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 .78m §  شات مجلهگزار

یاتمحتو ؛ امنیت کننده صادر های گزارش  (a) 

ی ایي ػٌْاى تا کویظیْى هطاتك تَ ایي لْاًیي ّ  87ُز ؿادر کٌٌذٍ اس اهٌیت ثثت ًام هتؼالة تَ تخغ 

همزرات کَ کویظیْى تجْیشدر ؿْرت لشّم ّهٌاطة تزای حفاظت اسطزهایَ گذاراى ّهطوي خزیذ ّ 

  – خْاُذ ًوْد ثثتفزّع ػادالًَ در اهٌیت را 

 

 (1) چٌیي

  دّطیَداػتي هؼلْهات ّ اطٌاد تایذ ػاهل  ًگاٍکویظیْى السم تَ فؼلی ( لذ ُای اى ج) اطٌات ّ اطالػات 

 ثثتی ایي ػٌْاى  تجش ایي کَ کویظیْى ػایذ السم تَ  87تا درخْاطت ّ اػالهیَ ثثت ًام هتؼالة تَ تخغ 

.  اجزا کزدًذ خْاُذ 2691کزدى ُز هادٍ کَ لزارداد تطْر کاهل لثل اس جْالی اّل   

 (2) 

 هاهْریتتـذیك ػذٍ ، اگز السم تاػذ تَ ُز لْاًیي ّ همزرات ( جلذ ُای اى ) جولَ گشارع ُای طالیاًَ اس 

.   کویظیْى هوکي تجْیش کٌذ( جلذ ُای اى ) تْطظ حظاتذار هظتمل ػوْهی ّ گشارع ُای طَ هاَُ   

 

ین معلومات ، باید ثبت دوباره اصلی اامنیت ملی  مبادالت در نام ثبت تیامن از کننده صادر هر

.اسناد، و گزارش ها با مبادالت را نماید  

(b) 

، طاتمَ ُا ، ّ حظاب داری داخلی ؛دطتْر الؼول  کتةگشاریغ ؛ فْرهَ  

 (2) 



 که کننده صادر هر و عنوان نیای  87 بخش به متعاقب نام ثبت تیامن گروهی دار کننده صادر هر 

-دیبا عنوان نیا (د) 870 بخش به متعاقبی ها گزارش کردن ثبت الزم  

         (A) 

کٌٌذٍ  ، طاتمَ ُا ، ّحظاب تا جشُیات هؼمْل ، دلیك ّ هٌـفاًَ هٌؼکض  کتةایجاد ّ ًگِذاری 

 هؼاهالت  ّ ّضغ داریی ؿادر کٌٌذٍ ؛ ّ

 

 (B) 

  -درست کردن وحفظ یک سیستم حسابداری داخلی تنظیم کافی برای اراهه اطمینان معقول که 

 (i) 

; بق با اجازه عمومی یا خاص اجرا میشوندمعامالت مطا   

 (ii) 

تِیَ ؿْرت ُای هالی در هطاتمت  آهادٍ طاسی ّاجاسٍ  تزای (اّل) هیؼًْذ  ثثتهؼاهالت در ؿْرت لشّم 

تزای حفع ( دّم)ّ  تَ ُوزای اؿْل حظاب داری ػوْهی لثْل ػذٍ ّ ُز هؼیاردیگزتَ چٌیي تیاًیَ ُا ،

هظْلیت داریی 



در هؼاهالت هطاتك تا اجاسٍ ػوْهی یا خاؽ؛ ّ ٌِادطتزطی تَ داریی ت   - (iii) 

(iv) 

مسولیت ثبت شده برای دارایی مقایسه میشود با داریی موجودی با فاصله های معقول واقدام مناسب با 

. احترام هر گونه تفاوت ها گرفته شده است  

 

3 (A) 

 

اس ایي لظوت تایذ تز ( 1)  تخغ َ ّ یا هظْلیت طثكتاتْجَ تَ هظایل هزتْط تَ اهٌیت هلی ایاالت هتحذٍ ، ُیچ ّظیف

به این مسایل اگر قانون از ُز ػخـی تحویل الذام در ُوکاری تا ُز رُثزی ُز گزٍّ فذرال یا طاسهاى هظْل 

 متعاقب هر رهبر هر گروه یا سازمان بر دستور خاص و کتبی انجام میشود و جمله در همکاری با

هر دستور زیر این بخش صادر  .شودیم اجرا دستورالعمل نیچن رصدو بهی جمهور استیر قدرت به

دستور اگر  شده باید تعیین حقایق خاص و شرایط با توجه به که مفاد این بند استدعا می کرد وهر

.تمدید در نوشتن نشده باشد بعدازیک سال تاریخ صدور  تمام میشود  

 

 (B)  

هدایت کننده را متعاقب به این  هظائلیچٌیي  کَ اطت هتحذٍایاالت  آژاًض ریض دیپارتوٌذ دّلت فذرال یاُز 

مکمل این دستورات در اکتوبر اول هر سال نگاه خواهد  دّطیَ حفعخْاُذ پراگراف صادر میکند 

خالصه از موضوعات این دستورات راانتقال از سال گذشته رابه کمیته دایمی اطالعات مجلس .کرد

. ت مجلس سنا اراهه خواهد کردنمایندگان و کمیته انتخابات اطالعا  

 

 (4) 

 به شد خواهد لیتحم  بخش نیا 2 پراگراف الزامات با کردن اجابت به عدمی برای جرم تیمسول چیه

.است شده اراهه بخش نیا از 5 پراگراف در که جزهمانطور  

 

(5) 

 وی حسابداری داخل کنترول ستمیس کی به تیموفق عدم اگاهانه ای رانداختهیگ اگاهانه نخواهدی انسان چیه

.کرد اقدام( 2) دربخش شده شرح گزارش ، ضبط ، کتاب ساختن باطل اگاهانه   

 (6) 

78l   بخش به متعاقبی تیامن ثثت ػذٍاّراق تِادار  کالس کی یدار که هیانتشار کی 

ی ارد عنوان نیا(  د) و 870 بخش به متعاقبی ها گزارش کردن ثبت الزم که هیانتشار کی ای و عنوان نیا  

 الزم( 2) پراگراف مقررات ،ی خارج وی داخل شرکت به توجه بای دهی را ازقدرت کمتر و صدیف 50



هیانتشار  

یخارج وی داخل شرکت سبب ، هیانتشار طیشرا در معقول حد خود،به نفوذ از استفادهی برا تین حسن به  

 شامل طیشرا نیچن(. 2) پراگرافدرست کردن وحفظ یک سیستم کنترول حساب داری داخلی استوار به 

 کسب اتیعمل بر حاکمی ها وهیش و نیقوان وی خارج  شرکت ای یداخل شرکت هیانتشار  تیملکی نسب درجه

 خود نفوذ از استفادهی برا تین حسن دهنده نشان هیانتشار کی.  دارد عتیموق شرکت نیا کهی کشور کار و

   ( 2) پراگراف مقررات با موافقت که شود فرضی قطع دیبا

(7) 

 سطح نیای معن معقول اتیوجز معقول نانیاطمی ها اصطالح نیا ، بخش نیا( 2) پراگرافبرای منظور 

.  کندیم را فیتحر کردنی راض شان امور رفتار انجام در اطیاحت مقامات نانیاطم درجه و اتیجز  

 

§ 78dd-1 

 [ 4367الف امنیت ها وپیمان تبادالت  63 بخش ] 

خارجی توسط ناشران ممنوع طریقه های تجارت  

 (a)   ممنوعیت

 ای و عنوان نیال   87 بخش به متعاقب ثثت ًام کالصاّراق تِادار ی داراین باید غیر قانویی هر انتشاریه 

  هرمامور، ای و عنوان نیا(  د) و 87 بخش به متعاقبی ها گزارش کردن ثبت الزم که هیانتشار کی

ر سهم دارشرکت ها و کسان که به نمایندگی این انتشاریه برای مدیر،کارمند یا نماینده صادر کننده و ه

استفاده ازایمیل و یا هر وسیله تجارت درون ایالتی ، فساد در پیشبرد پیشنهاد ، پرداخت ، وعده به 

