئيس لوآالة    يحيتفظ آل وزير ف    )ب(
درالية ممن يصدرون مثل هـذه التعليمـات        يف

مبوجب هذه الفقرة مبلف آامل يتضمن مجيع مثل        
م يف اليـوم    هذه التعليمات، ويقوم آل منـه     

آـل  مـن   تشرين األول   / األول من شهر أآتوبر   
سنة بإرسال ملخص عن املسائل املغطاة يف مثل        

ة يف أي وقـت خـالل       هذه التعليمـات النافـذ    
 إىل اللجنــة الدائمــة  العــام املنــصرم، 

لالستخبارات يف جملـس النـواب األمريكـي وإىل         
 .جلنة االستخبارات يف جملس الشيوخ األمريكي

ولية جنائية على من يتخلـف عـن        ؤض مس  ال ُتفر  -4
مـن  ) 2(االمتثال للمقتضيات الواردة يف الفقرة      

هذا القسم الفرعـي باسـتثناء مـا تـنص عليـه            
 .من هذا القسم الفرعي) 5(الفقرة رقم 
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 ال جيوز ألي شخص أن يتعمد االلتفاف على نظـام           -5
ضوابط احملاسبة الداخلية أو على تنفيذ مثل هذا        

ال بيانات زائفة يف أي دفـرت أو        النظام، أو إدخ  
 ). 2(سجل أو حساب موصوف يف الفقرة رقم 

إذا آانت اجلهة اليت أصدرت فئـة مـن األوراق           -6
ل من هذا الباب،    78املالية املسجلة مبوجب القسم     

 ماليـة   اأو إذا آانت اجلهة اليت أصـدرت أوراًقـ        
من ) د(س  78 بالقسم    رفع تقارير عمال   وُطلب منها 
 باملئـة أو أقـل مـن        50 متلـك حـصة      هذا الباب، 

األصوات يف شرآة حملية أو أجنبيـة، فـإن أحكـام           
ال تتطلــب مــن اجلهــة الــيت أصــدرت ) 2(الفقــرة 

سوى أن تـستخدم نفوذهـا بنيـة         األوراق املالية 
 لظـروف اجلهـة الـيت       احسنة وبالقدر املعقول وفقً   

أصدرت األوراق املالية، حلث هذه الـشرآة احملليـة         
 علـى وضـع وإدامـة نظـام لـضوابط           أو األجنبية 

احملاسبة الداخلية يتماشـى مـع أحكـام الفقـرة          
تشمل مثل هذه الظروف درجة القدر النـسيب        ). 2(

للجهـة   من امللكية يف الشرآة احمللية أو األجنبية      
 وآـذلك القـوانني     ،اليت أصـدرت األوراق املاليـة     

واملمارسات اليت تنظم العمل التجـاري يف البلـد         
وُتعتـرب اجلهـة    . فيه مثل هذه الشرآة   الذي توجد   

اليت أصدرت األوراق املالية واليت أظهرت نواياها       
احلسنة الستخدام نفوذها يف هـذا الـصدد ملتزمـة          

 ).2(بشكل هنائي مبقتضيات الفقرة رقم 

من هـذا القـسم الفرعـي       ) 2( ألغراض الفقرة    -7
وعبـارة  " قدرا معقوال من التفاصيل   "تعين عبارة   

ذلك القدر من التفاصـيل     " املعقولةالتطمينات  "
وتلك الدرجة مـن التطمينـات ممـا آـان سـُيعترب            

ولني املتبــصرين لــدى إدارة ئآافيــا لريضــي املــس
 . شؤوهنم اخلاصة

* * * 

ــسم  ــم ا [1- دد78الق ــسم رق ــانون األوراق 30لق ــن ق أ م
 ]. 1934املالية وأسواقها الصادر عام 
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ممارسات التجارة اخلارجية احملظورة على اجلهـات الـيت تـصدر           
 األوراق املالية 

 احلظر) أ(

مينع القانون أية جهـة أصـدرت فئـة مـن األوراق املاليـة              
ل من هذا الباب، أو أية جهـة        78املسجلة مبوجب القسم رقم     

 عمـال   أن ترفـع تقـارير     ومطلوب منها أوراقا مالية   تصدر  
من هذا الباب، أو أي مسؤول أو مدير أو         ) د(س  78بالقسم  

موظف أو وآيل عن مثل هذه اجلهـة أو أي مالـك ملثـل هـذه                
األوراق املالية يعمل نيابة عنها، من استخدام الربيـد أو          
أية وسائل أو أجهزة للتبادل التجاري بني الواليـات علـى           

 فاسد من أجل تفعيل عرض ما أو مبلغ مايل أو وعد بدفع             حنو
مبلغ مايل أو إذن بدفع أي مبلـغ مـايل أو تقـدمي عـرض أو                
هدية أو وعد بتقدمي أي شيء ذي قيمة أو إذن بتقـدمي ذلـك              

 :إىل األطراف التايل ذآرها

 :لألغراض التاليةوذلك  ،أي مسؤول أجنيب) 1(

ملثـل هـذا    التأثري على أي عمل أو قرار        -1 )أ(
ــصفته   ــذه ب ــه أو يتخ ــوم ب ــنيب يق ــسؤول األج امل

حث مثل هذا املسؤول األجنيب علـى        -2 ؛ أو الرمسية
بـأي  القيام بأي عمل أو االمتناع عـن القيـام          

تـأمني   -3 ؛ أو  خرقا لواجباته الرمسية   عتربعمل يُ 
 ؛ أواحلصول على أي ميزة على حنو غري مناسب

 علـى   حـث مثـل هـذا املـسؤول األجـنيب         لغرض  ) ب(
استخدام نفوذه لدى حكومة أجنبية أو أي جهـاز         
تابع هلا للتأثري على أي عمـل أو قـرار تتخـذه            

 هذه احلكومة أو أية أجهزة تابعة هلا، 

وذلك من أجل مساعدة اجلهة الـيت أصـدرت األوراق          
املالية على احلـصول علـى عمـل مـن أي شـخص أو              
للمحافظــة علــى عالقــة العمــل مــع أي شــخص أو 

 أو ،العمل إىل أي شخصلتوجيه 

أي حزب سياسي أجـنيب أو أي مـسؤول يف مثـل هـذا              ) 2(
  وذلـك  احلزب أو أي مرشـح لتـويل منـصب سياسـي أجـنيب            

 : لألغراض التالية
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التأثري على أي عمل أو قرار ملثـل هـذا           -1 )أ(
احلزب أو املسؤول أو املرشح يقوم بـه أو يتخـذه           

و حـث مثـل هـذا احلـزب أ         -2  أو ،بصفته الرمسية 
 عتـرب  يُ املسؤول أو املرشح على القيام بـأي عمـل        

 أو االمتناع عن القيـام      خرقا لواجباته الرمسية  
 -3  أو ،مـا خرقـا لواجباتـه الرمسيـة        بأي عمل 

 أو ،تأمني احلصول على أي ميزة على حنو غري مناسب

حث مثل هذا احلزب أو املسؤول أو املرشح على         ) ب(
 أي جهـاز    استخدام نفوذه لدى حكومة أجنبية أو     

تابع هلا هبـدف التـأثري علـى أي عمـل أو قـرار              
تتخذه هذه احلكومة أو أية أجهـزة تابعـة هلـا،           
وذلك من أجل مساعدة اجلهة الـيت أصـدرت األوراق          

 أو  ،املالية على احلصول علـى عمـل مـن أي شـخص           
للمحافظــة علــى عالقــة العمــل مــع أي شــخص أو 

 أو ،لتوجيه العمل إىل أي شخص

 العلم أن مجيع هذه األموال أو األغراض        أي شخص مع  ) 3(
ذات القيمة أو جزءا منها سوف تعرض على أو تسلم إىل           

 إىل أي   - بشكل مباشر أو غري مباشر     -أو تكون موضع وعد   
مسؤول أجنيب أو إىل أي حزب سياسـي أجـنيب أو إىل أحـد              

 ،مسؤوليه أو إىل أي مرشح لتـويل منـصب سياسـي أجـنيب            
 : لألغراض التاليةوذلك

التأثري على أي عمل أو قرار ملثل هذا         -1   )أ(
املسؤول أو احلزب السياسي أو املسؤول احلزبـي أو         

 ،املرشح األجنيب يقوم به أو يتخذه بصفته الرمسية       
حث مثل هذا املسؤول أو احلزب السياسي أو         -2 أو

املسؤول احلزبي أو املرشح األجنيب على القيام بأي        
 أو االمتنـاع    لرمسيـة  خرقا لواجباته ا   عترب يُ عمل

 ،ما خرقًا لواجباته الرمسية    بأي عمل عن القيام   
تأمني احلصول على أي ميـزة علـى حنـو غـري             -3 أو

 أو ،مناسب

حث مثل هذا املسؤول أو احلـزب الـسياسي أو          ) ب(
املسؤول احلزبي أو املرشح األجـنيب علـى اسـتخدام          
نفوذه لدى حكومة أجنبية أو أي جهاز تابع هلـا          

أثري على أي عمل أو قـرار تتخـذه هـذه           هبدف الت 
احلكومة أو أية أجهزة تابعة هلا، وذلك من أجـل          
مساعدة اجلهة اليت أصـدرت األوراق املاليـة علـى          
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 أو للمحافظـة علـى      ،احلصول على عمل من أي شخص     
عالقة العمل مع أي شخص أو لتوجيه العمل إىل أي          

  .شخص

 استـثـناء العمل احلكـومي الروتيـين) ب(

من هذا القسم علـى     ) ز(و  ) أ( ُيطبق القسمان الفرعيان     ال
أية دفعة مالية تسهيلية أو تعجيلية ُتقدم إىل مـسؤول أو           

 يفهبدف ضـمان أو اإلسـراع        حزب سياسي أو مسؤول حزبي أجنيب     
تأدية عمـل حكـومي روتـيين يقـوم بـه املـسؤول أو احلـزب                

  .السياسي أو املسؤول احلزبي األجنيب

  جيابياإلالدفاع  )ج(

أو ) أ(ُيعترب الدفاع عن األفعال مبوجـب القـسمني الفـرعيني           
 : يف احلاالت التاليةإجيابيا امن هذا القسم دفاًع) ز(

