
)٣(الملحق   

 تدابير الواليات المتحدة غير المطابقة

 المتعلقة  بالخدمات المالية
 

 المالحظات الرئيسية
 

 
تخضع االلتزامات، طبقا لالتفاقية، بشأن القطاعات الفرعية للقيود والشروط المبينة في            -١

 .المالحظات الرئيسية وفي الجدول أدناه

 :طاعات الفرعية للقيود التاليةتخضع التزامات المعاملة الوطنية في هذه الق -٢

في الواليات " والية المقر"تمنح المعاملة الوطنية بشأن العمل المصرفي على أساس  -أ 

المتحدة للبنك األجنبي، وفقاً للتعريف الوارد لهذا المصطلح في قانون العمل              

ويكون للبنك المحلي التابع    .  المصرفي، حيثما يكون ذلك القانون واجب التطبيق       

خاصة به، وتمنح المعاملة الوطنية على أساس والية        "    والية مقر "أجنبية  لشركة  

   .(1)المقر الخاصة بهذا البنك التابع وفقاً لما يتحدد بموجب القانون الواجب التطبيق 

تمنح المعاملة الوطنية بشأن المؤسسات المالية التأمينية وفقاً لمقر والية المؤسسة             -ب 

ويخضع تعريف مقر . يكية، إن وجد، في الواليات المتحدةالمالية التأمينية غير األمر

الوالية لكل والية على حدة ، وهو بوجه عام الوالية التي تم فيها تأسيس أو تنظيم أو 

 .اإلبقاء على المقر الرئيسي للمؤسسة التأمينية في الواليات المتحدة

نفاذ المؤسسات  (تفاقية   من اال  ٤-١١لتوضيح التزام الواليات المتحدة فيما يتعلق بالمادة         -٣

فإن األشخاص القانونيين الذين يقومون بتقديم الخدمات المصرفية أو ) المالية إلى السوق

                                                 
تخضع بوجه عام المؤسسات المصرفية األجنبية لقيود جغرافية ولقيود أخرى في الواليات المتحدة  .١

د مع المعاملة الوطنية، تم إدراجها آتدابير غير         وحيثما ال تتماشى هذه القيو    .  على أساس المعاملة الوطنية   
وألغراض التوضيح ، بشأن هذا التوجه ، فإن الوضع التالي ال يمنح المعاملة الوطنية ولذلك يدرج . مطابقة

منح بنك أجنبي في والية مقر معينة معاملة أقل رعاية من المعاملة التي تمنح لبنك محلي : آتدبير غير مطابق
 . فيما يتعلق بالتوسع من خالل الفروع-ية  من تلك الوال-



  

والذين تم تأسيسهم وفقاً لقوانين     )  فيما عدا خدمات التأمين   ( خدمات مالية أخرى     ةأي

  .(2)الواليات المتحدة ال يخضعون لقيود تمييزية بشأن شكلهم القانوني

التدابير        (٩-١١من المادة ) ج(١واليات المتحدة االلتزامات الواردة وفقاً للبند تقيد ال -٤

على النحو  )  نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق      (٤-١١المتعلقة بالمادة   )  غير المطابقة 

يسري ) فيما عدا التأمين(فيما يتعلق بالخدمات المصرفية والخدمات المالية األخرى : اآلتي

من المادة ) أ( فقط على التدابير غير المطابقة المتعلقة بالفقرة ٩-١١ من المادة )ج(١البند 

  .٤-١١من المادة ) ب( وال تسري على التدابير غير المطابقة المتعلقة بالفقرة ٤-١١

                                                 
ى سبيل المثال، و     .٢ بوجه عام ال تقبل من حيث الشكل  القانوني الشراآات والمؤسسات المملوآة             عل

وال تهدف هذه المالحظة الرئيسية بحد      . في الواليات المتحدة  فرديًا ألغراض المؤسسات التي تأخذ الودائع       
  .سة مالية للطرف اآلخر، أو تقييده، بين الفروع أو الشرآات التابعةذاتها للتأثير في خيار أي مؤس



  

 
 
 

 جدول الواليات المتحدة المتعلق بالخدمات المالية
 

 :القطاع  . المالية الخدمات 
 

) فيما عدا التأمين(لخدمات المالية األخرىالخدمات المصرفية وا

. 