پیشنهاد، هدیه ،وعده، و یا اجازه دادن از هر چیز پر ارزش برای  پرداخت یا مجوز پرداخت پولی ، یا

  

- اُذافی تزا یخارج همام ُز  (1)   

 

   (A) (i) 

تحرک کردن مقام خارجی به ( 5)موثر بر هر قانون یا تصمیم رسمی خارجی در مقام رسمی خود،

تامین امنیت هر گونه استفاده (6)انجام یا حذف هر گونه قانون تخلف از وظیفه قانونی چنین رسمی ، یا 

 نادرست مزیت؛ یا

 (B) 

ّ توایل داػتي تفاده از نفوذ خود با یک دولت خارجی یا واسطه از ان تحریک کردن مقام خارجی به اس

. هر قانون یا تصمیم گیری دولت و وسیله شان  



 

 ، کار و کسب کردن تیهدا ، بای کاربرا و کسب حفظ ای اوردن دست به و کننده صادر به کمک منظور به

 هرفرد؛

از منظورسیاسی خارجی به هرحزب سیاسی خارجی یا مقام ان یا هر نامزد برای دفتر   (2)   

مقام، یا نامزد در خورد و یا ظرفیت رسمی خود  موثر بر هر قانون یا تصمیم حزب ،   (A) (i) 

مقام، یا نامزد به انجام دادن یا حذف کردن هر گونه قانون کار های قانونی چنین  تحریک کردن حزب ،   

(ii) 

 حشب همام رطوی یا ًاهشد حشتی یا

هر گونه استفاده نادرست مزیت ؛ یا تامین امنیت  (iii) 

(B) 

تحریک کردن مقام خارجی به استفاده از نفوذ خود با یک دولت خارجی یا دروسی از ان هر قانون 

. یا تصمیم دولت را تاثیر میکنند  

 

 ، کار و کسب کردن تیهدا ، بای کاربرا و کسب حفظ ای اوردن دست وبه  کننده صادر به کمک منظور به

ای فرد؛هر  

 (3) 

 شده داده وعده ای ، شود داده اراهه ارزش از زیچ ای پول ازی بخش ای تمام که دانستن درحال ،ی شخص هر

مقام خارجی ، حزب سیاسی خارجی ، یا رسمی ، یا هر نامزد برای ی برا ، میرمستقیغ ای میطورمستق به

   -از منظوردفتر سیاسی خارجی به 

 

مقام، یا نامزد در خورد و یا ظرفیت رسمی خود  ا تصمیم حزب ،زیر تاثرآوردن هر قانون ی   (A) (i) 

مقام، یا نامزد به انجام یا حذف هر گونه قانون نامزد تحریک کردن حزب ،   (ii) 

تامین امنیت هر گونه استفاده نادرست مزیت ؛ یا   (iii) تخلف از وظیفه قانونی چنین رسمی ، یا نامزد    

 (B) 

خارجی به استفاده از نفوذ خود با یک دولت خارجی یا دروسی از ان هر قانون یا  تحریک کردن مقام

.تصمیم دولت را تاثیر میکنند  

 

 ، کار و کسب کردن تیهدا ، بای کاربرا و کسب حفظ ای اوردن دست بهو  کننده صادر به کمک منظور به

ای هرفرد؛  

دولت مره روز اقداماتی برا استثنا  (b)  



مقام خارجی، حزب سیاسی ، یا مقامی برا پرداخت عیتسر ای لیتسه هر به قسمت نیا از  (a)  یها بخش دو  

مقام خارجی، حزب سیاسی  توسط به دولت مره روز اقداماتی برا کرد عمل نیتضم ای عیتسر هدف بهی حزب

یحزب، یا مقام   

یحمْل  هْافماًَ  دفاع  (c)   

(g)  -که بود  هد خوا  بخش نیا   زیر بخش ػول کی ثیح تَ  یحمْل  هْافماًَ  دفاعین ا دو (a) ای   

 



 (1) 

مقام خارجی، ی ها مقررات و شده نوشته نیقوان تحتی ،قانون ارزش با وعده ای شنهاد،ی،پ هیهد ، پرداخت  

 حزب سیاسی، مقام حزبی ، یا نامزد مملکت ؛ یا

 (2) 

 سفر مانند ، بود تین حسن و معقولی ها نهیهز بود، شده ساخته ارزش با وعده ای شنهاد،ی،پ هیهد ، پرداخت

مقام خارجی، حزب ، مقام حزبی ، یا نامزد و  طرف از ای توسط شده متحمل مسکنی ها نهیهز و  

_ به مربوط میمستق طور به  

 (A) 

ای ؛ خدمات ای محصوالت از حیتوض ای ، تظاهرات ، شرفتیپ   

 (B) 

. انی گ ندهینما ای خارج مملکت با قرارداد کی کرد عمل ای اجراه   

توسط وکیل عالی رتبه     دستور  (d) 

 

وکیل ، پس از مشوره با کمیسیون، وزیر تجارت ،نماینده تجاری ، 8877 ، 22 اگست از بعد کسالی تر رید  

ا یاالت متحده ،وزیر امور خارجه ، وزیر مالیه ، و پس از دست اوردن دیدگاه از تمام افراد عالقه مند از  

عمومی و روش نظر ، باید به چه پیروی ازمطابق به این بخش افزایش خواهد یافت و جامعه  طریق اطالع

کسب و کاربا روشن شدن از مقررات فوق این بخش کمک خواهد شد ، بر اساس چنین در تعیین و به حد 

_ الزم و مناسب ، موضوع    

 (1)   

اع مشترک فروش صادرات ترتیبات و قرار توصیف کردن انواع خاصی از رفتار، همراه با انو دستورالعمل

 فعلی سیاست اجرای ،وکیل معین را از مقررات فوق این بخش قضاییداد های کسب و کار،که برای اهداف 

.  در انطباق خواهد بود  

 

 (2) 

 خود رفتار مطابقت به داوطلبانه طور به است ممکن کنندگان صادر کهی عمومی اطیاحت روش پروسه   

.کنند استفاده از مقررات فوق این بخش قضایی فعلی سیاست اجرایبرای اهداف   

مقررات و وپروسه نیقوان به نظر حکم از قبل ُا ّ پزّطَ هزتْط تَ دطتْرالؼول ُا ّ رّعػوْهی یک  ّکیل ػالی رتثَ  

 

.  این عنوان خواهد بود 7روش ها در معرض مقررات فصل  ان 1 عنوان 8بخش    II   فصل ریز  

 

 (e) عالی رتبه کیلونظریات 

، پس از مشوره با گروه ها و ارگان های مناسب ا یاالت متحده و پس از دست اوردن دیدگاه از تمام  وکیل



افراد عالقه مند از طریق اطالع عمومی و روش نظر یک روش ایجاد میکند برای اراهه پاسخ به سواالت 

از مقررات فوق  کموی فعلی سیاست اجرایبرای اهداف مح خود رفتار مطابقت بهخاص به توسط ناشرین 

روز پس از دریافت چنین درخواست صدور یک  63وکیل باید به ظرف مدت . کنندیم استفاده این بخش

که برای اهداف محکموی فعلی سیاست  این نظریه باید بیان کند یا نه. نظریه  را به این درخواست میکنند

در خواست های اضافی . مقررات فوق این بخش استاز  اجرای این رفتار مخصوص است ویا شکستن

مشخص شده در درخواست قبلی  برای نظرات با وکیل درمورد رفتار مشخص که فراتر ازمحدوده رفتار

در هر گونه اقدام که تحت مقررات قابل اجرا در این بخش اورده شده یک .واصل شده است باید ثبت شود

ه در یک درخواست مشخص است که وکیلفرضیه رد شدنی رفتارکه توسط صادر کنند  

برای اهداف محکموی فعلی سیاست اجرای از  خود رفتار مطابقت بهیک نظریه را صادر کرده است 

با در . چنین فرضیه ممکن است که بر برتریت خود رد شود. در انطباق خواهد بود مقررات فوق این بخش

تمام عوامل مرتبط به ان به شمول معلومات که به محکمه باید   پزاگزافنظرگرفتن فرض برای اهداف این 