دفع املبلـغ املـايل أو تقـدمي اهلديـة أو            إذا آان ) 1(
  عمـال  يعتـرب العرض أو التعهد بتقدمي أي شيء ذي قيمة         

كتوبـة   مبوجب القوانني واللوائح التنظيمية امل     عًامشرو
لبلد املسؤول أو احلزب السياسي أو املسؤول احلزبـي أو          

 أو ،املرشح األجنيب

دفع املبلـغ املـايل أو تقـدمي اهلديـة أو            إذا آان ) 2(
العرض أو التعهد بتقدمي أي شـيء ذي قيمـة قـد جـرى              
باعتباره بندا معقـوال لإلنفـاق وحبـسن النيـة، مثـل            

ل أو احلـزب    نفقات السفر واإلقامة اليت ينفقها املـسؤو      
أو املسؤول احلزبـي أو املرشـح األجـنيب أو الـيت ُتنفـق              

 الدفع آان مرتبطا بصفة مباشرة مبـا        أننيابة عنه، و  
 :يلي

الرتويج أو العرض أو الـشرح للمنتجـات أو         ) أ(
   أو،اخلدمات

تنفيذ أو أداء عقد مربم مع حكومة أجنبيـة          )ب(
 .أو إحدى وآاالهتا

 درة عن وزير العدل املبادئ التوجيهية الصا )د(

يقرر وزير العدل يف موعد ال يتجاوز عاما واحدا مـن يـوم             
 وبعد أن يتشاور مع اللجنة ومع وزير        ،1988 آب/ أغسطس 23
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التجارة واملمثل التجاري األمريكي ومـع وزيـري اخلارجيـة          
واخلزانة، وبعد التعرف على آراء مجيع األشخاص املعنيني مـن          

، مدى تأثري التوضـيح     العام نبيهوالتطالع  خالل إجراءات اال  
اإلضايف لألحكام الواردة أعاله يف هذا القسم على رفع مستوى          
امتثال القطاع التجاري هلذا القسم من القانون، وجيوز له         
بناء على قراره هذا وإىل احلد الالزم واملناسـب، أن يـصدر            

 :ما يلي

مبادئ توجيهية تصف أنواعـا حمـددة مـن الـسلوك            )1(
بأنواع شائعة من ترتيبات مبيعـات التـصدير        املرتبط  

 ،والعقود التجارية، وتكون حسب قـرار وزيـر العـدل         
بـشأن   احلاليـة وألغراض تتعلق بـسياسة وزارة العـدل        

تطبيق القانون، متماشية مع األحكام الواردة أعاله يف        
  .هذا القسم

يتم استخدامها على أساس    إجراءات احرتازية عامة     )2(
 لغـرض   ت الـيت تـصدر أوراقـا ماليـة        تطوعي من اجلهـا   

الـيت    وزارة العدل احلاليـة    مطابقة سلوآها مع سياسة   
خبصوص األحكام الواردة أعاله    تتبعها يف تطبيق القانون     

  .من هذا القسم

يصدر وزير العدل املبادئ التوجيهيـة واإلجـراءات املـشار          
 2 ألحكام الفصل الفرعـي      اإليها يف اجلملة اآلنف ذآرها وفقً     

، علـى أن ختـضع هـذه املبـادئ          5 مـن البـاب      5 الفـصل من  
 من ذلك   7التوجيهية واإلجراءات لألحكام الواردة يف الفصل       

 . الباب

 

 آراء وزير العدل ) هـ(

العــدل مــع الــوزارات بعــد أن يتــشاور وزيــر ) 1(
 وبعــد ،دراليــة األمريكيــة املعنيــةيوالوآــاالت الف

التعــرف علــى آراء مجيــع األشــخاص املعنــيني مــن خــالل 
، يقوم الوزير بوضع    والتنبيه العام  طالعإلالإجراءات  

إجراء يتم من خالله الرد على استفـسارات حمـددة مـن            
قبل اجلهات اليت تصدر األوراق املاليـة بـشأن امتثـال           

لتطبيـق القـانون     احلاليـة دائها وسلوآها للسياسة    أ
الــيت تتبعهــا وزارة العــدل فيمــا يتــصل باألحكــام  

ويقوم وزير العدل خـالل      .املذآورة أعاله يف هذا القسم    
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 يوما بعد استالمه ملثل هذا الطلب بإصدار رأي    30فرتة  
ويبني الرأي ما إذا آان سـلوك حمـدد         . استجابة للطلب 
وزارة  الـيت تتبعهـا     احلاليـة  سةسياالـ حمتمل ألغـراض    

سيـشكل انتـهاآا لألحكـام      العدل يف تطبيـق القـانون       
وجيـوز تقـدمي طلبـات        .الواردة أعاله يف هـذا القـسم      

إضافية للحصول على آراء وزير العـدل فيمـا يتعلـق           
يتجـاوز جمـال الـسلوك احملـدد يف          بسلوك حمدد حمتمل آخر   

اختـاذه  ويف أي إجراء قـضائي يـتم         .الطلبات السابقة 
عمال باألحكام ذات الصلة الواردة يف هذا القسم، يكون         

هو أن أي سلوك ُيعترب متماشـيا        للنقضاالفرتاض القابل   
مع األحكام الواردة أعاله يف هذا القسم إذا مت حتديـده           
يف الطلب املقدم مـن قبـل اجلهـة الـيت أصـدرت األوراق              

ك املالية وأصدر وزير العدل بشأنه رأيا مفاده أن ذل        
السلوك يتماشى مع سياسة تطبيـق القـانون الراهنـة          

جيوز دحض مثل هذا االفـرتاض       .اليت تتبعها وزارة العدل   
وعند النظر يف االفـرتاض ألغـراض        .بواسطة رجحان األدلة  

هذه الفقرة، تأخذ احملكمة مجيـع العوامـل ذات الـصلة           
بعني االعتبار، ويشمل ذلك على سبيل املثـال ال احلـصر،           

انت املعلومات اليت مت تقدميها إىل وزير العدل        ما إذا آ  
 وما إذا آانـت تلـك املعلومـات         ،دقيقة وآاملة أم ال   

 .ضمن جمال السلوك احملدد يف أي طلب تسلمه وزير العـدل          
جراء الذي تتطلبـه هـذه الفقـرة        يضع وزير العدل اإل   

 مـن البـاب   5  من الفصل2 ألحكام الفصل الفرعي     اوفًق
ء ألحكام الفصل الـسابع مـن ذلـك         ، وخيضع هذا اإلجرا   5

 .الباب

، 5 من البـاب     552ُيستثىن من الكشف مبوجب القسم      ) 2(
أية وثيقة أو أية مادة أخرى تقدم إىل وزارة العـدل           
ــة    ــة للحكوم ــرى تابع ــة أخ ــة وزارة أو وآال أو أي

 أو تتــسلمها أي مــن هــذه ،دراليــة األمريكيــةيالف
 أي منـها     أو يتم إعـدادها يف     ،الوزارات أو الوآاالت  

فيما يتعلق بطلب ورد من اجلهـة الـيت أصـدرت األوراق            
، وال  )1( بـاإلجراء احملـدد مبوجـب الفقـرة          املالية عمال 

ُتتاح مثل هذه الوثيقة أو املادة للعموم إال مبوافقـة          
 النظـر عـن     بـصرف اجلهة اليت أصدرت األوراق املاليـة،       

استجابة وزير العدل ملثل هـذا الطلـب أو إذا سـحبت            
هة اليت أصدرت األوراق املالية مثل هذا الطلب قبـل          اجل

 .  عليهاأن تتلقى رد
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جيوز ألية جهة إصدار أوراق مالية آانت قد قـدمت          ) 3(
أن تسحب هـذا    ) 1( إىل وزير العدل مبوجب الفقرة       اطلًب

الطلب قبل قيـام وزيـر العـدل بإصـدار رأي بـشأنه             
النحو وليس ألي طلب مت سحبه على هذا        . استجابة للطلب 

 .أي نفاذ أو سريان

يقوم وزير العدل يف الوقت املناسب بتـوفري أقـصى          ) 4(
 سياسةالـ  من التوجيه بشأن     يًاقدر يستطيع توفريه عمل   

وزارة العدل يف تطبيـق القـانون        اليت تتبعها  احلالية
بشأن األحكام الـواردة أعـاله يف هـذا القـسم، وذلـك             

 يتعذر عليها   للمصدرين احملتملني وللشرآات الصغرية اليت    
احلصول على مشورة متخصصة حول املسائل املتعلقـة مبثـل          

يقتصر هـذا التوجيـه علـى االسـتجابة           .هذه األحكام 
بـشأن امتثـال الـسلوك      ) 1(للطلبات مبوجـب الفقـرة      

لـسياسة الراهنـة الـيت تتبعهـا وزارة         لاحملتمل احملدد   
 بشأن األحكام الواردة أعـاله       تطبيق القانون   يف العدل

وعلـى شـرح عـام ملـسؤوليات االمتثـال          ،  القسمهذا  يف  
ولاللتزامات احملتملة مبوجب األحكـام الـواردة أعـاله يف          

 .هذا القسم

 تعريف املصطلحـات ) و(

 :ألغراض هذا القسم

أي مـسؤول أو    " مـسؤول أجـنيب   "تعين عبارة   ) أ(  )1(
موظف يعمل يف حكومة أجنبية أو يف أية وزارة أو          

ملثل هذه احلكومة األجنبيـة     وآالة أو جهاز تابع     
أو ملنظمة دولية عامة، أو أي شخص يعمـل بـصفة           
رمسية ملثل هذه احلكومة أو الوزارة أو الوآالـة         

 أو أي   ،أو األجهزة التابعة هلا أو نيابة عنـها       
شخص يعمل بصفة رمسية ملثل هذه املنظمة الدوليـة         

 . العامة أو نيابة عنها

تعـين عبـارة    ) أ(ألغراض الفقـرة الفرعيـة      ) ب(   
 :ما يلي" منظمة دولية عامة"

 أمـر تنفيـذي عمـال       حتديـدها يف   منظمة مت  -1
ــسم  ــات  1بالق ــصانات املنظم ــانون ح ــن ق  م
 22مدونة الواليات املتحـدة رقـم       (الدولية  