  
 :القطاع الفرعي

 

 :االلتزامات المعنية  ).٨-١١المادة (اإلدارة العليا ومجالس اإلدارة 
   

 :مستوى الحكومة  .المركزي
   

12 U.S.C. § 72.  التدابير: 
   

يجب أن يكون جميع أعضاء مجلس إدارة أي بنك وطني من

ات المتحدة، إال أنه يجوز لمراقب العملة إعفاء أقليةمواطني الوالي

 . من إجمالي عدد أعضاء مجلس اإلدارة من شرط المواطنة

 :التفاصيل 

   
 



  

 
 
 

 :القطاع  . الماليةالخدمات
 

).فيما عدا التأمين(الخدمات المصرفية والخدمات المالية األخرى
  

 :القطاع الفرعي
 

 ) .٢-١١المادة (المعاملة الوطنية 

 ).٤ -١١المادة (نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق 

 :االلتزامات المعنية 

   
 :مستوى الحكومة  .المركزي

   
12 U.S.C. § 619.  التدابير: 

   
على البنوك األجنبية والشركات    Edge  شركات ةتقتصر ملكي 

لية للبنوك األجنبية، إال أنه يجوز للشركات المحالتابعةاألمريكية 

 .غير المصرفية تملك مثل تلك الشركات

 :التفاصيل 

   
 



  

 
 
 

 :القطاع  . الماليةالخدمات
 

فيما عدا (الخدمات المصرفية والخدمات المالية األخرى

 ).التأمين

  
 :القطاع الفرعي

 

 ).٢-١١المادة (المعاملة الوطنية 

 ).٤-١١المادة  ( نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق

 :ات المعنيةااللتزام 

   
 :مستوى الحكومة  .المركزي

   
12 U.S.C. § 1463 et seq & 12 U.S.C. § 1751 et 

seq. 
 :التدابير 

   
 الفيدرالية التحاد ائتمان أو بنكنال تسمح قوانين الواليات والقواني

نويجوز أن يطلق على أي من األخريي      (توفير أو رابطة توفير     

يات المتحدة بأن تؤسس كفروعفي الوال )  مؤسسات تقشف 

 .لشركات مـنظمة وفقاً لقانون بلد أجنبي

 :التفاصيل 

   
 



  

 
 
 

 :القطاع  . الماليةالخدمات
 

فيما عدا (الخدمات المصرفية والخدمات المالية األخرى

 ).التأمين
 

  
 :القطاع الفرعي

 

 ).٢-١١المادة (  المعاملة الوطنية -

 ).٤-١١المادة (السوق نفاذ المؤسسات المالية إلى  −

 :االلتزامات المعنية 

  
 :مستوى الحكومة  .المركزي

   
12 U.S.C. § 3104(d).  التدابير: 

   
 التييجب على البنك األجنبي لقبول وحفظ ودائع األفراد المحلية

وال.  تقل عن مائة آلف دوالر أن يؤسس شركة فرعية مؤمنة          

 األجنبي الذي كان يزاوليسري هذا المتطلب على فرع البنك     

 .١٩٩١ ديسمبر ١٩أنشطة قبول ودائع  مؤمنة  في 

 :التفاصيل 

   



  

 
 
 

 :القطاع  .الخدمات المالية
 

فيما عدا (الخدمات المصرفية والخدمات المالية األخرى

 ).التأمين
 
 

  
 :القطاع الفرعي

 

 ).٢-١١المادة ( الوطنية المعاملة
 

 :االلتزامات المعنية 

   
 :مستوى الحكومة  .المركزي

 
 

  

15 U.S.C. § § 80b-2, 80b-3.  التدابير: 
 
 

  

يشترط أن تسجل  البنوك األجنبية كمستشار استثمار طبقا لقانون

 لممارسة أنشطة خدمات١٩٤٠مستشاري االستثمار لعام     

االستشارات وإدارة االستثمار في مجال األوراق المالية في

أو القسم المنفصل بذاته أو* ( أما البنوك المحليةالواليات المتحدة،

فإنه ليس مطلوب منها التسجيل إال) الدائرة المنفصلة بذاتها للبنك

وينطوي. إذا كانت تقدم استشارات إلى شركات استثمارية مسجلة

على متطلبات التسجيل حفظ السجالت والتفتيش وتقديم التقارير

 .وسداد رسم
 
 
   