 وکیل

 اراهه شده دقیق و کامل بوده و یا در حوزه دستورات وکیل است  مطابق به مقررات

. این عنوان خواهد بود 7و روش ها در معرض مقررات فصل  اى 1 عنوان  II   فصل ریز  

 

 

 (2)  

زتیة ػذٍ تْطظ ّسارت ػذلیَ یا کذام هزجحَ دیگز لضایی اهزیکا رطیذٍ یا ت, ُزطٌت یا هْاد دیگز کَ لثآل اهادٍ ػذٍ 

هؼذّر تَ فاع ًکزدى سیز  خْاُذ 2تَ ارتثاط تَ در خْاطت ؿادر کٌٌذٍ سیز ًظز پزّطَ لثآل اتخاس ػذٍ در پزاگزاف 

اػت ایا ایي لاًْى ػذ تحش تذّى اجاسٍ لثلی اس طزف ؿادرٍ کٌذٍ تایذ تزای هزدم افؼاٍ ػْد تذّى ًظز د 551تخغ 

. ّکیل جْاب تَ ایي در خْاطت یا ؿادر کٌذٍ درخْاطت خْد را تض تگیزد لثل اس ر طیذى جْاب  

 (6)  

کزدٍ تاػذ خْاُذ  در خْاطت خْد را ّاتض   2پزاگزاف سیز ّکیل ػالی رتثَ  ؿادرٍ کٌٌذٍ کَ لثآل درخْاطت  تَ ُز

.هظتمین ًخْاُذ داػت یزّاتض ػذٍ ُیچ تاثُز در خْاطت  . اتزاس ًظز هیکٌذّکیل ػالی رتثَ تی گیزد اس   

 

 (4)  

پالیظی لاتل ػول کزد را   درسهاى هٌاطةهؼلْهات ّکیل ػالی رتثَ خْاُذ تزای تؼمك تخؼیذى تخغ ػولی ّ فزاُن طاختي 

تَ ّسارت ػذلیَ تَ رطن احتزام تزای تِیَ لثلی ایي تخغ تزای پیؼکغ اػخاؽ هاُز ّ تجارت ُای خْرد کَ ارتثاط تَ 

ْاهٌذی تزای اطتخذام ّکیل تزای هظایل هزتْط تَ ایي لیذ ّ چیٌیي راٌُیوایی تٌِا تزای جْاب در خْاطت ُای هحذّد  ت

پالیظی ّ تْضیغ  تْطظ ّسارت ػذلیَ  در تارٍ همذم تْدى لیذ ُذایتدر راتطَ تَ دیگاٍ اًطثاق  خاؽ رفتار 2سیز پزاگزاف 

.یي تخغ   فزاُن کزداجاتت ایي تخغ  ّ  سیزتخغ همذم تْدى لیذ ا   هظْلیت  

 



 

فیتعار  (f) 

: بخش نیا اهدافی برا  

 

(1) A) 

خارجی یا هر بخش ، نمایندگی  کشوریا کارمند مامور هر که معنیبه این " مقام خارجی"اصطالح  

، یا هر شخصی که در رسمیات برای یا به نمایندگی حکومت  عمومی بین الملیارگان  وسیله ان، یا یا 

.عمل میکند سازمان عمومی بین الملی  نمایندگی و وسیله ان نمایندگی ، یا  ، بخش یا   

 

 (B) 

 

  است معنیبه این  " سازمان عمومی بین الملی" اصطالح , الف دوم پراگراف اهدافی برا

 

 (i)        هـًْیت ُای طاسهاى ُای تیي الوللی لاًْى  2یک طاسهاى   کَ تا فزهاى اجزایی تؼیي ػذٍ هتؼالة تخغ  

یا  (22 U.S.C. § 288); 

 (ii) هر دیگر سازمان بین المللی که به توسط ریس جمهور و به فرمان اجرایی برای

.هدف به این بخش ،تاریخ انتشار موثر دردفتر ثبت فدرال  

 

 

 )A) (2)   _ با توجه به رفتار، شرایط محیط ، یا یک نتیجه اگر "  دانا" شخص یک حالت ذهنی
 

 

چنین ست که شخص مشغول  یک رفتار ، که شرایط محیط موجودی ، یا نتیجه شخص اگاه ا   (i) 

 خاص رخ میدهد؛ یا

(i) 

  شخص اگاه است که شخص مشغول  یک رفتار ، شرایط محیط موجودی ، یا نتیجه چنین  

.ادد خواهد رخ خاصی ا مالحظه قابل  

(ii) 

ادد خواهد رخ خاصی ا مالحظه لقابشخص اعتقاد راسخ دارد که شرایط محیط موجودی ، چنین   

   

 (B)   باشد اگاه فرد کی که بسازد واضع اگر دانش نیا ، است ازین مورد جرمی برا خاص تیموجود از دانش کهی هنگام

.ایجاد میشود، مگر این شخص به چنین شرایط باور ندارد باشد داشته را طیشرا نیچن از ادیز  احتمال  

 

 

یخارج مقام کی توسط معمول بطور که اقدام کی یمعن"  ولتد روزمره اقدامات" اصطالح  (3) (A) 



.شودیم انجام 



 (i) 

 

 مملکت در کار و کسب انجام به شخص کی طیشرا واجدی رسم مدارک اسناد ، ها اجازه اخذ

ی  خارج  

 (ii)    کاراجازه اسناد دولتی ، از قبیل ویزه و  پروسه 

 (iii) 

یاجرا  به ارتباط در یساز برنامهی بازرس ای ،ی پوست لیحوت و گرفتن ، سیپول ظتحفا اراهه  

کشور؛ سراسر در کاال نقل و حمل به مربوطی های بازرس قرارداد یا  

 

 (iv) 

یی فرسود  محصوالت از حفاظت ای بار، هیتخل و یبر بار ، برق و اب ،عرضه تلفن خدمات اراهه

از بین رفتن اجناس جلوگیریو  

 

مل های یک نوع  ح  (v)  

 

 (B) اعطا ومقررات نیقوان چه ای ،ی خارج مقام میتصم شامل"  دولت روزمره اقدامات"اصطالح 

یخارج مقام توسط که ملح هر و ، خاص حزب کی با کار و کسب  ادامه و دیجد کار و کسب کردن   

ارک و کسب  اادامهی دیجد کار و کسب به میتصم قیتشوی برای ریگ میتصم پروسه ریگ ودر شده گرفته  

.خاص حزب با  

 

حوزه قضایی متناوب   (g) 

(1)    

هر صادر کننده تحت قوانین ایالت متحده ،یا ایالت ، قلمرو،مالکیت ، یا  خواهد بود اگراین غیرقانونی 

 مشترک 

این عنوان که الزم  45شده بخش  ثبت نامالمنافع ایالت متحده یا زیر بخش سیاسی  که طبقه مسونیتی را

ایالت متحده ، مدیر، کارمند و نماینده همچنین  مور،ما برای هر شخص  15(d)  است گزارش تحت بخش  

 ایالت متحدهکه ازطرف صادر کننده اقدام میکند و فسادانه اقدام به عمل خارج از صادر کننده یا سهامدار

، یا مجوزپیشنهاد پرداخت ،  وعده به پرداخت ، یا پرداخت پولی ، یا پیشنهاد، هدیه،وعده به عطا کردن   

قطع نظربه هدف   (a) ا ین بخش    هر چیز پر ارزش برای یا اشخاص در بخش های ,(2) ,(1)و  (3) 

، یا مامور، مدیر ،کارمند، نماینده ،یا سهامدار شرکت هاباعث استفاده از هر وسیله صادر کنندهاز    



. زهپرداخت ، وعده ،یا اجا هدیه، شنهادیپ نیچن شبردیدرپی التیای داخل تجارت  

 

 

معنی یک تبعه ایاالت متحده  قراری که در بخش" شخص ایاالت متحده " قراری که در این بخش ، یک    (2) 