  أو ،)288القسم 
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 أية منظمة دوليـة أخـرى حيـددها رئـيس           -2
الواليــات املتحــدة يف أمــر تنفيــذي يــصدره 

 من  رًام ويكون نافًذا اعتبا   ألغراض هذا القس  
درالية يتاريخ نشر هذا األمر يف اجلريدة الف      

 . الرمسية

لسلوك ما أو لظرف ما     " مدرًآا"ُيعترب الشخص   ) أ(  )2(
 :أو لنتيجة ما، يف احلاالت التالية

إذا آان هذا الشخص واعيا بأنـه ميـارس          -1
هذا السلوك أو أن هذا الظرف قـائم أو أن          

تتحقق بدرجـة آـبرية مـن       سوف  هذه النتيجة   
  أو،اليقني

إذا آان لدى هذا الشخص اعتقـاد راسـخ          -2
بأن هذا الظرف قائم أو أن هـذه النتيجـة          

 .سوف تتحقق بدرجة آبرية من اليقني

عندما يكون اإلدراك بوجود ظرف معني ضروريا       ) ب(
إثبات  العتبار سلوك ما انتهاآا للقانون، فيتم     

عيـا باحتمـال    هذا اإلدراك إذا آـان الـشخص وا       
وجود هذا الظرف إىل حد آبري، إال إذا آان الشخص          

 .. يعتقــد أن هــذا الظــرف غــري قــائم    حبــق
 

علـى  " عمل حكومي روتيين  "يقتصر معىن عبارة    ) أ(  )3(
عمل يؤديه عموما وعلى حنو اعتيادي مسؤول أجنيب        

 :يف إطار األنشطة التالية

احلصول على تصاريح أو تراخيص أو وثائق        1-
ة أخرى تؤهل شخصا ما ملمارسـة األعمـال         رمسي

   أو،التجارية يف بلد أجنيب

تداول الوثائق احلكومية مثل التأشـريات       -2
 أو ،وأوامر العمل

توفري محايـة الـشرطة أو خـدمات اسـتالم           -3
وتــسليم الربيــد أو حتديــد مواعيــد أعمــال 
التفتيش املرتبطة بأداء العقـد أو أعمـال        

 ،سلع عـرب البلـد    التفتيش املتصلة بعبور ال   
 أو
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ــة   -4 ــصاالت اهلاتفيـ ــدمات االتـ ــوفري خـ تـ
ــضائع  ــحن البـ ــاه وشـ ــاء وامليـ  والكهربـ

 أو محايــة املنتجــات أو الــسلع وتفريغهــا،
 أو ،سريعة التلف من تدهور جودهتا

 .أنشطة ذات طبيعة مشاهبة -5

أي قرار  " عمل حكومي روتيين  "ال تشمل عبارة    ) ب(
 عالقة جتاريـة    يتخذه مسؤول أجنيب بشأن الدخول يف     

 أو  ، أو شروط الدخول يف مثل هذه العالقة       ،جديدة
 أو  ،االستمرار يف العالقة القائمة مع طـرف معـني        

أي عمل يقوم به مسؤول أجنيب يف إطار عملية صنع          
القرار من أجل تـشجيع قـرار الـدخول يف عالقـة            

 أو االستمرار يف العالقة التجارية      ،جتارية جديدة 
  .القائمة مع طرف معني

 

 الواليـة القضائية البـديـلة ) ز(

مينع القانون أيضا أية جهة تصدر أوراقا ماليـة          )1(
 12 بالقـسم  الوهلا فئة من األوراق املالية املسجلة عمـ     

 عليهـا أن ترفـع تقـارير مبوجـب           أو ،من هذا البـاب   
 وقد مت تنظيمهـا مبوجـب    ،من هذا الباب  ) د (15القسم  

قوانني الواليات املتحدة أو قوانني إحـدى الواليـات أو          
ــدة    ــات املتح ــة للوالي ــة أو التابع ــي اململوآ األراض
األمريكية أو ألي تقسيم فرعي سياسي تـابع ألي منـها،           

 بـدور مـسؤول     آما مينع القانون أي شخص أمريكي يقوم      
أو مدير أو موظف أو وآيل ملثل هذه اجلهة اليت أصـدرت            
أوراقا مالية أو مالك أسهم فيها يعمـل نيابـة عـن            
مثل هذه اجلهة، من القيام بعمل فاسد خارج الواليـات          
املتحدة هبدف تفعيل عرض ما أو دفعـة ماليـة أو وعـد             

أو  بتسديد دفعة مالية أو تفويض بدفع أي مبلغ مـايل         
و تقدمي هدية أو وعد أو ختويل بتقدمي أي شيء ذي           عرض أ 

قيمة ألي من األشخاص أو الكيانـات الـوارد ذآرهـا يف            
من هـذا القـسم الفرعـي       ) 3(و  ) 2( و) 1(الفقرات  

 بـصرف من هذا القسم لألغراض املذآورة فيه، وذلك        ) أ(
النظر عما إذا قامـت مثـل هـذه اجلهـة الـيت أصـدرت               

ام مثـل هـذا املـسؤول أو         أو إذا قـ    ،األوراق املالية 
املدير أو املوظف أو الوآيل أو مالك األسهم باستخدام         
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الربيد أو أي جهاز آخر من أجهزة التبـادل التجـاري           
بني الواليات هبدف تفعيل مثل هذا العرض أو اهلديـة أو           

  .الدفعة املالية أو الوعد أو التخويل

 آما يتم اسـتخدامها يف    " شخص أمريكي "تعين عبارة   ) 2(
 اوفًق(هذا القسم الفرعي شخصا حيمل اجلنسية األمريكية        

 مـن قـانون اهلجـرة       101للتعريف الـوارد يف القـسم       
 القــسم 8مدونــة الواليــات املتحــدة رقــم (واجلنــسية 

، أو أية شرآة أو شراآة أو احتـاد أو شـرآة            ))1101
 أو شرآة غـري مـسامهة        جتاريّ مسامهة أو صندوق استئمانيّ   

 بقـوانني الواليـات      تنظيمهـا عمـال    أو شرآة فرديـة مت    
 أو   أو أراضٍ  ،املتحدة األمريكية أو بقوانني أية واليـة      

ممتلكــات تابعــة للواليــات املتحــدة األمريكيــة أو أي 
  .تقسيم فرعي سياسي تابع ألي منها

 ممارسات التجارة اخلارجيـة احملظـورة علـى         2- دد 78القسم  
 املؤسسات التجارية احمللية

 احلظر) أ(

القانون أية مؤسسة جتارية حملية، غري اجلهات اليت تصدر         مينع  
 من هذا الباب، وآذلك     1- دد 78أوراقا مالية وختضع للقسم     

أي مسؤول أو مدير أو موظف أو وآيل عن مثل هذه املؤسـسة             
 عمـال التجارية احمللية، أو أي مالك أسهم فيها ممن يـؤدون           

ية وسـيلة   نيابة عن هذه املؤسسة، من استخدام الربيد أو أ        
أو أي جهاز من أجهزة التبادل التجاري بني الواليات علـى           
حنو فاسد هبدف تفعيل عرض ما أو دفعة مالية أو وعد بـدفع             
مبلغ ما أو ختويل بدفع أي مبلغ مايل أو عرض أو هديـة أو              
وعد بالدفع أو ختويل بتقدمي أي شـيء ذي قيمـة إىل اجلهـات              

 :التالية

 :ألغراض التاليةل أي مسؤول أجنيب، وذلك) 1(

التأثري على أي عمل أو قرار ملثـل هـذا           -1 )أ(
ــصفته   ــذه ب ــه أو يتخ ــوم ب ــنيب يق ــسؤول األج امل

لغرض حث مثل هذا املسؤول األجنيب       -2  أو ،الرمسية
 خرقـا لواجباتـه     عتـرب  يُ على القيام بـأي عمـل     

مـا   بـأي عمـل    أو االمتناع عن القيـام       الرمسية
لغــرض تــأمني  -3  أو،خرقــًا لواجباتــه الرمسيــة

 أو ،احلصول على أية ميزة على حنو غري مناسب
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حث مثل هذا املسؤول األجنيب ليستخدم نفـوذه         )ب(  
لدى حكومـة أجنبيـة أو جهـاز تـابع هلـا هبـدف              
التأثري على أي عمل أو قرار تتخذه هذه احلكومة         

 أو األجهزة التابعة هلا، 

 يفوذلك من أجل مساعدة املؤسسة التجارية احمللية        
 أو للمحافظـة علـى      ،احلصول على عمل من أي شخص     

 أو لتوجيـه العمـل إىل       ،عالقة العمل مع أي شخص    
  ،أي شخص

أي حزب سياسي أجـنيب أو أي مـسؤول يف مثـل هـذا              ) 2(
 ، وذلـك  احلزب أو أي مرشح لتـويل منـصب سياسـي أجـنيب           

 : لألغراض التالية

التأثري على أي عمل أو قرار ملثـل هـذا           -1 )أ(
املسؤول أو املرشح يقوم بـه أو يتخـذه         احلزب أو   

حث مثل هذا احلزب أو مثل       -2  أو ،بصفته الرمسية 
 هذا املسؤول أو املرشح علـى القيـام بـأي عمـل           

 علــى  حثــه أو خرقــا لواجباتــه الرمسيــةعتــربُي
ما خرقًا لواجباته    بأي عمل االمتناع عن القيام    

تأمني احلصول على أية ميزة على       -3  أو ، الرمسية
 أو ،غري مناسبحنو 

حث مثل هذا احلزب أو املسؤول أو املرشح على         ) ب(
استخدام نفوذه لـدى حكومـة أجنبيـة أو جهـاز           
تابع هلا هبـدف التـأثري علـى أي عمـل أو قـرار              

 تتخذه هذه احلكومة أو األجهزة التابعة هلا، 

وذلك من أجل مساعدة املؤسسة التجاريـة احملليـة         
 أو للمحافظـة    ،على احلصول على عمل من أي شـخص       

على عالقة العمل مع أي شخص أو لتوجيـه العمـل           
  ،إىل أي شخص

 أن مجيع هذه األموال أو األغراض       أي شخص مع العلم   ) 3(
ذات القيمة أو جزءا منها سوف تعرض علـى أي مـسؤول            
أجنيب أو تسلم إليه بشكل مباشـر أو غـري مباشـر، أو             

