
 

 

 
 ١الملحق 

 جدول الواليات المتحدة 
 

 القطاع .خدمات األعمال

 االلتزامات ذات الصلة .)٢-١٠المادة (المعاملة الوطنية 

  .)٥-١٠المادة (التواجد المحلي 

 المستوى الحكومي .المركزي

 ،١٩٨٢قانون شركات التصدير التجارية لعام 
 15 U.S.C. §§ 4011-4021 15 C.F.R. Part 325 

 بيرالتد

يفوض الجزء الثالث من قانون شركات التصدير           

شهادات " وزير التجارة بإصدار      ١٩٨٢التجارية لعام   

وينص القانون  .  تصديرفيما يتعلق بإجراء ال    "  مراجعة

على إصدار شهادة مراجعة عندما يقرر الوزير، ويوافق        

النائب العام، أن عملية التصدير المحددة في        على ذلك   

محظورة بموجب  غير تنافسية   ا آثار   الطلب لن تكون له   

شهادة المراجعة المسئولية بموجب      وتقيد    .القانون

الخاصة بالمنافسة    ةالقوانين الفيدرالية وقوانين الوالي    

 . التصدير المعتمدةبشأن القيام بعملية
 

 في القانون أن يتقدم      وال يجوز إال للشخص المّعرف     

 "صشخ"وكلمة  .  لحصول على شهادة مراجعة   بطلب ل 

منشأة  أو شراكة    ؛في الواليات المتحدة  مقيماً    اًفرد"تعني  

أو بموجب قوانين   بموجب قوانين أية والية      وموجودة  

كيان لحكومة محلية؛ أو    أو  ؛ أو والية    الواليات المتحدة 

 – سواء منُظمة كشركة تهدف أو ال تهدف للربح -شركة

 البيان



 

 

منشأة وموجودة بموجب قوانين أية والية أو بموجب          

وفقاً   -خليط  أي اتحاد أو    ن الواليات المتحدة؛ أو     قواني

 ."األشخاص من هؤالء -قد أو ترتيبات أخرىلع
 

 أو المنشأة األجنبية     األجنبي ويجوز أن يحصل المواطن   

بأن مراجعة وذلك   الشهادة  تي تمنحها   على الحماية ال  

 اللوائحعرف  وتُ.  في طرف متقدم مؤهل   "  عضواً"يصبح  

تسعى )  أمريكية أو أجنبية  "  (ئةهي"بأنه يعني   "  العضو"

. شهادة مع المتقدم   الللحصول على الحماية بموجب       

 يكون العضو شريكاً في شراكة أو مشروع         يجوز أن و

 أو مشارك في    شخص اعتباري مشترك أو مساهم في     

أي شكل آخر من الجهات     اتحاد أو جمعية تعاونية أو       

 وذلك من خالل عقد أو      التي تهدف أو ال تهدف للربح،     

 ."ترتيبات أخرىأية 
 



 

 

 
 

 القطاع .خدمات األعمال

 االلتزامات ذات الصلة .)٢-١٠المادة (المعاملة الوطنية 

  .)٥-١٠المادة (التواجد المحلي 

 المستوى الحكومي .المركزي

  وتعديالته،  ١٩٧٩قانون إدارة الصادرات لعام         
50 U.S.C. app. §§ 2401-2420 

 التدبير

 ن السلطات االقتصادية الدولية الطارئة،          قانو
50 U.S.C. §§ 1701-1706 

 

  إدارة الصادرات،لوائح
 15 C.F.R. Parts 730 through 774 

 

مع بعض االستثناءات المحددة، فإن الصادرات وإعادة        

ر السلع وبرامج الكمبيوتر والتقنية الخاضعة         يتصد

ترخيص من مكتب   ألنظمة إدارة الصادرات تحتاج إلى      

بعض و.  الصناعة واألمن، وزارة التجارة األمريكية      

أنشطة األشخاص األمريكيين، أينما كانوا موجودين،        

. ترخيص من مكتب الصناعة واألمن    تحتاج كذلك إلى    

ترخيص من قبل   الويجب تقديم طلب للحصول على       

 .شخص في الواليات المتحدة

عة للمراقبة  وباإلضافة إلى ذلك، فإن تسليم تقنية خاض       

إلى مواطن أجنبي في الواليات المتحدة يعتبر بأنه           

تصدير إلى البلد موطن ذلك األجنبي ويحتاج بذلك إلى          

الكتابي من مكتب الصناعة واألمن       صريح  نفس الت 

 .باعتباره تصديراً من إقليم الواليات المتحدة
 

 البيان



 

 

 
 القطاع .النقل الجوي

 االلتزامات ذات الصلة .)٢-١٠المادة (المعاملة الوطنية 

   .)٣-١٠المادة  (األولى بالرعايةمعاملة الدولة 

  .)٥-١٠المادة (التواجد المحلي 

 المستوى الحكومي .المركزي
49 U.S.C., Subtitle VII, Aviation Programs  التدبير
49 U.S.C. § 41703  
14 C.F.R. Part 375  