قانون مهاجرت و ملیت و هر شرکت ، شراکت ، مشاکرت، شرکت سهامی ، 434   

 )U.S.C. § 1101 8)کسب و کار اعتمادو سازمان غیر متحد و مالکیت انحصاری تحت قوانین 

.حده و هر ایالت ، قلمرو، مالکیت ، یا مشترک المنافع  ایاالت متحده ، یا هربخش سیاسی انایاالت مت  

 

 78dd-2 §       ممنوع شیوه های تجارت خارجی توسط نگرانی های داخلی

 (a)  ممنوعیت 

 ای و عنوان نیال   87 بخش به متعاقب نام ثبت تیامن گروهی داراین باید غیر قانویی هر انتشاریه 

  مور، هرما ای و عنوان نیا(  د) و 87 بخش به متعاقبی ها گزارش کردن ثبت الزم که هیانتشار کی

مدیر،کارمند یا نماینده صادر کننده و هر سهم دارشرکت ها و کسان که به نمایندگی این انتشاریه برای 

پرداخت ، وعده به  استفاده ازایمیل و یا هر وسیله تجارت درون ایالتی ، فساد در پیشبرد پیشنهاد ،

پیشنهاد، هدیه ،وعده، و یا اجازه دادن از هر چیز پر ارزش برای  پرداخت یا مجوز پرداخت پولی ، یا

  

- اُذافی تزای خارج همام ُز (5)   

 

 



  (i) (A) موثر بر هر قانون یا تصمیم رسمی خارجی در مقام رسمی خود،

قانون تخلف از وظیفه قانونی چنین رسمی ،   ک کردن مقام خارجی به انجام یا حذف هر گونهیتحر (ii) 

  (iii) یا تامین امنیت هر گونه استفاده نادرست مزیت؛ یا

 

 (B) تحریک کردن مقام خارجی به استفاده از نفوذ خود با یک دولت خارجی یا دروسی از ان هر قانون یا

 تصمیم دولت را تاثیر میکنند

 ، کار و کسب کردن تیهدا ، بای کاربرا و کسب حفظ ای وردنا دست به کننده صادر به کمک منظور به
 هرفرد؛

 

_ از منظورهرحزب سیاسی خارجی یا مقام ان یا هر نامزد برای دفتر سیاسی خارجی به ( 2)   
 

مقام، یا نامزد در خورد و یا ظرفیت رسمی خود  موثر برهر قانون یا تصمیم حزب ،   (i)(A) 

امزد به انجام یا حذف هر گونه قانون نامزدمقام، یا ن تحریک کردن حزب ،   i i 

 تخلف از وظیفه قانونی چنین رسمی ، یا نامزد ، یا

تامین امنیت هر گونه استفاده نادرست مزیت ؛ یا   iii 

 (B) 
تحریک کردن مقام خارجی به استفاده از نفوذ خود با یک دولت خارجی یا دروسی از ان هر قانون یا 

.میکنندتصمیم دولت را تاثیر   

 ، کار و کسب کردن تیهدا ، بای کاربرا و کسب حفظ ای اوردن دست به کننده صادر به کمک منظور به
ای هرفرد؛  

 

 (5) 

  مایمستق شود، وعده شود، داده شد، خواهد اراهه ارزش از زیچ ای پول همچون تمام ای بخش ، اگاهانه که شخص هر 

ی خارجی اسیس دفتری برای حزب نامزد ای یحزب مقام ،ی اسیس بحز برای ،یخارج مقامغیر مستقیم برای یک یا

-- از اهدافی برا  

یحزب نامزد ای یحزب مقام ،ی اسیس حزب ،ی خارج مقام همچو میتصم ای کرد حمل هر اوردن ریتاث تحت   (A) (i) 

   ،ی کار تیموفق وی رسم تیظرف شخص کی توسط 

هر کردن حذف ، دادن انجام ،یحزب نامزد ای یحزب اممق ،ی اسیس حزب ،ی خارج مقام همچو وادرکردن   (ii) 

یبرای حزب مقام ،ی اسیس حزب ،ی خارج مقام توسطکرد یک تخلف از وظیفه قانونی  ملح  

با نادرست، استفاده و اوردن بدست ای   (iii) 

 

دول همراه بکند استفاده سوه خود ازموقف کهی حزب نامزد ای یحزب ،مقامی خارج مقام همچون کردن وادر  (A) 
.باشد اور رخنه دول نیا توسط ها کرده همچوحمل توسطی ریگ میتصم ای  یخارج   



.شخص هری برا تجارت کردنیی رهنما و تجارت کردن حفظ و یشخص لیمسا همچون کردن مساعدت منظور به  
 

ی دولت معمولیی استثنا کرد عمل (b) 
 

ی رسمی خارج کشور کی یبرا عیتسر پرداخت ای کننده لیتسه اشخاصی برا بخش نیا (i) ای   (a)   دوم بخش 

 توسطی دولت کرد عملی معمولیی را کار دادن انجام ای ساختن عیسر منظوری برای حزب افراد ای ،ی اسیس حزب

.شد مربوط نخواهدی حزب مقامات ای ،ی اسیس حزب ،ی خارج مقام کی  

 

ی قانونی تاد نظارت و  دفاع انجام (c) 
  

دوم بخش ریز کرد عملی برا تمثب دفاع نوع نیا  

(i)  بود خواهد بخش نیا   ای   (a) 

 

 (5)   نیقوان ، است شده نوشته نیقوان  تحت که ارزش گونه هر دادن وعده ای شنهاد،یپ ، تحفه  پرداخت

ای کشور؛ کی یحزب نامزدان ای ،ی رسم گروه ،ی اسیس گروه ،ی خارجی رسم مقررات و   



ی پول طیشرا واجب مایمستق تواندیم ارزش گونه هر دادن وعده ای ، شنهادیپ ، تحفه ، پرداخت (2) 

ی خارجی رسم شخص کی یندگینما به ای و شخص خود توسطی سفر مخارج سفرو لیقب از فکر هم دسته

. باشند گروه نامزد ای یفکررسم هم دسته ، فکر هم دسته  

 (A) ای ؛ خدمات ای معصوالت کی حیتوض ای، تظاهرات ، جیترو
 

 
.انی ندگینما ای یخارج دولت گی با داد قرار کی کرد عمل و دادن انجام  (A) 

 
 

جبران به وابسته  (d) 

 ای ردیگیم ارتباطی وی برا بخش نیا که شخص کی که بخورد نظر به رتبهی عال لیوک کی به کهیزمان هر

(1) 

کب یا در جریان مرتکب مامور ، مدیر ، کارمند ، عامل کار ، یا سهم دار شرکت ها دیگر ان ، مرتهر

نظربه  رتبهی عال لیوکشدن  این بخش شود پس  (i) (a) یا یک اجرای عمل نادرست نظر به زیر بخش   

 عملقانونی و مناسب در یکی ازناحیه های محکمه امریکا که توان مندی همچون  عملتصمیم خود میتواند  

محکمه بدون  دست رسی  موقت  یری کردنجلوگدستور را دارد بعد از نشان دادن حکم دایمی یا به منظور

 به زمانت  

 

 (2)  اوردن در اجرای برا مناسب و الزم ، محکمه نظر ،بهی نظام ریغ قیتحق گونه هر از هدفی برا 

ازین و شواهد ، هیاحضار شاهدان کنند، اداره قیتصد و سوگند قدرت او ندهینما و محاکمه .بخش است نیا   

حضور. قاتیتحق نیچنی برس به مواد ای و بدانند مربوطه لیوک که گرید اسنادو ، ها ،ورق کتب دیتول به  

المنافع مشترک ای ت،یمالک قلمرو، هر از ایو متحده االتیا جا هر از مستند شواهد و مدارک دیتول و شواهد  

.ییمحکمو استماع محل هر در متحده االتیا  

 

 

 

شاهد محکمه ستر ، حکم کی نکردن اعتاط و کردن رد ای محکمه در حضور ، امتناع درصورت  (1) 

 کهی جا هر در مجرم به اقدام ای قیتعق نیچنی برس در تیصالح رابا کایامر محکمه هری ها کمک تمام 

نیا  

 کردن دیتول ، نیشاهد دادن شاهدات و حضور توسط شواهد همه نیا. بکند حکم کندیم تجارت ای یزندگ فرد

 شدن ظاهر حضور به تقاضا شاهد جمله از محاکمه کی هر.ردیگیم تصور اسناد گرید ای ، کتب ، اوراق

 دادن و ، اسناد ساختن فراهمی برا منصوب شخص ای محاکمه ستر مقابل در شدن ظاهر شخص نیچن

 مجازات شاهد محاکمه امر نیچن ازی  رفتار خالف.  شد خواهد شده قیتعق مورد موضوع باره در شهادت



  . شود مصوب اهانتی برا

. 
 