 أو  تكون موضع وعد له بصورة مباشرة أو غري مباشـرة،         
إىل أي حزب سياسي أجنيب أو إىل أحد مسؤوليه أو إىل أي            

 :  لألغراض التالية، وذلكمرشح لتويل منصب سياسي أجنيب
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التأثري على أي عمل أو قرار يقـوم بـه           -1 )أ(
أو يتخذه بصفته الرمسية مثل هذا املسؤول األجنيب        
أو احلزب السياسي أو املسؤول يف احلزب أو املرشـح          

ث مثل هذا املسؤول األجنيب أو احلزب       ح -2  أو ،عنه
السياسي أو مسؤول احلـزب أو املرشـح عنـه علـى            

  الرمسيـة  هلواجباتـ  خرقا    ُيعترب القيام بأي عمل  
 مـا خرقـًا     أو االمتناع عـن القيـام بـأي عمـل         

 ملثل هـذا املـسؤول األجـنيب أو         للواجبات الرمسية 
 ،احلزب السياسي أو مسؤول احلزب أو املرشـح عنـه         

مني احلصول على أية ميزة علـى حنـو غـري           تأ -3 أو
  أو،مناسب

حــث مثــل هــذا املــسؤول األجــنيب أو احلــزب  ) ب(
السياسي أو مسؤول احلـزب أو املرشـح عنـه علـى            
استخدام نفوذه لـدى حكومـة أجنبيـة أو جهـاز           
تابع هلا هبـدف التـأثري علـى أي عمـل أو قـرار              

 تتخذه هذه احلكومة أو األجهزة التابعة هلا، 

ن أجل مساعدة مثل هذه املؤسسة التجارية       وذلك م 
 أو  ،احمللية على احلـصول علـى عمـل مـن أي شـخص            

 أو لتوجيه   ،للمحافظة على عالقة عمل مع أي شخص      
  .العمل إىل أي شخص

 استـثـناء العمل احلكـومي الروتيـين) ب(

من هذا القسم علـى     ) ط(و  ) أ(ال يطبق القسمان الفرعيان     
 أي مسؤول أجنيب أو حـزب سياسـي         أية دفعة مالية ُتقدم إىل    

أو مسؤول يف احلزب يكون الغـرض منـها ضـمان تأديـة عمـل               
تأدية مثل هـذا العمـل الـذي         يفحكومي روتيين أو اإلسراع     

يقوم به املسؤول األجنيب أو احلـزب الـسياسي أو املـسؤول يف             
  .احلزب

  اإلجيابيالدفاع  )ج(

) ط(و  ) أ(عـي   ُيعترب الدفاع عن األفعال مبوجب القـسم الفر       
 : يف احلاالت التاليةإجيابيا عًامن هذا القسم دفا

املبلغ املايل املدفوع أو اهلدية أو العرض        إذا آان ) 1(
 مبوجـب   عًاأو الوعد بتقدمي أي شيء ذي قيمة ُيعترب مشرو        

القوانني واللوائح التنظيمية املكتوبة لبلد املـسؤول       
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 ،رشح األجنيب أو احلزب السياسي أو املسؤول احلزبي أو امل       
 أو

 املبلغ املايل املدفوع أو اهلدية أو العرض        إذا آان ) 2(
أو الوعد بتقدمي أي شيء ذي قيمة قد جـرى باعتبـاره            
بندا معقوال لإلنفاق وحبسن النية، مثل نفقـات الـسفر          
واإلقامة اليت ينفقهـا املـسؤول أو احلـزب أو املـسؤول            

 أن و ،ابة عنه احلزبي أو املرشح األجنيب أو اليت ُتنفق ني       
 :الدفع آان مرتبطا بصفة مباشرة مبا يلي

الرتويج أو العرض أو الـشرح للمنتجـات أو         ) أ(
  أو،اخلدمات

تنفيذ أو أداء عقد مربم مع حكومة أجنبيـة         ) ب(   
 .أو مع إحدى وآاالهتا

 

  قضائي إلزامياإلنصاف بواسطة أمر ) د(

 لتقديره، أن يرفع دعوى     اجيوز لوزير العدل، وفقً   ) 1(
مدنية يف احملكمة احمللية األمريكية املختصة، عندما يبدو        
له أن أية مؤسسة جتاريـة حمليـة ينطبـق عليهـا هـذا              

 أو عندما يبدو له أن أي مسؤول أو مـدير أو            ،القسم
ظف أو وآيل أو مالك أسهم فيها ميارس فعال أو يكون           مو

 للقسمني  ايشكل خرقً  على وشك أن ميارس أي عمل أو نشاط       
من هذا القسم، وذلك هبـدف منـع        ) ط(أو  ) أ(الفرعيني  

هذا النشاط أو هذه املمارسـة، وعنـد إبـراز األدلـة            
دائم أو أمر    قضائي إلزامي املناسبة، يتم إصدار أمر     

 .ن آفالةتقييدي مؤقت دو

لغرض إجراء أي حتقيق مدني يرى وزير العدل أنـه          ) 2(
ضروري ومناسب لتطبيق أحكام هذا القسم، يتمتع وزير        
العدل أو من يعينه لينوب عنه بـسلطة حتليـف الـيمني            

 األدلة وطلب إبراز    مجعوالتوآيدات واستدعاء الشهود و   
أية دفاتر أو أوراق أو وثائق أخـرى يعتربهـا وزيـر            

 .ت صلة أو هلا أمهية مادية ملثل هذا التحقيق        العدل ذا 
وجيوز أن ُيطلب حضور الشهود وإبراز األدلة التوثيقية        
من أي مكان يف الواليـات املتحـدة أو مـن أي أراض أو              

وذلك يف أي مكان يتم حتديده      ،  لواليات املتحدة لممتلكات  
 .النعقاد جلسة االستماع
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ام احملكمـة أو    يف حال عدم االمتثال ألمر احلضور أمـ       ) 3(
رفض تلبية أمر احلضور الـصادر يف حـق أي شـخص، جيـوز              
لــوزير العــدل أن يلجــأ إىل أيــة حمكمــة يف الواليــات 
املتحدة هلا والية قضائية يف مثـل هـذا التحقيـق أو يف             
املنطقة اليت يقيم فيها مثل هذا الشخص أو ميارس فيها          
نشاطه التجاري، هبدف مساعدته يف طلـب حـضور الـشهود           

وجيوز  .إبراز الدفاتر أو األوراق أو الوثائق األخرى      و
ملثل هذه احملكمة إصدار أمر تقتضي فيه مـن مثـل هـذا             
الشخص احلضور أمام وزير العدل أو من يعينه الـوزير          
لينوب عنه، وذلك من أجل إبراز السجالت، إذا اقتـضى          
األمر ذلك، أو من أجل اإلدالء بأقوالـه فيمـا يتعلـق            

ويف حالة التخلـف عـن تلبيـة         .لتحقيقباملوضوع قيد ا  
مثل هذا األمر الصادر عن احملكمـة، جيـوز للمحكمـة أن            

 مثل هـذا التخلـف باعتبـاره انتـهاآا حلرمـة            تعاقب
 .احملكمة

يف أي من هذه القـضايا جيـوز أن تـتم آـل اإلجـراءات               
القضائية داخل املنطقة القضائية اليت يقيم فيهـا أو         

وجيوز لوزير العـدل     ،قد يتواجد فيها مثل هذا الشخص     
أن يضع القواعد املتعلقة بالتحقيقات املدنية اليت قد        
تكون الزمة أو مناسـبة لتنفيـذ أحكـام هـذا القـسم             

 .الفرعي

 دئ التوجيهية الصادرة عن وزير العدل املبا )هـ(

 أشهر مـن يـوم      6يقرر وزير العدل يف موعد ال يتجاوز مدة         
 وبعــد أن يتــشاور مــع جلنــة األســواق 1988آب / أغــسطس23

واألوراق املالية ومـع وزيـر التجـارة واملمثـل التجـاري            
األمريكي ومع وزيري اخلارجية واخلزانة، وبعد التعرف علـى         

طــالع ص املعنــيني مــن خــالل إجــراءات اإلآراء مجيــع األشــخا
، مـدى تـأثري التوضـيح اإلضـايف لألحكـام           نبيه العـام  والت

الواردة أعاله يف هـذا القـسم علـى رفـع مـستوى امتثـال               
القطاع التجاري هلذا القسم من القانون، وجيوز لـه بنـاء           
على قراره هذا وإىل احلد الـالزم واملناسـب، أن يـصدر مـا              

 :يلي

هية تصف أنواعـا حمـددة مـن الـسلوك          مبادئ توجي  )1(
املرتبط بأنواع شائعة من ترتيبات مبيعـات التـصدير         
والعقود التجارية، وتكون حـسب قـرار وزيـر العـدل           

بـشأن   احلاليـة وألغراض تتعلق بـسياسة وزارة العـدل        
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تطبيق القانون، متماشية مع األحكام الـواردة أعـاله         
  .من هذا القسم

 جيوز للمؤسسات التجاريـة     إجراءات احرتازية عامة   )2(
احمللية اسـتخدامها علـى أسـاس طـوعي لغـرض مطابقـة             
سلوآها مـع سياسـة تطبيـق القـانون الراهنـة الـيت             
تتبعها وزارة العدل خبصوص األحكام الواردة أعاله مـن         

 . هذا القسم

يصدر وزيـر العـدل املبـادئ التوجيهيـة واإلجـراءات           
ألحكام الواردة   ل قًااملشار إليها يف اجلملة السابقة وف     

، وختـضع   5 من البـاب   5  الفصل  من 2يف الفصل الفرعي    
هذه املبادئ التوجيهية واإلجراءات لألحكام الواردة يف       

 . الفصل السابع من هذا الباب

 آراء وزير العدل ) و(

بعــد أن يتــشاور وزيــر العــدل مــع الــوزارات  ) 1(
دراليـة األمريكيـة املعنيـة وبعـد أن         يوالوآاالت الف 

راء مجيع األشخاص املعنيني من خالل إجراءات       آ على   يتعرف
، يقوم الـوزير بوضـع إجـراء        طالع والتنبيه العام  اإل

يتم من خالله الرد علـى استفـسارات حمـددة مـن قبـل              
املؤســسات التجاريــة احملليــة بــشأن امتثــال أدائهــا 

