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 .المدفوعات عن الكشف بالموارد استخراج سندات دريْصُمقيام . 1504 القسم

 ذلكو القانون،هذا  وقد آان تعديله بموجب ،)U.S.C. 78m 15 (1934 لعام المالية األوراق قانون من 13 القسمتم تعديل 
 :القانون نص نهاية إلى يلي ما بإضافة

 :المدفوعات عن لكشفا بالموارد استخراج سندات دريْصُمقيام ) ك"(

 :الفرعي القسم هذا في :تعريفات) 1"(

 واالستخراج التنقيب يتضمن" المعادن أو الطبيعي الغاز أو نفطلل التجاري االستغالل "مصطلح) أ"(
 حيازة أو المعادن، أو الطبيعي الغاز أو نفطبال ذات الصلة المهمة األعمال من ذلك وغير والتصدير والتصنيع
 اللجنة؛ تقرره آما األنشطة، تلك من بأي للقيام رخصة

 أو أجنبية لحكومة واسطة أو وآالة أو وزارة أو أجنبية حكومة يعني" أجنبية حكومة "مصطلح) ب"(
 اللجنة؛ تقرره آما أجنبية، لحكومة مملوآة شرآة

 :"مدفوعات "مصطلح) ج"(
  :التي المدفوعات يعني) 1"( 
  المعادن؛ أو الطبيعي الغاز أو نفطلل ريالتجا االستغالل لتعزيز تمت) 1-1"(  
  استثنائها؛ يمكن ال  )1-2"(  
 والحوافز، اإلنتاج، ومستحقات ،)الترخيص رسوم ذلكومن  (والرسوم والعوائد الضرائب تتضمن) 2"( 
 الصناعات مجال في الشفافية مبادرة تعليمات مع اتماشًي اللجنة، قررت التي المادية، المزايا من وغيرها

 نفطلل التجاري لالستغالل بها المعترف اإليرادات تدفقات من اجزًء هاتعتبر أن ،)ممكن حد أقصى إلى (الستخراجيةا
 المعادن؛ أو الطبيعي الغاز أو

 :الذي الُمصدر يعني" الموارد استخراج سندات درُمْص "مصطلح) د"(
  اللجنة؛ إلى السنوي التقرير برفع طالبي) 1"( 
 المعادن؛ أو الطبيعي الغاز أو نفطلل التجاري ستغاللاال في يعمل) 2"( 

 البيانات تلك تعريف بها يمكن إلكترونية بيانات صيغة يعني" للبيانات تفاعلية صيغة "مصطلح) هـ"(
  التفاعلية؛ البيانات معايير باستخدام

 المعلومات تحدد لتيا اإللكترونية للوصالت قياسية قائمة عنيي" التفاعلية البيانات معايير "مصطلح) و"(
 .الموارد استخراج سندات لُمصدر السنوي التقرير في المتضمنة

 :المعلومات عن الكشف) 2"(

 Dodd‐Frank Wall Street ( المالي اإلصالح قانون سن من ايوًم 270يتجاوز  ال فيما :المطلوبة المعلومات) أ"(
Reform(، المستهلك حماية وقانون) Consumer Protection Act(، التي النهائية القواعد إصدار اللجنة على يتعين 
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 باالستغالل يتعلق الموارد استخراج سندات لُمصدر مشروع لكل المدفوعات تلك قيمة وإجمالي نوع) 1"(
 المعادن؛ أو الطبيعي الغاز أو نفطلل التجاري

 .حكومة لكل دفعها تم التي المدفوعات تلك قيمة وإجمالي نوع) 2"(

 أي مع تتشاور أن ةللجن يمكن ،)أ (الفرعية الفقرة تحت القواعد إصدار في: القواعد بسن المتعلقة االستشارات) ب"(
 .مناسبة أنها اللجنة تقرر هيئة أو وآالة

 المتضمنة المعلومات تقديم يتم أن تتطلب) أ (الفرعية الفقرة تحت الصادرة القواعد: للبيانات التفاعلية الصيغة) ج"(
 .تفاعلية بيانات صيغة في الموارد استخراج سندات لُمصدر السنوي التقرير في

 :التفاعلية البيانات معايير) د"(
 المتضمنة للمعلومات التفاعلية للبيانات امعياًر )أ (الفرعية الفقرة تحت الصادرة القواعديتعين اتخاذ  :عام بوجه) 1"( 
 .الموارد استخراج سندات لُمصدر السنوي التقرير في  
يؤديها مدفوعات أي تحدد إلكترونية وصالت التفاعلية البيانات معيار يتضمن أن يتعين: اإللكترونية الوصالت) 2"( 
 :الفيدرالية للحكومة أو أجنبية لحكومة الموارد استخراج سندات ُمصدر 

 التصنيف؛ حسب للمدفوعات، اإلجمالية القيمة) 2-1"(  

 المدفوعات؛ تلك لسداد المستخدمة العملة) 2-2"(  

 المدفوعات؛ تلك فيها تؤدى التي المالية الفترة) 2-3"(  

  المدفوعات؛ تلك دفع الذي الموارد استخراج سندات لُمصدر التابع التجاري القسم) 2-4"(  

 الحكومة؛ تلك فيها تقع التي والدولة المدفوعات، تلك تسلمت التي الحكومة) 2-5"(  

   المدفوعات؛ تلك به تتعلق الذي الموارد استخراج سندات لُمصدر التابع المشروع) 2-6"(  
 لحماية أو العام للصالح مناسبة أو ضرورية أنها اللجنة تجد قد التي األخرى المعلومات) 2-7"(   
 .المستثمرين

 التزام) أ (الفرعية الفقرة تحت الصادرة القواعد تدعم أن يتعين ممكن، حد أقصى إلى :الدولية الشفافية جهود) هـ"(
 .المعادن أو الطبيعي الغاز أو نفطلل التجاري باالستغالل المتعلقة الدولية للشفافية الترويج بجهود الفيدرالية الحكومة

) أ (الفرعية الفقرة في الصادرة النهائية القواعد فإن الموارد، ستخراجال ُمصدر آل بخصوص: السريان تاريخ) و"(
 المالية بالسنة المتعلق السنوي التقرير يقدم أن الموارد استخراج سندات ُمصدر من فيه يطلب الذي التاريخ في تسري أن يتعين
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 :للعامة المعلومات إتاحة) 3"(

 المعلومات جميع اإلنترنت، شبكة على ةتوفر للعام أن ممكن، حد أقصى إلى اللجنة على يتعين: عام بوجه) أ"( 
 ).أ)(2 (الفرعية الفقرة تحت تقديمها المطلوب

 غير اإلنترنت شبكة على معلومات بتوفير اللجنة يطالب الفقرة هذه في شيء أي يوجد ال: أخرى معلومات) ب"(
 ).أ)(2 (الفقرة تحت الصادرة القواعد تحت تقديمها المطلوب المعلومات تلك

 ."الفرعية الفقرة هذه لتنفيذ ضرورية تكون قد إجمالية آمبالغ للجنة تخصص تفويضات هناك :المخصصات تفويض) 4"(