 

   (4)    شود دایپ ای باشنده شخص کهی قانون هیناح در شاهد هیدوس کی هر در ها روند تمام 

 وی ضروری مدن قاتیتحق به مطابق فرمان همچون شاهدی عال لیوک. شود کشانده محکمه به تواندی م 

. بکند انجام بخش ریز نیا مقررات طبق مناسب  

 

هحاکوَ طتز تْطظ ُا دطتْرالؼول  (e) 

محاکمه ، پس از مشوره با کمیسیون، وزیر تجارت ،نماینده  ، 8877 ، 22 اگست از بعد کسالی از بعد

تجاری ا یاالت متحده ،وزیر امور خارجه ،و وزیر مالیه ، و پس از دست اوردن دیدگاه از تمام افراد عالقه 

افزایش خواهد یافت و مند از طریق اطالع عمومی و روش نظر ، باید به چه پیروی ازمطابق به این بخش 

جامعه کسب و کاربا روشن شدن از مقررات فوق این بخش کمک خواهد شد ، بر اساس چنین در تعیین و 

_ به حد الزم و مناسب ، موضوع    

   

   (1)راهبرد توصیف انواع خاصی از رفتار، همراه با انواع مشترک فروش صادرات ترتیبات و قرار داد
محاکمه معین را از مقررات فوق این  اهداف قضایی فعلی سیاست اجرای ،های کسب و کار،که برای  

.  در انطباق خواهد بود بخش  



برای  خود رفتار مطابقت به داوطلبانه طور به است ممکن کنندگان صادر کهی عموم روشی اطیاحت 2
.کنند استفاده از مقررات فوق این بخش اهداف وکیل فعلی سیاست اجرای  

. 

بخش دوم فصل دوم  مقرراتمطابق به   حکم از قبلهای ّ  دطتْرالؼول ُا ّ رّع واهد سفارش خ محکمهستر 

.اًاى ػٌْاى فزهاى داد 8فـل  دطتْرالؼول ُا ّ رّع تایذ تَ همزرات و 8عنوان  8فصل   

 

. 

وکیل نظریات   (f) 

دطت اّردى دیذگاٍ اس توام افزاد  ، پض اس هؼْرٍ تا گزٍّ ُا ّ طاسهاى ُای هٌاطة ا یاالت هتحذٍ ّ پض اس سترمحاکمه

تَ ػاللَ هٌذ اس طزیك اطالع ػوْهی ّ رّع ًظز یک رّع ایجاد هیکٌذ تزای اراَُ پاطخ تَ طْاالت خاؽ تَ تْطظ ًاػزیي 

 33تایذ ظزف هذت  ّکیل. اطتفادٍ کٌٌذ فؼلی طیاطت اجزای اس همزرات فْق ایي تخغهحکوَ  تزای اُذاف هطاتمت رفتار خْد

ایي ًظزیَ تایذ تیاى کٌذ یا ًَ کَ تزای اُذاف . دریافت چٌیي درخْاطت ؿذّر یک ًظزیَ تَ ایي درخْاطت هیکٌٌذ رّس پض اس

در خْاطت ُای اضافی . فؼلی طیاطت اجزای ایي رفتار هخـْؽ اطت ّیا ػکظتي اس همزرات فْق ایي تخغ اطت ّکیل

 ثثتفتار هؼخؾ ػذٍ در درخْاطت لثلی ّاؿل ػذٍ اطت درهْرد رفتار هؼخؾ کَ فزاتز اسهحذّدٍ ر ّکیلتزای ًظزات تا 

در ُز گًَْ الذام کَ تحت همزرات لاتل اجزا در ایي تخغ اّردٍ ػذٍ یک فزضیَ رد ػذًی رفتارکَ تْطظ ؿادر کٌٌذٍ .ػْد

ّکیلدر یک درخْاطت هؼخؾ اطت کَ   

طت اجزای اس همزرات فْق ایي تخغ در فؼلی طیا هحکوَتزای اُذاف  تَ هطاتمت رفتار خْدیک ًظزیَ را ؿادر کزدٍ اطت 

 تخغ ّکیل تا در ًظزگزفتي فزف تزای اُذاف ایي. چٌیي فزضیَ هوکي اطت کَ تز تزتزیت خْد رد ػْد. اًطثاق خْاُذ تْد

ّکیل تایذ توام ػْاهل هزتثظ تَ اى تَ ػوْل هؼلْهات کَ تَ  

بق به مقرراتاراهه شده دقیق و کامل بود ایادر حوزه خواهشات دادستان است  مطا  

. ایي ػٌْاى خْاُذ تْد 8ّ رّع ُا در هؼزف همزرات فـل  طزیمَّ  5فـل   II فـل سیز    
 

 

که اراهه ، تهیه ، دریافت شده در وزارت عدلیه یا هر نماینده دیگرهر سند یا مواد دیگری  (2) 

ایاالت متحده درارتباط با درخواست یک نگرانی داخلی تحت   

و   8فصل  885خش معاف از افشای  تحت ب   (1) بند  روش تاسیس شده   

 نباید به جز از رضایت نگرانی داخلی که به دست

عموم صرف نظر از اینکه وکیل پاسخ به چنین درخواست یا  نگرانی داخلی چنین درخواست را قبل از 

. دریافت پاسخ صرف نظر کرده است  

 

 

 

ه درخواست به وکیل تحت بخشنگرانی داخلی ک هر (1)صرف نظر این درخواست تا قبل از   (3) 



نمی داشته  تاثیردرخواست منصرف شده هیچ  هر .زمانی که وکیل ابرازنظربه این درخواست نماید

.باشد  

 

 (4)وکیل عالی رتبه حداکثراراهه رهنمایی مربوط به وزارت عدلیه سیاست های اجرایی فعلی با   

ی وکسب و کار کوچک که قادر به دست اوردنتوجه به مقررات فوق این بخش به صادر کنندگان نهان  

محدود  4هدایت به این درخواست ها تحت بخش . تخصصی در مورد مسایل مربوط به چنین مقررات

وزارت عدلیه سیاست های اجرایی فعلی با توجه به مقررات قبلی این  مطابقت به این رفتار اینده با. است

.امکانات مسولیت های مقررات قبلی این بخش بخش وتوضیحات عمومی مسولیت های قبول شده و  

 

مجازات   (g) 



 (2)  

 

$1333تیؼتز اس  اى خالف رفتاری تکٌذ   (a)  یا (i)   ُز هظایل داخلی پز اُویت  کَ یک ػخؾ هؼوْلی  اس اى تخغ دّم  

 خْاُذ ػذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

(B) Any domestic concern that is not a natural person and that violates subsection (a) or (i) of 

this section shall be subject to a civil penalty of not more than $10,000 imposed in an action 

brought by the Attorney General. 