وزارة العدل احلالية اليت تتبعهـا يف       وسلوآها لسياسة   
صل باألحكام املذآورة أعاله من     تطبيق القانون فيما يت   

 يوما بعد 30ويقوم وزير العدل خالل فرتة     .هذا القسم 
استالمه ملثل هذا الطلـب بإصـدار رأي اسـتجابة هلـذا            

ويبني الرأي مـا إذا آـان سـلوك حمـدد حمتمـل             . الطلب
ألغراض سياسة تطبيق القانون الراهنـة الـيت تتبعهـا          

لواردة أعـاله   وزارة العدل، سيشكل انتهاآا لألحكام ا     
وجيوز تقدمي طلبات إضافية للحصول على       .من هذا القسم  

آراء وزير العدل فيما يتعلق بسلوك حمدد حمتمـل آخـر           
ويف أي   .يتجاوز جمال السلوك احملدد يف الطلبات السابقة      

إجراء قضائي يتم اختـاذه عمـال باألحكـام ذات الـصلة            
 نقضالواردة يف هذا القسم، يكون االفرتاض القابـل للـ         

هو أن أي سلوك ُيعترب متماشيا مـع األحكـام الـواردة            
أعاله يف هذا القسم إذا مت حتديده يف الطلب املقـدم مـن             
قبل مؤسسة جتارية حملية وأصـدر وزيـر العـدل بـشأنه            
رأيا مفاده أن ذلك السلوك يتماشى مع سياسة تطبيـق          

جيوز دحض   .القانون الراهنة اليت تتبعها وزارة العدل     
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وعند النظر يف    .الفرتاض بواسطة رجحان األدلة   مثل هذا ا  
االفرتاض ألغراض هذه الفقرة، تأخذ احملكمة مجيع العوامل        
ذات الصلة بعني االعتبار، ويشمل ذلك على سبيل املثال         
ال احلصر، ما إذا آانت املعلومـات الـيت مت تقـدميها إىل             
وزير العدل دقيقة وآاملة أم ال، وما إذا آانت تلـك           

ت ضمن جمال الـسلوك احملـدد يف أي طلـب تـسلمه             املعلوما
يضع وزير العدل اإلجراء الـذي تتطلبـه         .وزير العدل 

 5  من الفصل2 ألحكام الفصل الفرعي   اهذه الفقرة وفقً  
 مـن  7، وخيضع هذا اإلجراء ألحكـام الفـصل      5 من الباب 
 . ذلك الباب

، 5 من البـاب     552ستثىن من الكشف مبوجب القسم      ُت) 2(
 أو أية مادة أخرى تقدم إىل وزارة العـدل          أية وثيقة 

ــة    ــة للحكوم ــرى تابع ــة أخ ــة وزارة أو وآال أو أي
 أو تتــسلمها أي مــن هــذه ،دراليــة األمريكيــةيالف

 أو يتم إعـدادها يف أي منـها         ،الوزارات أو الوآاالت  
 فيما يتعلق بطلب ورد من مؤسـسة جتاريـة حمليـة عمـال            

ُتتاح مثـل هـذه     ، وال   )1(باإلجراء احملدد مبوجب الفقرة     
ــسة    ــة املؤس ــوم إال مبوافق ــادة للعم ــة أو امل الوثيق

النظـر عـن اسـتجابة وزيـر         بـصرف التجارية احمللية،   
العدل ملثل هذا الطلب أو إذا سحبت املؤسسة التجارية         

 .  عليهااحمللية مثل هذا الطلب قبل أن تتلقى رد

 إىل وزيـر    اجيوز ألية مؤسسة جتارية حملية قدمت طلبً      ) 3(
أن تـسحب هـذا الطلـب قبـل         ) 1(لعدل مبوجب الفقرة    ا

. قيام وزير العدل بإصدار رأي بشأنه استجابة للطلب       
وليس ألي طلب مت سحبه علـى هـذا النحـو أي نفـاذ أو               

 .سريان

يقوم وزير العدل يف الوقت املناسب بتـوفري أقـصى          ) 4(
  من التوجيـه بـشأن سياسـة       اقدر يستطيع توفريه عملي   

وزارة العـدل    الـيت تتبعهـا    احلاليـة تطبيق القانون   
بشأن األحكام الواردة أعاله مـن هـذا القـسم، وذلـك            
للمصدرين احملتملني وللشرآات الصغرية اليت يتعذر عليها       
احلصول على مشورة متخصصة حول املسائل املتعلقـة مبثـل          

يقتـصر هـذا التوجيـه علـى االسـتجابة           .هذه األحكام 
امتثـال الـسلوك    بـشأن   ) 1(للطلبات مبوجـب الفقـرة      

احملتمل احملدد لسياسة تطبيـق القـانون الراهنـة الـيت           
تتبعها وزارة العدل بشأن األحكام الواردة أعاله مـن         
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هذا القسم، آمـا يقتـصر علـى شـرح عـام ملـسؤوليات              
االمتثال ولاللتزامات احملتملة مبوجب األحكـام الـواردة        

 .أعاله يف هذا القسم

 

 العقـوبـات) ز(

  قيمتــهاُتفــرض غرامــة ماليــة ال تتجــاوز) أ(  )1( 
سة جتارية حملية ليست     دوالر على أية مؤس    2000000

ا وقامت بانتهاك القـسمني الفـرعيني       شخصا طبيعي 
 . من هذا القسم) ط(أو ) أ(

 10000ختضع لعقوبة مدنية ال تتجاوز قيمتها       ) ب(
 ليــست شخــًصا ،دوالر أيــة مؤســسة جتاريــة حمليــة

طبيعًيا وتقوم بانتهاك أحكـام القـسم الفرعـي         
من هذا القسم، وُتفرض هذه العقوبة      ) ط(أو  ) أ(

 .  بناء على دعوى يقيمها وزير العدل

ُيعاقب أي شخص طبيعي يتوىل القيـام مبهـام         ) أ(  )2(
يًرا ؤويل مؤسسة جتارية حملية أو يعمـل مـد        أحد مس 

 هلـا، أو أي شـخص       هلا أو موظفا فيهـا أو وآـيال       
 يف مثل هذه املؤسسة التجاريـة       اطبيعي ميلك أسهم  

احمللية ويعمل نيابة عنها وهـو يتعمـد انتـهاك          
مـن هـذا    ) ط(أو  ) أ(أحكام القـسمني الفـرعيني      

 100000غرامة مالية ال تتجاوز قيمتها      بالقسم،  
ــب أو،ردوال ــاوز   ب  ُيعاق ــدة ال تتج ــسجن مل  5ال

 . العقوبتني معاُتفرض عليه أعوام، أو 

 10000 مدنية ال تتجاوز قيمتها      خيضع لعقوبة ) ب(
 أي شخص طبيعي يتوىل القيـام مبهـام أحـد            دوالر

يًرا هلا أو   مسؤويل مؤسسة جتارية حملية أو يعمل مد      
  هلا، أو أي شخص طبيعي ميلك      موظفا فيها أو وآيال   

 يف مثـل هـذه املؤسـسة التجاريـة احملليـة            اأسهم
ويعمل نيابة عنها وهو ينتـهك أحكـام القـسمني          

مـن هـذا القـسم،، وذلـك        ) ط(أو  ) أ(الفرعيني  
 .بناء على دعوى يرفعها وزير العدل

علـى  ) 2(عندما ُتفرض غرامة مالية مبوجب الفقرة      )3(
أي مسؤول يف مؤسسة جتارية حمليـة أو أي مـدير هلـا أو              
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وظف فيها أو وآيل عنها أو مالك أسـهم فيهـا، فـال             م
جيوز أن ُتسدد هذه الغرامة املالية بصورة مباشـرة أو          

 . غري مباشرة من قبل هذه املؤسسة التجارية احمللية

 تعريف املصطلحـات ) ح(

 :ألغراض هذا القسم

 :ما يلي" مؤسسة جتارية حملية"تعين عبارة  )1(

يـا أو أمريكـي     أي فرد يكون مواطنا أمريك    ) أ(
 يف الواليـات املتحـدة      مــاً اجلنسية أو يكـون مقي    

 األمريكية،

أية شـرآة أو شـراآة أو احتـاد أو شـرآة            و) ب(
مسامهة أو صندوق استئماني جتـاري أو شـرآة غـري           
مسامهة أو شرآة فرديـة يكـون مقرهـا الرئيـسي           
الذي متارس فيـه النـشاط التجـاري يف الواليـات           

ــا مب  ــدة أو مت تنظيمه ــوانني  املتح ــب ق ــدىوج  إح
الواليات يف الواليات املتحدة األمريكيـة أو يف أي         
مــن األراضــي أو املمتلكــات التابعــة للواليــات 

 .املتحدة األمريكية

أي مـسؤول أو    " مـسؤول أجـنيب   "تعين عبـارة    ) أ(  )2(
موظف يعمل يف حكومة أجنبية أو يف أية وزارة أو          

نبيـة  وآالة أو جهاز تابع ملثل هذه احلكومة األج       
أو ملنظمة دولية عامة، أو أي شخص يعمـل بـصفة           
رمسية ملثل هذه احلكومة أو الوزارة أو الوآالـة         
أو األجهزة التابعة هلا أو نيابة عنـها، أو أي          
شخص يعمل بصفة رمسية ملثل هذه املنظمة الدوليـة         

 . العامة أو نيابة عنها

تعـين عبـارة    ) أ(ألغراض الفقـرة الفرعيـة      ) ب(
  :اجلهات التالية" ة عامةمنظمة دولي"

  
 منظمة مت حتديـدها يف أمـر تنفيـذي عمـال           1-

ــسم  ــات  1بالق ــصانات املنظم ــانون ح ــن ق  م
 22مدونة الواليات املتحـدة رقـم       (الدولية  

   أو،)288القسم 
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أية منظمة دوليـة أخـرى حيـددها رئـيس           -2
الواليــات املتحــدة يف أمــر تنفيــذي يــصدره 

 من  ا اعتبارً األغراض هذا القسم ويكون نافذً    
درالية يتاريخ نشر هذا األمر يف اجلريدة الف      

 .الرمسية

لسلوك ما أو لظرف ما     " آًامدر"ُيعترب الشخص   ) أ(  )3(
 :أو لنتيجة ما، يف احلاالت التالية