ة النقل لتقديم    من وزار   يجب الحصول على تصريح    -  ١

 الواليات  إقليم في    المتخصصةجوية  الخدمات  ال

 . *المتحدة

 من  صريحإلى ت "  الطائرات المدنية األجنبية  "تحتاج    -  ٢

 في  متخصصةوزارة النقل للقيام بخدمات جوية       

الطائرات المدنية  "وتعتبر  .  إقليم الواليات المتحدة  

طائرات ذات تسجيل أجنبي أو طائرات       "  األجنبية

 أو   مسيطرة عليها  وأتسجيل أمريكي مملوكة    ذات  

يسو مواطنين أو   ـاص ل ــشغل من قبل أشخ    تُ

 .C.F.R 14)(مقيمين دائمين في الواليات المتحدة      

 U.S.C. § 40102(15) 49وبموجب    375.1 §

 فرداً  عنيت  الواليات المتحدة   مواطنعبارة  إن  ف

كل عضو فيها   شراكة يكون    أو   مواطناً أمريكيا 

فيها الرئيس  أو شركة أمريكية يكون       اًريكي أم اًمواطن

ها ئمدراووعلى األقل ثلثا أعضاء مجلس إدارتها        

 أمريكيين، وتكون    مواطنين   اآلخرين اإلداريين

 ويكون  الفعلية لمواطنين أمريكيين  خاضعة للسيطرة   

 
 البيان



 

 

  بالمائة من حقوق التصويت في     ٧٥فيها على األقل    

خضع لسيطرة مواطنين     ت أوكة  مملوالشركة  

 .ريكيينأم
 

يستطيع شخص من البحرين الحصول على مثل هذا         *  

 البحرين لتعريف الواليات المتحدة     التصريح نظراً لقبول  

التجارة (   العاشر في الفصل   ةالمتخصصللخدمات الجوية   

 ). عبر الحدود في الخدمات

 

 



 

 

 
 القطاع . وسطاء الجمارك-خدمات النقل 

 االلتزامات ذات الصلة .)٢-١٠المادة (المعاملة الوطنية 

  .)٥-١٠المادة (التواجد المحلي 

 المستوى الحكومي .المركزي
19 U.S.C. § 1641(b) التدبير 

يلزم الحصول على رخصة وسيط جمارك لمزاولة          

،  نيابة عن شخص آخر      النشاط التجاري الجمركي   

الحصول على  دون سواهم   ويجوز للمواطنين األمريكيين    

 أو  للشركةولمزيد من اليقين، فإنه يجوز      .  هذا الترخيص 

 ةم إنشاؤها بموجب قانون أي    التي يت شراكة  التحاد أو   اال

ط جمارك إذا كان    يوالية الحصول على ترخيص وس     

 أو االتحاد أو    الشركةواحد على األقل من مسئولي      لدى  

 .ط جماركيوسنافذ لحد من أعضاء الشراكة ترخيص أ

 البيان



 

 

وكالء وامو براءات االختراع      مح -الخدمات المهنية   

 والمهن األخرى لدى مكتب براءات       ،براءات االختراع 

 .االختراع والعالمات التجارية

 القطاع

 االلتزامات ذات الصلة .)٢-١٠المادة (المعاملة الوطنية 

  .)٣-١٠المادة  (األولى بالرعايةمعاملة الدولة 

  .)٥-١٠المادة (التواجد المحلي 

 ستوى الحكوميالم .المركزي

 35 U.S.C.   الممارسة لدى مكتب براءات      (٣الفصل

 .)االختراع والعالمات التجارية األمريكية

 التدبير

37 C.F.R.  اآلخرين لدى مكتب     تمثيل  (١٠  الجزء 

 .)براءات االختراع والعالمات التجارية األمريكي

 



 

 

آخرين نيابة عن    من شروط التسجيل لممارسة المهنة       إن

ب براءات االختراع والعالمات التجارية        لدى مكت 

 :األمريكي ما يلي

يجب أن يكون محامي براءات االختراع مواطناً        )  أ  

ة في الواليات   وعشرم مقيماً بطريقة    اأو أجنبي أمريكياً  

 ؛)C.F.R. § 10.6(a) 37(المتحدة 
 
يجب أن يكون وكيل براءات االختراع مواطناً         )  ب

ة في الواليات   وعشرميقة  أمريكياً أو أجنبيا مقيما بطر     

المتحدة، أو غير مقيم مسجل لممارسة المهنة في بلد           

 لوكالء براءات االختراع المسجلين لممارسة         حسمي

المهنة لدى مكتب براءات االختراع والعالمات التجارة        

ممارسة المهنة في ذلك البلد، ويسمح لألخير       باألمريكي  

طلبات  هو تقديم ومتابعة      غرضاً محدداً أن يمارس   

براءات اختراع ألصحاب طلبات موجودين في بلد يقيم         

  ؛ وC.F.R. § 10.6(c) 37)(فيه المتقدم أو المتقدمة 
 
 العالمات التجارية   الممارس في مجال  يجب أن يكون    )  ج

غير قضايا براءات االختراع محامياً مرخصاً في        في  و

 اً مرخص ياً أو محام  "متبنى"  ، أو وكيالً    الواليات المتحدة 

لمحامين ل  المثلمزاولة المهنة في بلد يمنح معاملة        بله  

  مسجالً المرخص لهم في الواليات المتحدة أو وكيالً        

ويسمح لالثنين اآلخرين   .  لمزاولة المهنة في ذلك البلد     

راف ـبمزاولة المهنة لغرض محدد وهو تمثيل األط        

 أي  مـقيـيم أو ت   ـقـلد ي ـي ب ـوجودة ف ـمـال

 البيان



 

 

 .)C.F.R. § 10.14(a)-(c) 37( فيه مـنهمـا
  



 القطاع .جميع القطاعات

 االلتزامات ذات الصلة .)٢-١٠المادة (المعاملة الوطنية 

  )٣-١٠المادة  (األولى بالرعايةمعاملة الدولة 

  .)٥-١٠المادة (التواجد  المحلي 

 المستوى الحكومي .إقليمي

لواليات جميع ا في  جميع التدابير غير المطابقة القائمة       

 .وبورتوريكو، ومقاطعة كولومبيا، المتحدة

 التدبير

 