 (A) (2) 

 که ،ی داخلی های نگران از ندهینما که مهماندار ای شده صادر مامور ای کارمند ر،یمد ، مامورهر 

 شتریب شدهی زندان ایو 500000 از شتریب مهیجر بخش جرم دوم بخش مرتکب قصدا شخص نیا

. دوه هر ای ، سال 1 از  

 

  

 (h) فیتعار  
 

 

 تزای اُذاف ایي تخغ 

 

(1) 

-ًگزاًی ُای داخلی تَ هؼفْم ایي اطتاؿطالع    

ّ , تاػذ، یا همین ایاالت هتحذٍ را داػتَ تاتیؼت, ُز ػخؾ کَ تاػٌذٍ (A) 

 

 

ای ، جداگانه و ناشده متحد سازمان اعتماد، کار و کسب ،یسهام ،شرکت انجمن ، مشارکت ، هرشرکت (B) 

  مستعمره ای متحده االتیا نیقوان تحت که دارند متحده االتیا در کار و کسبی اصل محل کهی انحصار تیمالک

. شده برگزار اجتماع ای ، تیملک  

 

 

 

معنی هر مامور یا کارمند دولت خارجی یا هر بخش ، یا "مقام خارجی"اصطالع  (2)(A) 

های عمومی بین الملی ، یا هر شخصی که نمایندگی به حیث یک فرد  هْطظَ یا وسیلهنمایندگی ، یا ان 

نمایندگی چنین  رسمی برای یا نمایندگی چنین دولت یا بخش ، نمایندگی ، وسیله ، برای یا به

.لیهای عمومی بین الم هْطظَ  

 

 (B) -به این مفهوم است " سازمان های عمومی بین الملی"به منظور زیر بند اصطالع   
 

ی الولل يیتی ُا طاسهاىی تِایهـًْ واىیپ 5 تخغ هتؼالةیی اجزا فزهاى تْطظ کَ هْطظَ ُز (i) 



ای ؛  (22 U.S.C. § 288) 

 

 (ii) اُذافی تزایی اجزا فزهاى ّ جوِْر ضیر تْطظ کَ گزیدی الولل يیت هْطظَ کی ُز  

.فذرال ثثت در فزهاى اى َیًؼز خیتار اس اجزا لاتل ، تخغ يیا  

 

به ارتباد انجام دادن ،یک رویداد یا یک نتیجه ان اگر.فهم وی است شخص حالت فکری یک  (3)(A) 

 (i) جهینت  نیچن ایدارد، وجود کرد عمل نیچن ،و حمل  نیچن مرتکب شخص نیچن که است مطلع شخص نیچن

.به وقوع خواهد پیوستا واقع  

.شخص یقین کامل دارد که این شرایط وجود داشته یا این واقعه یقیننا به وقوع خواهد پیوست ینا (ii) 

 



 

 شخص کی اگر کندیم قیتصد فهم نیا باشد، ضرورت رینقصی برا خاص طیشرا کی موجوده فهم کهیزمان

(B) 

 نیچن نیا که باشد داشته باور شخص نیا که صورت انهگی در باشدیم خبر با ادیز امکاناتی قبل وقوع کی از

.وجودندارد طیشرا  

 

به این معنی است که یک حمل به شکل مشترک توسط اشخاص  "معمولی دولتیکرد  حمل"  اصطالح  (4)(A) 

.خارجی انجام یابند رسمی  

 (i) اوردن اجازه نامه جواز، یا اسناد رسمی دیگر تا یک شخص بتواند در کشور خارجی بدست

.بکند تجارت  

 (ii) کاری اتقاضای زهیو لیقب از ،ی دولت اوراق دادن انجام

 (iii) 

 به مربوط اجناس شیتفت  کردن نیتع قبل وقت وی بند دیق نامه ارسال ، تیامنی برا تیحما ساختن فراهم

.عبور به وابستهی بازرس ای قردات اجرا با کشوردررابطه سراسر  

 (iv) 

 ؛ اجناس ای شدن گنده قابل مواد کردن حفظ و ، محل هیتخل وی رسان اب و برق کردن نیتام ، لفنت خدمات ساختن اماده

   ای

 

.     مشابه نوع اقدام (v) 

 (B)    بود، نخواهدی خارجی رسم فرد کی توسط میتصم کدام شامل"  دولت روزمره کرد حمل"  اصطالح

جدید برای یا ادامه تجارت همراه یک گروه خاص یا با در نظر داشت یا به کدام شرط برای سپردن قراردات 

 ای کردن قیتشوی برا ای ،ی ریگ میتصمعکسل العمل گرفته شده توسط اتباع رسمی خارجی وابسته به جریان 

.خاص گروه کی یبرا تجارت ادامه ای دیجد قرارداد سپردن  

 کشور نیب ای ، التیا نیچند نیب مکاتبه ای ، نقل و حمل ، تجارت ،ی داریخری معن به" التیا نیب تجارت"  اصطالح 5

. کند فیتعر تواندیم را یبر باری کشت ای محل کی و ها شهر کی هر نیب ای ، شهر کی ای یخارجی ها  

 (A) ای ، مکاتبه مختلف طروق ای تلفن

یالتیا نیب گریدی هرابزار   (B) 

 (i) پیؼٌِاد هتٌاّب لضایی

 



ز ایالت متحده که به فساد انجام هر عمل در خارج ا این غیر قانونی است برای هر فرد  (1) 

از ایاالت متحده در پیشبرد پیشنهاد ، پرداخت ،وعده به پرداخت ،اجازه پرداخت هر پول ، 

های   بخشپیشنهاد،هدیه ، وعده اعطا کردن ارزش هر یک از افراد یا شخص که در   

ز ایمیل نظراز اینکه ایا چنین شخص ایالت متحده استفاده ا صرف   (a) و بخش  , (3) و   (1), (2), 

در پیشبرد پیشنهاد ، پرداخت ،وعده به پرداخت ،اجازه پرداخت را دارد یا تجارت بین ایالتی  

قراری که در بخش) معنی یک تبعه ایاالت متحده " شخص ایاالت متحده " قراری که در این بخش ، یک     (2) 

راکت ، مشاکرت، شرکت سهامی ،قانون مهاجرت و ملیت و هر شرکت ، ش 434   

 U.S.C. § 1101 8)کسب و کار اعتمادو سازمان غیر متحد و مالکیت انحصاری تحت قوانین 

.ایاالت متحده و هر ایالت ، قلمرو، مالکیت ، یا مشترک المنافع  ایاالت متحده ، یا هربخش سیاسی ان  

 

 .78dd-3 § اشران و یا نگرانی های داخلیممنوعه های شیوه های تجارت خارجی توسط افراد دیگراز ن  

 

 



 (a) تیممنوع  

30A 8822 مبادلهی تیامن قانون  به متعاقب نام ثبت تیامن گروهی داراین باید غیر قانویی هر انتشاریه   

هرمامور، به قانون نیا 802بخش در شده مشخص کهی قرار ،ی داخلی های ونگران بخش  

ده و هر سهم دارشرکت ها و کسان که به نمایندگی این انتشاریه برای مدیر،کارمند یا نماینده صادر کنن

استفاده ازایمیل و یا هر وسیله تجارت درون ایالتی ، فساد در پیشبرد پیشنهاد ، پرداخت ، وعده به 

پیشنهاد، هدیه ،وعده، و یا اجازه دادن از هر چیز پر ارزش برای  پرداخت یا مجوز پرداخت پولی ، یا

  

 

- اُذافی تزای خارج همام زُ (5)   

 

 (i) (A)موثر بر هر قانون یا تصمیم رسمی خارجی در مقام رسمی خود، 

یاتحریک کردن مقام خارجی به انجام یا حذف هر گونه قانون تخلف از وظیفه قانونی چنین رسمی ،   

(ii) 

تامین امنیت هر گونه استفاده نادرست مزیت؛ یا   (iii)  

 

ی به استفاده از نفوذ خود با یک دولت خارجی یا دروسی از ان هر   تحریک کردن مقام خارج (B) 
. قانون یا تصمیم دولت را تاثیر میکنند  

 

 ، کار و کسب کردن تیهدا ، بای کاربرا و کسب حفظ ای اوردن دست به کننده صادر به کمک منظور به

 هرفرد؛

_ از منظورسیاسی خارجی به  هرحزب سیاسی خارجی یا مقام ان یا هر نامزد برای دفتر( 2)   
 

مقام، یا نامزد در خورد و یا ظرفیت رسمی خود  موثر بر  هر قانون یا تصمیم حزب ،   (i)(A) 

مقام، یا نامزد به انجام یا حذف هر گونه قانون نامزد تحریک کردن حزب ،  i i 

 تخلف از وظیفه قانونی چنین رسمی ، یا نامزد ، یا

اده نادرست مزیت ؛ یاتامین امنیت هر گونه استف  iii 

 

B) 
تحریک کردن مقام خارجی به استفاده از نفوذ خود با یک دولت خارجی یا دروسی از ان هر قانون یا 