إذا آان هذا الشخص واعيـا بـأن هـذا           1-  
الشخص ميارس هذا السلوك أو بأن هذا الظرف        

حقق بدرجة  أن هذه النتيجة سوف تت     قائم أو 
  أو،آبرية من اليقني

إذا آان لدى هذا الشخص اعتقـاد راسـخ          -2
أن هذا الظرف قائم أو أن هـذه النتيجـة          ب

  .سوف تتحقق بدرجة آبرية من اليقني

عندما يكون اإلدراك بوجود ظرف معني ضروريا       ) ب(
العتبار سلوك ما انتهاآا للقانون، فيتم إثبات       

يـا باحتمـال    هذا اإلدراك إذا آـان الـشخص واع       
وجود هذا الظرف إىل حد آبري، إال إذا آان الشخص          

 .يعتقد أن هذا الظرف غري قائم حبق

علـى  " عمل حكومي روتيين  "يقتصر معىن عبارة    ) أ( ) 4(
عمل يؤديه عموما وعلى حنو اعتيادي مسؤول أجنيب        

 :يف إطار األنشطة التالية
احلــصول علــى تــصاريح أو تــراخيص أو  1-  

 أخرى تؤهل شخـصا مـا ملمارسـة         وثائق رمسية 
 أو ،األعمال التجارية يف بلد أجنيب

تداول الوثائق احلكومية مثل التأشـريات       -2
 أو ،وأوامر العمل

توفري محايـة الـشرطة أو خـدمات اسـتالم           -3
وتــسليم الربيــد أو حتديــد مواعيــد أعمــال 
التفتيش املرتبطة بأداء العقد أو مواعيـد       

ور الـسلع عـرب     أعمال التفتيش املتصلة بعبـ    
 أو ،البلد
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ــة   -4 ــصاالت اهلاتفيـ ــدمات االتـ ــوفري خـ تـ
والكهرباء واملياه وشحن وتفريـغ البـضائع       
أو محاية املنتجات أو السلع سـريعة التلـف         

 أو ،من تدهور جودهتا

 .أنشطة ذات طبيعة مشاهبة -5

أي قرار  " عمل حكومي روتيين  "ال تشمل عبارة    ) ب(
يف عالقة جتاريـة    يتخذه مسؤول أجنيب بشأن الدخول      

جديدة أو شروط الدخول يف مثل هـذه العالقـة أو           
االستمرار يف العالقة القائمة مع طرف معني أو أي         
عمل يقوم به مسؤول أجنيب يف إطـار عمليـة صـنع            
القرار من أجل تـشجيع قـرار الـدخول يف عالقـة            
جتارية جديدة أو االستمرار يف العالقة التجاريـة        

  .القائمة مع طرف معني

التبـادل  " التجـارة بـني الواليـات     "تعين عبـارة    ) 5(
التجاري أو التجارة أو النقل أو االتصاالت فيما بـني          
العديد من الواليات أو بني أي بلد أجنيب وأيـة واليـة            
أو بني أية والية وأي مكان أو سـفينة خارجهـا، آمـا             
يشمل معىن هذه العبارة استخدام الوسائل التالية عرب        

 :الواليات

اهلــاتف أو أيــة وســيلة أخــرى مــن وســائل  )أ(
  أو،االتصاالت بني الواليات

 .أي جهاز آخر ما بني الواليات) ب(

 الواليـة القضائية البـديـلة) ط(

مينع القانون أيضا أي شخص أمريكي مـن القيـام          ) 1(
بعمل فاسد خارج الواليات املتحدة هبدف تفعيل عرض مـا          

 مالية أو تفويض    أو دفعة مالية أو وعد بتسديد دفعة      
أو عرض أو تقدمي هدية أو وعـد أو          بدفع أي مبلغ مايل   

ختويــل بتقــدمي أي شــيء ذي قيمــة ألي مــن األشــخاص أو 
) 3(و) 2(و) 1(الكيانات الوارد ذآرها يف الفقـرات       

لألغراض املـذآورة فيـه، وذلـك        )أ(من القسم الفرعي    
بغض النظر عما إذا قام هذا الشخص باستخدام الربيـد          

أي جهاز آخر مـن أجهـزة التبـادل التجـاري بـني             أو  
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الواليات هبدف تفعيل مثـل هـذا العـرض أو اهلديـة أو             
 .الدفعة املالية أو الوعد أو التخويل

آما يتم اسـتخدامها يف     " شخص أمريكي "تعين عبارة   ) 2(
 اوفًق(هذا القسم الفرعي شخصا حيمل اجلنسية األمريكية        

قـانون اهلجـرة     مـن    101للتعريف الـوارد يف القـسم       
 القــسم 8مدونــة الواليــات املتحــدة رقــم (واجلنــسية 

، أو أية شرآة أو شـراآة أو احتـاد أو شـرآة             )1101
مسامهة أو صندوق استئماني جتاري أو شرآة غـري مـسامهة           

 بقـوانني الواليـات     اأو شرآة فردية مت تنظيمهـا عمًلـ       
املتحدة األمريكية أو بقوانني أيـة واليـة أو أراض أو           

ات تابعــة للواليــات املتحــدة األمريكيــة أو أي ممتلكــ
 .تقسيم فرعي سياسي تابع ألي منها

ممارسات التجارة اخلارجيـة احملظـورة علـى        . 3-دد78القسم  
األوراق املاليـة أو املؤسـسات      أشخاص غري اجلهات اليت تـصدر       

 التجارية احمللية 

 احلظر) أ(

مينع القانون أي شخص غري اجلهة اليت تـصدر أوراقـا ماليـة             
أ مـن قـانون األوراق املاليـة وأسـواقها          -30وختضع للقسم   
 ا، أو أيـة مؤسـسة جتاريـة حمليـة وفًقـ           1934الصادر عـام    

أو أي   من هذا القانون     104للتعريف الوارد يف القسم رقم      
مسؤول أو مدير أو موظف أو وآيل أو أي مالك أسهم يـؤدي             

 نيابة عن مثل هذا الـشخص أثنـاء تواجـده يف أراضـي              عمال
الواليات املتحدة األمريكية، من اسـتخدام الربيـد أو أيـة           
وسيلة أو أجهزة من وسائل التبادل التجاري بني الواليـات          

ض أو دفعـة    أو أي عمل آخر على حنو فاسد هبدف تفعيل أي عر          
مالية أو وعد بدفع مبلغ ما أو أي ختويل بـدفع أي مبلـغ              
مايل أو عرض أو هدية أو وعد بالدفع أو ختويـل بتقـدمي أي              

 :شيء ذي قيمة إىل اجلهات التالية

 :لألغراض التالية أي مسؤول أجنيب، وذلك) 1(

التأثري على أي عمل أو قرار ملثـل هـذا           -1) أ(
ــه أ  ــوم ب ــنيب يق ــسؤول األج ــصفته امل ــذه ب و يتخ

حث مثل هذا املسؤول األجنيب علـى        -2 أو   ،الرمسية
  خرقا لواجباتـه الرمسيـة     عترب يُ القيام بأي عمل  
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مـا خرقـًا     بـأي عمـل   أو االمتناع عـن القيـام       
تأمني احلصول على أيـة      -3 أو   ،لواجباته الرمسية 

 أو ،ميزة على حنو غري مناسب

وذه حث مثل هذا املسؤول األجنيب ليستخدم نفـ       ) ب(
لدى حكومـة أجنبيـة أو جهـاز تـابع هلـا هبـدف              
التأثري على أي عمل أو قرار تتخذه هذه احلكومة         

 أو األجهزة التابعة هلا،

وذلك من أجل مساعدة مثل هذا الشخص على احلصول         
 أو احملافظـة علـى عالقـة        ،على عمل مـن أي شـخص      

 أو لتوجيـه العمـل إىل أي        ،العمل مـع أي شـخص     
  ،شخص

اسي أجـنيب أو أي مـسؤول يف مثـل هـذا            أي حزب سي  ) 2(
احلزب أو أي مرشح لتـويل منـصب سياسـي أجـنيب، وذلـك              

 : لألغراض التالية

التأثري على أي عمل أو قرار ملثـل هـذا           -1) أ(
احلزب أو املسؤول أو املرشح يقوم بـه أو يتخـذه           

حث مثل هذا احلزب أو مثل       -2 أو   ،بصفته الرمسية 
 لقيـام بـأي عمـل     هذا املسؤول أو املرشح علـى ا      

 أو علـى االمتنـاع       خرقا لواجباته الرمسية   عتربُي
 ،لواجباته الرمسية   ما خرقاً  بأي عمل عن القيام   

تأمني احلصول على أية ميزة علـى حنـو غـري            -3أو  
 أو ،مناسب

حث مثل هـذا احلـزب أو املـسؤول أو املرشـح            ) ب(  
ليستخدم نفوذه لدى حكومة أجنبية أو أي جهـاز         

ف التـأثري علـى أي عمـل أو قـرار           تابع هلا هبـد   
 تتخذه هذه احلكومة أو أية أجهزة تابعة هلا، 

وذلك من أجل مساعدة مثل هذا الشخص على احلصول         
 أو احملافظـة علـى عالقـة        ،على عمل مـن أي شـخص      

 ، أو توجيه العمل إىل أي شخص      ،العمل مع أي شخص   
 أو

  أن مجيع هذه األموال أو األغراض      أي شخص مع العلم   ) 3(  
ذات القيمة أو جزءا منها سوف تعرض علـى أي مـسؤول            
أجنيب أو تسلم إليه بشكل مباشـر أو غـري مباشـر، أو             
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تكون موضع وعد له بصورة مباشرة أو غري مباشـرة، أو           
إىل أي حزب سياسي أجنيب أو إىل أحد مسؤوليه أو إىل أي            

 : مرشح لتويل منصب سياسي أجنيب، وذلك لألغراض التالية

أثري على أي عمل أو قرار يقـوم بـه          الت -1) أ(
أو يتخذه بصفته الرمسية مثل هذا املسؤول األجنيب        
أو احلزب السياسي أو املسؤول يف احلزب أو املرشـح          

حث مثل هذا املسؤول األجنيب أو احلزب        -2 أو   ،عنه
السياسي أو مسؤول احلـزب أو املرشـح عنـه علـى            