.تصمیم دولت را تاثیر میکنند  

 ، کار و کسب کردن تیهدا ، بای کاربرا و کسب حفظ ای اوردن دست به کننده صادر به کمک منظور به



ای هرفرد؛  
 

2 
 به شده داده وعده ای ، ،داده اراهه ارزش از زیچ ای پول ازی بخش ای تمام که دانستن درحال ،ی شخص هر

مقام خارجی ، حزب سیاسی خارجی ، یا رسمی ، یا هر نامزد برای دفتر ی برا ، میرمستقیغ ای میطورمستق

   -از منظورسیاسی خارجی به 

ر خورد و یا ظرفیت رسمی خود مقام، یا نامزد د موثر بر  هر قانون یا تصمیم حزب ،   (i)(A) 

مقام، یا نامزد به انجام یا حذف هر گونه قانون نامزد تحریک کردن حزب ،   i i 

 تخلف از وظیفه قانونی چنین رسمی ، یا نامزد ، یا

تامین امنیت هر گونه استفاده نادرست مزیت ؛ یا   

 

 (B) 
یک دولت خارجی یا دروسی از ان هر قانون یا تحریک کردن مقام خارجی به استفاده از نفوذ خود با 

.تصمیم دولت را تاثیر میکنند  
 ، کار و کسب کردن تیهدا ، بای کاربرا و کسب حفظ ای اوردن دست به کننده صادر به کمک منظور به

ای هرفرد؛  

 

ی دولت معمولیی استثنا کرد عمل (b) 
  



یرسمی خارج کشور کی یبرا عیتسر پرداخت ای کننده لیتسه اشخاصی برا بخش نیا (i) ای   (a)    بخش 

 کی توسطی دولت کرد عملی معملیی را کار دادن انجام ای ساختن عیسر منظوری برای حزب افراد ای ،ی اسیس حزب

.شد مربوط نخواهدی حزب مقامات ای ،ی اسیس حزب ،ی خارج مقام  

 (c) دفاع مثبت اظهار
 

دوم بخش ریز کرد حملی برا مثبت دفاع نوع نیا  
(i)  بود خواهد بخش نیا    ای   (a) 

 

 (5)   نیقوان ، است شده نوشته نیقوان  تحت که ارزش گونه هر دادن وعده ای شنهاد،یپ ، تحفه  پرداخت

   ای کشور؛ کی یحزب نامزدان ای ،ی رسم گروه ،ی اسیس گروه ،ی خارجی رسم مقررات و 

  

 (2) نهیهز طیشرا واجب مایمستق تواندیم رزشا گونه هر دادن وعده ای ، شنهادیپ ، تحفه ، پرداخت

ی خارجی رسم شخص کی یندگینما به ای و شخص خود توسطی سفر مخارج سفرو لیقب از فکر هم دسته

.باشند گروه نامزد ای یفکررسم هم دسته ، فکر هم دسته  

 (A) ای ؛ خدمات ای معصوالت کی حیتوض ای، تظاهرات ، جیترو
 

 
.انی ندگینما ای یخارج دولت کی با داد قرار کی کرد عمل و دادن انجام  (B) 

 

جبران به وابسته   (d) 
 

 (1) ای ردیگیم ارتباطی وی برا بخش نیا که شخص کی که بخورد نظر بهی عال لیوک کی به کهیزمان هر

مامور ، مدیر ، کارمند ، عامل کار ، یا سهم دار شرکت هادیگر ان ، مرتکب یا در جریان مرتکب شدن هر

نظربه  مقام باال لیوکن بخش شود پس ای  (i) (a) یا یک اجرای عمل نادرست نظر به زیر بخش   

 عملقانونی و مناسب در یکی ازناحیه های محکمه امریکا که توان مندی همچو  عملتصمیم خود میتواند  

ی به خواهد توسط اعطا بگیرد بدون کدام دسترس مهاررا دارد بعد از نشان دادن حکم داهمی یا منظور

. زمانت دادن  

 

 (2) اوردن در اجرای برا مناسب و الزم ، لیوک نظر ،بهی نظام ریغ قیتحق گونه هر از هدفی برا

ازین و شواهد ، هیاحضار شاهدان کنند، اداره قیتصد و سوگند قدرت او ندهینما و لیوک .بخش است نیا   

حضور. قاتیتحق نیچنی برس به مواد ای و بدانند مربوطه لیوک که گرید واسناد ، ها ،ورق کتب دیتول به  

المنافع مشترک ای ت،یمالک قلمرو، هر از ایو متحده االتیا جا هر از مستند شواهد و مدارک دیتول و شواهد  



.یدادرس استماع محل هر در متحده االتیا  

 

دشاه رتبهی عال لیوک ، حکم کی نکردن اطاعت و کردن رد ای محکمه در حضور ، امتناع درصورت (3) 

 کهی جا هر در مجرم به اقدام ای قیتعق نیچنی برس در تیصالح رابا کایامر محکمه هری ها کمک تمام 

نیا  

 کردن دیتول ، نیشاهد دادن شاهدات و حضور توسط شواهد همه نیا.بکند حکم کندیم تجارت ای یزندگ فرد

 شدن ظاهر حضور به تقاضا دشاه جمله از دادگاه کی هر.ردیگیم صورت اسناد گرید ای ، کتب ، اوراق

 دادن و ، اسناد ساختن فراهمی برا منصوب شخص ای مقام رتبهی عال لیوک مقابل محکمه در شخص نیچن

.بدهد شده قیتعق مورد موضوع باره در شهادت  

 اجتماع ، تیمالک قلمرو، ای کایامر نقطه هر از تواندیم شواهد و اسناد کردن دیتول و شاهد کی شدن حاضر

.باشد دنیشن شده نیتع فعل هر در اکیامر  

 (4)  تواندیم شود دایپ ای گذار مسکن شخص کهی قانون هیناح در شاهد هیدوس کی در ها روند تمام

مناسب وی ضروری حقوق قاتیتحق به مطابق فرمان همچو شاهدی عموم لیوک. شود کشانده محکمه در   

. بدهد انجام بخش ریز نیا مقررات طبق  
 

 (e)        مجازات 

 (A)(1) فرد قانونی که مرتکب جرم زیر بخشهر  (a) این بخش شود ، بیشتر از  

.نخواهد پرداخت   $2,000,000.  

                                                                                                                        

 

   



 

 

 

(a)  الف رفتاری از زیر بخشهرفرد حقوقی که خ (B) 

تحمیل شده  به مجازات   وکیلکه توسط   500000این بخش بکند مجازات قانونی بیشتر از دالر

.میرسد  

  

 

   (a) فرد حقوقی که اگاهانه خالف رفتاری از زیر بخش  هر    (2) 

سال  8جریمه یا بندی زیادتر از  500000  دالراین بخش بکند مجازات قانونی بیشتر از  

 یا هر دو نخواهد شد

 

 

(a)  فرد حقوقی که خالف رفتاری از زیر بخشهر (B) 

 این بخش بکند مجازات قانونی بیشتر از

.تحمیل شده  به مجازات میرسد  که توسط وکیل  500000دالر    

یا از طرف یک مامور،مدیر،کارمند،عامل کار،(5)زمانیکه یک جریمه توسط بخش هر  (3) 

صی تحمیل میشود، این جریمه پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم نخواهد شدسهمدار شرکت شخ   

 

 

 

 

 (h) فیتعار
 

 

 

 

 



 تزای اُذاف ایي تحث

 
 

 

زمانیکه در اهنگام اشاره به یک مجرم ، به معنی هر فرد طبیعی غیر" شخص" اصطالع   (1) 

یا هر شرکت ، (  8 U.S.C. § 1101 انون قرار مشخص در ق) از یک تبعه ایاالت متحده  

مشارکت ،انجمن ، شرکت پیوست سهامی ، کسب و کاراعتماد، سازمان غیر گنجانیده شده یا 

 مالکیت غیر انحصاری، زیر قانون یک کشور خارجی یا یک زیر بخش سیاسی ان 

یا کارهٌذ دّلت خارجی یا ُز تخغ ، یا هاهْرهؼٌی ُز" همام خارجی"اؿطالع   (2)(A) 

طاسهاى ُای ػوْهی تیي الولی ، یا ُز ػخـی کَ ًوایٌذگی تَ حیث یک فزد رطوی ًوایٌذگی ، یا اى ّطیلَ یا 

تزای یا ًوایٌذگی چٌیي دّلت یا تخغ ، ًوایٌذگی ، ّطیلَ ، تزای یا تَ ًوایٌذگی چٌیي طاسهاى ُای 

.ػوْهی تیي الولی  

 

به این مفهوم است " سازمان های عمومی بین الملی"به منظور زیر بند اصطالع        
 

 

ی الولل يیتی ُا طاسهاىی تِایهـًْ واىیپ 5 تخغ هتؼالةیی اجزا فزهاى تْطظ کَ طاسهاى ُز  (i) 
؛ یا  (22 U.S.C. § 288); 

 

 

 

 
 (ii) اُذافی تزایی اجزا فزهاى ّ جوِْر ضیر تْطظ کَ گزیدی الولل يیت طاسهاى کی ُز  

.فذرال درج در فزهاى اى َیًؼز خیتار اس اجزا لاتل ، تخغ يیا  



به ارتباد انجام دادن ،یک رویداد یا یک نتیجه ان اگر.فهم وی است شخص حالت فکری یک  (3)(A) 

 
 

  (ii) 

 ایدارد، وجود دادیرو نیچن ،و حمل  نیچن مرتکب شخص نیچن که است مطلع شخص نیچن
.به وقوع خواهد پیوستواقعا  قابل مالحظه جهینت  نیچن  

ایط وجود داشته یا این واقعه شخص یقین کامل دارد که این شر ینا  (ii) 
.یقیننا به وقوع خواهد پیوست   

 

 

 

 (B) شخص کی اگر کندیم قیتصد فهم نیا باشد، ظرورت رینقصی برا خاص طیشرا کی موجوده فهم کهیزمان

 نیچن نیا که باشد داشته باور شخص نیا که صورت گانهی در باشدیم خبر با ادیز امکاناتی قبل وقوع کی از

.وجودندارد طیشرا  

 

 

به شکل مشترک توسط اشخاص   حملبه این معنی است که یک "معمولی دولتیکرد  حمل"  اصطالح (4)(A) 

.خارجی انجام یابند رسمی  

 
 

اوردن اجازه نامه جواز، یا اسناد رسمی دیگر تا یک  بدست  (i) 
.بکند تجارتشخص بتواند در کشور خارجی    

 

 

 

 (ii) کاری اتقاضای زهیو لیقب از ،ی دولت اوراق دادن انجام
 



 (iii) 

 به مربوط اجناس شیتفت  کردن نیتع قبل وقت وی بند دیق نامه ارسال ، عسکری برا تیحما ساختن فراهم
.عبور به وابستهی بازرس ای قردات اجرا با کشوردررابطه سراسر  

 

 (iv) 

 فاسد مواد کردن حفظ و ، وادم هیتخل وی رسان اب و برق کردن نیتام ، تلفن خدمات ساختن اماده

   ای ؛ اجناس شدن ازفرسودهی ریجلوگ  و شده

 

.     مشابه نوع اقدم (v) 
 

 (B)    بود، نخواهدی خارجی رسم فرد کی توسط میتصم کدام شامل"  دولت روزمره کرد عمل"  اصطالح

همراه یک گروه خاص  با در نظر داشت یا به کدام شرط برای سپردن قراردات جدید برای یا ادامه تجارت

 کردن قیتشوی برا ای ،ی ریگ میتصمیا عکسل العمل گرفته شده توسط اتباع رسمی خارجی وابسته به جریان 

.خاص گروه کی یبرا تجارت ادامه ای دیجد قرارداد سپردن ای  

 

 نیب ای ، التیا نیچند نیب مکاتبه ای ، نقل و حمل ، تجارت ، یداریخری معن به" التیا نیب تجارت"  اصطالح 5

. کند فیتعر تواندیم رای بر باری کشت ای محل کی و شهر کی هر نیب ای ، شهر کی ای یخارجی ها کشور  

 

 (A) ای ، مکاتبه مختلف طروق ای تلفن
 

یالتیا نیب گرید کیسازهر لهیوس  (B) 
 

 

مجازات  § 78ff 

کننده گمراه و نادرست ؛اظهارات یعمد نقض  

 

یا هر قانون و مقررات که به ( زیر این عنوان ) اری یک قسمت این فصل هر شخص که قصدآ خالف رفت

موجب ان خالف رفتاری که غیر قانونی شناخته شده یا رعایت کردن احکام مستلزم شده از جانب این فصل 

 یا هر شخص که قصدآ و اگاهانه باعث یا دلیل ترتیب شده هر اضهار در هر درخواست ، گزارش ، یا سند

زیر این فصل یا یکی از قوانین درج شود که به وجب ان یکی از مسولیت ها که در شرح اسم که باید 

خود تنضیمی به ارتباط به  موسسهزیر ان عنوان یا هر  77و بخش نویسی جا به جا شده و در بخش دوم 

یک درخواست به یک عضویت یا اشتراک کردن در انجا یا شریک شدن با یک عضو که این اعالمیه 

جریمه   8333333تباه یا فریب کار در ساحه یک سند اصلی ، در صورت مجرم بودن بیشتر از اش



سال زندانی یا در هر دو، به جزکه این شخص ان شخص اصلی نباشد نخواهد  53نخواهد شد یا بیشتر از 

تحمیل  خواهد شد، ولی هچ شخص دچار زندانی شدن تحت این  58333333یک جریمه بیش تر از. شد

در صورتی که این ثابت کند که این . ش در قسمت خالف رفتاری یکی ازا ین قانون یا حکم نخواهد شدبخ

.شخص اطالع قبلی از همین قانون یا حکم نداشته باشد  

 

(b) 

اطٌاد ّ گذارع ُا, کْتاُی در لظوت دّطیَ  

  ، معلومات درج هب موفق که کننده هرصادر گذارش ای زیدستاو ، معلوماتی اور جمعی برا تیموفق عدم

 (d)  500 مبلغ کایامر طرف از ان موجب به شود درج دیبا مقررات ای نیا عنوان ریز 010 بخش 

.برای هر روز یا هر روز دیگرد رج شده ادامه خواهد کرددالر  

  

 

 (A)(1)    بخش  جرم دوم بخش مرتکبصادر کننده هر 

a) or (g 

. جریمه نخواهند شد  5333333بیشتر از . [15 U.S.C. § 78dd-1] 30  عنوان ریزA 

 



     بخش  جرم دوم بخش مرتکبصادر کننده هر 

30A ) a) or (g( 

شد نخواهد است شده لیتحمبه مجازات که توسط کمیسیون   500000بیشتراز  [15 U.S.C. § 78dd-1] عنوان ریز  

 

کننده صادر طرف ازی ندگینما که سهامدار ای ، کننده صادر مامور ای کارمند، ، ریمد مامور، هر  (2)  (A) 

 (a) or (g)    بخش  جرم دوم بخش مرتکب قصدا شخص نیا که کند،یم 

 

سال زندانی نخواهد 8جریمه نخواهدشد یا بیشتر از   500000بیشتراز [15 U.S.C. § 78dd-1] 30 عنوان ریزA 

.شد یا هر دو  

 

کننده صادر طرف ازی ندگینما که مدارسها ای ، کننده صادر مامور ای کارمند، ، ریمد ، مامور هر (B) 

 (a) or (g)    بخش  جرم دوم بخش مرتکب قصدا شخص نیا که کند،یم 

جریمه نخواهدشد   500000بیشتراز 15 U.S.C. § 78dd-1] 30 عنوان ریزA 

 

 

 صادر مامور ای کارمند، ، ریمد ، مامور هرتحمیل باالی  5گاه یک جریمه تحت بخش  پراگراف هر

میشود  سهامدار ای ، کننده  

. جریمه به طورمستقیم و غیرمستقیم به توسط صادر کننده پرداخت نخواهد شد نی ،ا     