 ة خرقا للواجبـات الرمسيـ     عترب يُ القيام بأي عمل  
 مـا خرقـًا     بـأي عمـل   أو االمتناع عـن القيـام       

للواجبات الرمسية ملثل هـذا املـسؤول األجـنيب أو          
 ،احلزب السياسي أو مسؤول احلزب أو املرشـح عنـه         

تأمني احلصول على أية ميزة علـى حنـو غـري            -3أو  
 أو ،مناسب

ــزب  ) ب(   ــنيب أو احل ــسؤول األج ــذا امل ــل ه ــث مث ح
شـح عنـه علـى      السياسي أو مسؤول احلـزب أو املر      

استخدام نفوذه لـدى حكومـة أجنبيـة أو جهـاز           
تابع هلا هبـدف التـأثري علـى أي عمـل أو قـرار              

 تتخذه هذه احلكومة أو األجهزة التابعة هلا، 

وذلك من أجل مساعدة مثل هذا الشخص على احلصول         
على عمل من أي شخص أو احملافظة على عالقة العمل          

  .شخصمع أي شخص أو توجيه العمل إىل أي 

 استـثـناء العمل احلكـومي الروتيـين) ب(

من هذا القسم على أيـة دفعـة        ) أ(ال يطبق القسم الفرعي     
مالية ُتقدم إىل أي مسؤول أجنيب أو حزب سياسي أو مسؤول يف            

 ويكون الغرض منها ضمان تأدية عمل حكـومي روتـيين           ،احلزب
ول تأدية مثل هذا العمل الذي يقوم به املسؤ        يفأو اإلسراع   

 . األجنيب أو احلزب السياسي أو املسؤول يف احلزب

  اإلجيابيالدفاع  )ج(

من هـذا   ) أ(ُيعترب الدفاع عن األفعال مبوجب القسم الفرعي        
 : يف احلاالت التاليةإجيابيا االقسم دفاًع

املبلغ املايل املدفوع أو اهلدية أو العرض        إذا آان ) 1(
 مبوجـب   ا مشروعً أو الوعد بتقدمي أي شيء ذي قيمة ُيعترب       
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القوانني واللوائح التنظيمية املكتوبة لبلد املـسؤول       
 ،أو احلزب السياسي أو املسؤول احلزبي أو املرشح األجنيب        

 أو

املبلغ املايل املدفوع أو اهلدية أو العرض        إذا آان ) 2(
أو الوعد بتقدمي أي شيء ذي قيمة قد جـرى باعتبـاره            

مثل نفقـات الـسفر     بندا معقوال لإلنفاق وحبسن النية،      
واإلقامة اليت ينفقهـا املـسؤول أو احلـزب أو املـسؤول            

ن أ و ،احلزبي أو املرشح األجنيب أو اليت ُتنفق نيابة عنه        
 :الدفع آان مرتبطا بصفة مباشرة مبا يلي

الرتويج أو العرض أو الـشرح للمنتجـات أو         ) أ(
  أو،اخلدمات

تنفيذ أو أداء عقد مربم مع حكومة أجنبيـة         ) ب(
 . مع إحدى وآاالهتاأو

  قضائي إلزامياإلنصاف بواسطة أمر) د(

 لتقديره، أن يرفع دعوى     اجيوز لوزير العدل، وفقً   ) 1(
مدنية يف احملكمة احمللية األمريكية املختصة، عندما يبدو        
له أن أي شخص تنطبـق عليـه أحكـام هـذا القـسم أو               
عندما يبدو له أن أي مـسؤول أو مـدير أو موظـف أو              

أو يكـون    عمـال مالك أسهم هلذا الشخص ميـارس       وآيل أو   
 للقـسم   اعلى وشك أن ميارس أي عمل أو نشاط يشكل خرقً         

من هـذا القـسم، وذلـك هبـدف منـع هـذا             ) أ(الفرعي  
ــة    ــراز األدل ــد إب ــة، وعن ــذه املمارس ــشاط أو ه الن

دائم أو أمر    قضائي إلزامي املناسبة، يتم إصدار أمر     
 .تقييدي مؤقت دون آفالة

جراء أي حتقيق مدني يرى وزير العدل أنـه         لغرض إ ) 2(
ضروري ومناسب لتطبيق أحكام هذا القسم، يتمتع وزير        
العدل أو من يعينه لينوب عنه بـسلطة حتليـف الـيمني            

األدلة وطلب إبراز   مجع  والتوآيدات واستدعاء الشهود و   
أية دفاتر أو أوراق أو وثائق أخـرى يعتربهـا وزيـر            

 .مادية ملثل هذا التحقيق   العدل ذات صلة أو هلا أمهية       
وجيــوز أن يــتم طلــب حــضور الــشهود وإبــراز األدلــة 
التوثيقية من أي مكان يف الواليات املتحدة أو مـن أي           

لواليات املتحـدة وذلـك يف أي مكـان         لأراض أو ممتلكات    
 .يتم حتديده النعقاد جلسة االستماع
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يف حال عدم االمتثال ألمر احلضور أمـام احملكمـة أو           ) 3(
ق أي شخص، جيوز لوزير     حبتلبية أمر احلضور الصادر     رفض  

العدل أن يلجأ إىل أية حمكمة يف الواليات املتحـدة هلـا            
والية قضائية يف مثل هذا التحقيق أو يف املنطقـة الـيت            
يقيم فيها مثل هـذا الـشخص أو ميـارس فيهـا نـشاطه              
التجاري، هبدف مساعدته يف طلب حضور الـشهود وإبـراز          

وجيـوز ملثـل     .وراق أو الوثائق األخـرى    الدفاتر أو األ  
هذه احملكمة إصدار أمر تقتضي فيه من مثل هذا الـشخص           
احلضور أمام وزير العدل أو من يعينه الوزير لينـوب          
عنه، وذلك من أجل إبراز السجالت، إذا اقتـضى األمـر           
ذلك، أو من أجل اإلدالء بأقواله فيما يتعلق باملوضوع         

خلف عن تلبيـة مثـل هـذا        ويف حالة الت   .قيد التحقيق 
األمر الصادر عن احملكمة، جيوز للمحكمة أن تعاقب علـى          

 .ذلك باعتباره انتهاآا حلرمة احملكمة

يف أي من هذه القضايا جيوز أن تتم آل اإلجـراءات           ) 4(
القضائية داخل املنطقة القضائية اليت يقيم فيهـا أو         

وجيوز لوزير العـدل    . قد يتواجد فيها مثل هذا الشخص     
ن يضع القواعد املتعلقة بالتحقيقات املدنيـة والـيت         أ

قد تكون الزمة أو مناسبة لتنفيذ أحكام هـذا القـسم           
 .الفرعي

 العقـوبـات ) هـ(

ــها  ) أ( ) 1( ــاوز قيمت ــة ال تتج ــة مالي ــرض غرام ُتف
 على أي شخصية اعتباريـة تنتـهك         دوالر 2000000

 . من هذا القسم) أ(أحكام القسم الفرعي 

شخــصية اعتباريــة تنتــهك أحكــام  ختــضع أي) ب(
مـن هـذا القـسم إىل عقوبـة         ) أ(القسم الفرعي   

مدنية تتمثل يف غرامة مالية ال تتجاوز قيمتـها         
 دوالر، وذلك بناء على دعوى يرفعها وزير        10000
 .العدل

ُتفرض على أي شـخص طبيعـي يتعمـد انتـهاك           ) أ( )2(
من هذا القسم، غرامة    ) أ(أحكام القسم الفرعي    

 دوالر أو عقوبة    100000 تتجاوز قيمتها    مالية ال 
ن ا أعـوام، أو العقوبتـ     5السجن ملدة ال تتجاوز     

 . معا
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خيضع أي شخص طبيعـي ينتـهك أحكـام القـسم           ) ب(
من هـذا القـسم إىل عقوبـة مدنيـة          ) أ(الفرعي  

 10000تتمثل يف غرامة مالية ال تتجاوز قيمتـها         
 دوالر، وذلك بناء على دعوى يرفعها وزير العدل

على ) 2(عندما ُتفرض غرامة مالية مبوجب الفقرة       ) 3(
أي مسؤول أو مدير أو موظف أو وآيل أو مالـك أسـهم             
ألي شخص، فال جيوز أن ُتسدد هذه الغرامة املالية بصورة          

 .مباشرة أو غري مباشرة من قبل هذا الشخص
 
 
 

 تعريف املصطلحـات ) و(  

 :ألغراض هذا القسم

مــن خيــالف  إلشــارة إىل عنــد ا"شــخص "آلمــةتعــين  )1(
، أي شخص طبيعـي غـري شـخص أمريكـي اجلنـسية             القانون

 للتعريــف الــوارد لــذلك يف مدونــة الواليــات اوفًقــ(
أو أية شرآة أو شـراآة      ) 1101 القسم   8املتحدة رقم   

أو احتاد أو شرآة مسامهة أو صندوق استئماني جتاري أو          
 شرآة غـري مـسامهة أو شـرآة فرديـة مت تنظيمهـا عمـال              

وانني دولـة أجنبيـة أو بقـوانني أي تقـسيم فرعـي             بق
 .سياسي تابع هلا

أي مـسؤول أو    " مـسؤول أجـنيب   "تعين عبـارة    ) أ( )2(
موظف يعمل يف حكومة أجنبية أو يف أية وزارة أو          
وآالة أو جهاز تابع ملثل هذه احلكومة األجنبيـة         
أو يف منظمة دولية عامة، أو أي شخص يقوم رمسيا          

أجنبية أو نيابة عنها أو ألية      مبهام ألية حكومة    
وزارة أو وآالة أو جهاز تابع حلكومـة أجنبيـة          
أو يؤدي أية مهام نيابـة عنـها أو ملثـل هـذه             

  .املنظمة الدولية العامة أو نيابة عنها

منظمـة  "بارة  تعين ع ) أ(ألغراض الفقرة الفرعية       
 :ما يلي" دولية عامة

 منظمة مت حتديـدها يف أمـر تنفيـذي عمـال           -1
ــسم  ــات  1بالق ــصانات املنظم ــانون ح ــن ق  م



 30 

 22مدونة الواليات املتحـدة رقـم       (الدولية  
  ، أو)288القسم 

أية منظمة دوليـة أخـرى حيـددها رئـيس           -2
الواليــات املتحــدة يف أمــر تنفيــذي يــصدره 

 من  ا اعتبارً األغراض هذا القسم ويكون نافذً    
درالية يتاريخ نشر هذا األمر يف اجلريدة الف      

 .الرمسية

لسلوك مـا أو لظـرف      " آـًامدر"ُيعترب الشخص    )أ(  )3(
 :لنتيجة ما، يف احلاالت التاليةما أو 

إذا آان هذا الشخص واعيا بأنـه ميـارس          -1
مثل هذا السلوك أو بأن مثـل هـذا الظـرف           
قائم أو أن هذه النتيجة سوف تتحقق بدرجة        

 ، أوآبرية من اليقني

ذا آان لدى هذا الشخص اعتقـاد راسـخ          إ -2
أن هذا الظرف قائم أو بأن هذه النتيجـة         ب

 .سوف تتحقق بدرجة آبرية من اليقني

عندما يكون اإلدراك بوجود ظرف معني ضروريا       ) ب(
العتبار سلوك ما انتهاآا للقانون، يتم إثبـات        
هذا اإلدراك إذا آـان الـشخص واعيـا باحتمـال           
وجود هذا الظرف إىل حد آبري، إال إذا آان الشخص          

 .قد أن هذا الظرف غري قائمحقيقة يعت

علـى  " عمل حكومي روتيين  "يقتصر معىن عبارة    ) أ(  )4(
أجنيب عمل يؤديه عموما وعلى حنو اعتيادي مسؤول        

 :يف إطار األنشطة التالية

 احلصول على التصاريح أو الرتاخيص أو  -1
الوثائق الرمسية األخرى اليت تؤهل شخصا ما 

  أجنيب، أوملمارسة األعمال التجارية يف بلد

تداول الوثائق احلكومية مثل التأشـريات       -2
 أو ،وأوامر العمل

توفري محايـة الـشرطة أو خـدمات اسـتالم           -3
وتــسليم الربيــد أو حتديــد مواعيــد أعمــال 
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التفتيش املرتبطة بأداء العقد أو مواعيـد       
أعمال التفتيش املتصلة بعبـور الـسلع عـرب         

 أو ،البلد

ــصاالت اهل  -4 ــدمات االتـ ــوفري خـ ــة تـ اتفيـ
والكهرباء واملياه وشحن وتفريـغ البـضائع       
أو محاية املنتجات أو السلع سـريعة التلـف         

 أو ،من تدهور جودهتا

 .أنشطة ذات طبيعة مشاهبة -5

أي قرار  " عمل حكومي روتيين  "ال تشمل عبارة    ) ب(
يتخذه مسؤول أجنيب بشأن الدخول يف عالقة جتاريـة         

لعالقـة أو   جديدة أو شروط الدخول يف مثل هـذه ا        
االستمرار يف العالقة القائمة مع طرف معني أو أي         
عمل يقوم به مسؤول أجنيب يف إطـار عمليـة صـنع            
القرار من أجل تـشجيع قـرار الـدخول يف عالقـة            
جتارية جديدة أو االستمرار يف العالقة التجاريـة        

  .القائمة مع طرف معني

التبـادل  " التجـارة بـني الواليـات     "تعين عبـارة    ) 5(
تجاري أو التجارة أو النقل أو االتصاالت فيما بـني          ال

العديد من الواليات أو بني أي بلد أجنيب وأيـة واليـة            
أو بني أية والية وأي مكان أو سـفينة خارجهـا، آمـا             
يشمل معىن هذه العبارة استخدام الوسائل التالية عرب        

 : الواليات

اهلــاتف أو أيــة وســيلة أخــرى مــن وســائل  )أ(
  أو، الوالياتاالتصاالت بني

 .أي جهاز آخر ما بني الواليات) ب(

   وو العقـوبـات78#القسم 

  البيانات الكاذبة واملضللة -انتهاآات متعمدة) أ(

أحكـام واردة يف هـذا الفـصل         أيـة عمـدا   ينتـهك   أي شخص   
أو )  مـن هـذا البـاب      1- دد 78باستثناء أحكـام القـسم      (

جب هذا الفصل   عمدا أية قاعدة أو الئحة تنظيمية مبو       ينتهك
 غري مشروع أو تكون مراعاهتا مطلوبـة        ويكون انتهاآها عمال  

 أو عندما يقدم عمـدا ومـدرآا أي         ،مبوجب شروط هذا الفصل   
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بيان أو يتـسبب يف تقـدمي بيـان يف أي طلـب أو تقريـر أو                 
وثيقة يكون رفعها أو تقدميها مطلوبا مبوجب هـذا الفـصل،           

 أو أي تعهــد أو أيــة قاعــدة أو الئحــة تنظيميــة مبوجبــه
) د(يتضمنه بيان التسجيل الوارد ذآره يف القسم الفرعـي          

س من هذا الباب، أو بواسطة أية هيئة ذاتية         78من القسم   
التنظيم فيما يتعلق بطلب االنتـساب إليهـا أو املـشارآة           
فيها أو لالرتباط على حنو ما بأحـد أعـضائها، وإذا آـان             

أي واقعـة   هذا البيان آاذبـا أو مـضلال فيمـا يتعلـق بـ            
 5000000غرامة مالية ال تتجـاوز قيمتـها     ، ُيعاقب ب  مادية

 عاما، أو آلتـا     20دوالر أو احلبس يف السجن ملدة ال تتجاوز         
العقوبتني معا، إال إذا آان هذا الشخص أي شـخص غـري شـخص              
طبيعي، حيث جيوز أن تفرض عليه غرامـة ماليـة ال تتجـاوز             

فرض عقوبة الـسجن     دوالر، ومع ذلك، ال تُ     25000000قيمتها  
على أي شخص مبوجب هذا القسم بسبب انتهاك أية قاعـدة أو            
الئحة تنظيمية إذا أثبت هذا الشخص أنه مل يكن علـى علـم             

 . مبثل هذه القاعدة أو الالئحة التنظيمية

 التخـلف عن تقدمي املعلومات أو الوثائق أو التقارير) ب(

 تقـدمي أو    ُتغرم أية جهة تصدر أوراقا مالية وتتخلـف عـن         
تسجيل املعلومات أو الوثائق أو التقارير املطلوب تقدميها        

من هذا الباب أو     س 78من القسم   ) د(مبوجب القسم الفرعي    
أية قاعدة أو الئحة تنظيمية مبوجبها، عن آل يـوم يـستمر            

.  دوالر ُتدفع للواليـات املتحـدة      100فيه هذا التخلف مببلغ     
ة عقوبة جنائية بسبب ختلف     حيل هذا النوع من التغرمي حمل أي      

اجلهة اليت تصدر األوراق املالية عن تقـدمي أو تـسجيل تلـك             
فرض  املعلومات أو الوثائق أو التقارير، وذلك يف حالة أن        

) أ(قد ُيعترب واردا مبوجب القسم الفرعي        مثل هذه العقوبة  
من هذا القسم، وتسدد قيمة التغرمي إىل اخلزانة األمريكيـة          

ها من خالل دعوى مدنية ُترفع باسـم الواليـات          وجيوز اسرتداد 
 .املتحدة

انتهاآات ترتكبها اجلهات اليت تـصدر األوراق املاليـة         ) ج(
أو يرتكبها مسؤولون أو مدراء أو مالكو أسهم أو موظفون          

 أو وآالء ملثل هذه اجلهات

ــها  ) أ( ) 1( ــاوز قيمت ــة ال تتج ــة مالي ــرض غرام ُتف
 تصدر أوراقـا     مليون دوالر على أي جهة     2000000

) ز(أو  ) أ(مالية وتنتهك أحكام القسم الفرعي      
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مدونـة الواليـات    (أ من هذا الباب     30من القسم   
 ). 1- دد 78 القسم 15املتحدة رقم 

ُتفرض عقوبة مدنية تتمثل يف غرامة مالية ال        ) ب(
 آالف دوالر على أية جهة تصدر       10تتجاوز قيمتها   

) أ(فرعي  أوراقا مالية وتنتهك أحكام القسم ال     
مدونـة  (أ من هـذا البـاب       30من القسم   ) ز(أو  

، )1- دد 78 القــسم 15الواليــات املتحــدة رقــم 
 .وذلك بناء على دعوى ترفعها اللجنة

تكون العقوبة اليت ُتفرض على أي مـسؤول أو         ) أ( ) 2(
مدير أو موظف أو وآيل جلهة تصدر أوراقا مالية         

ة أو مالك أسهم يعمل نيابة عن مثـل هـذه اجلهـ           
أو ) أ(ويتعمد انتهاك أحكام القسمني الفـرعيني       

مدونــة (أ مــن هــذا البــاب 30مــن القــسم ) ز(
، غرامة  )1-دد78 القسم   15الواليات املتحدة رقم    

 دوالر أو 100,000ماليــة ال تتجــاوز قيمتــها   
 أعـوام، أو العقـوبتني      5السجن ملدة ال تتجـاوز      

 . معا

ل أو  تكون العقوبة اليت ُتفرض على أي مـسؤو       ) ب(
مدير أو موظف أو وآيل جلهة تصدر أوراقا مالية         
أو مالك أسهم يعمل نيابة عن مثـل هـذه اجلهـة            

مـن  ) ز(أو  ) أ(وينتهك أحكام القسمني الفرعيني     
مدونـة الواليـات    ( أ من هذا البـاب،       30القسم  

، عقوبة مدنيـة    )1-دد-78 القسم   15املتحدة رقم   
 10,000تتمثل يف غرامة مالية ال تتجاوز قيمتها        

 .دوالر، وذلك بناء على دعوى ترفعها اللجنة

علـى  ) 2(آلما ُتفرض غرامة مالية مبوجب الفقـرة      ) 3(
أي مسؤول يف جهة تصدر أوراقا مالية أو أي مدير هلـا            
أو موظف فيها أو وآيل عنها أو مالـك أسـهم يف مثـل              
هذه اجلهة، ال جيـوز أن ُتـسدد هـذه الغرامـة املاليـة              

ري مباشرة من قبل هذه اجلهـة الـيت         بصورة مباشرة أو غ   
 . تصدر أوراقا مالية

 