 :التفاصيل 

تشمل بنوك" البنوك المحلية " للمـزيد مـن التوضيح، فإن       *     



  

 .الواليات المتحــدة التابعة لبنوك أجنبية
   

 
 



  

 
 
 

 :القطاع  .الخدمات المالية
 

فيما عدا (الخدمات المصرفية والخدمات المالية األخرى

 ).التأمين
 

  
 :القطاع الفرعي

 

  المعنيةااللتزامات  ).٢-١١المادة (المعاملة الوطنية 
   

 :مستوى الحكومة  .المركزي 
   

12 U.S.C. § 221,302,321.  التدابير: 
   

 األجنبية أن تكون أعضاء في النظام االحتياطيكال يجوز للبنو  

وبالتالي ال يجوز لها  التصويت لصالح أعضاء مجلس، الفيدرالي

لبنوكوال تخضع لهذا التدبير ا    .  إدارة بنك االحتياطي الفيدرالي   

 .التابعة المملوكة ألجانب

 :التفاصيل 

   



  

 
 
 

 :القطاع  . الماليةالخدمات
 

فيما عدا (الخدمات المصرفية والخدمات المالية األخرى

 ).التأمين
 

  
 :القطاع الفرعي

 
 

 :االلتزامات المعنية  ).٤-١١المادة (نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق 
   

 :مستوى الحكومة  .المركزي
   

12 U.S.C. § 36(g); 12U.S.C. § 1828(d)(4); 12
U.S.C.§ 1831 u(a)(4).  

 :التدابير 

 
 

  

٤-١١من المادة   )  ب(ال تلتزم الواليات المتحدة  بأحكام الفقرة        

من االتفاقية بشأن توسع بنك أجنبي، عن طريق تأسيس فرع أو

ه، إلىتملك فرع واحد أو أكثر من بنك دون تملك البنك بأكمل           

طبقا لتعريف هذا المصطلح" والية المقر" والية أخرى من خالل 

إال أنه ما لم يرد خالف ذلك في.  وفقاً للقانون الواجب التطبيق     

أي مكان آخر من هذا الجدول ، يمنح مثل ذلك  التوسع على

 ).أ(٢أساس المعاملة الوطنية طبقا للمالحظة الرئيسية 

 :التفاصيل 

   
   



  

 
 
 

 :القطاع  .خدمات الماليةال
 

فيما عدا ( الخدمات المصرفية والخدمات المالية األخرى

 ).التأمين
 

  
 :القطاع الفرعي

 

 :االلتزامات المعنية  ).٤-١١المادة  ( نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق
   

 :مستوى الحكومة  .المركزي
   
. u1831 §. C.S. U12  التدابير: 

   
 الوالية من قبل بنك أجنبي، من خالل تأسيس فروعخلداالتوسع 

طبقا للتعريف"  والية المقر "وذلك باالندماج مع بنك يقع خارج       

الوارد لهذا المصطلح وفقاً للقانون الواجب التطبيق، يمنح على

ما لم يرد)  أ(٢أساس المعاملة الوطنية طبقا للمالحظة الرئيسية       

 . دولخالف ذلك في موضع آخر من هذا الج

 :التفاصيل 

   



  

 
 
 

 :القطاع  .الخدمات المالية
 

فيما عدا ( الخدمات المصرفية والخدمات المالية األخرى

 ).التأمين
 

  
 :القطاع الفرعي

 

 ).٢-١١المادة  (الوطنيةالمعاملة 

 ).٤-١١المادة  ( نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق

 :االلتزامات المعنية 

   
 : الحكومةمستوى  .المركزي

   
12 U.S.C. § 3102(a) (1); 12 U.S.C. § 3103(a); 12 
U.S.C. § 3102(d).  

 :التدابير 

   
إن تأسيس فرع فيدرالي أو وكالة فيدرالية من قبل بنك أجنبي

غير متاح في الواليات التالية التي يجوز لها حظر تأسيس فرع

 :أو وكالة من قبل بنك أجنبي
  
منج ،ايوماريالند ونورث داكوتا وو   ألـباما وكنـساس و     •

 .التي يجوز لها حظر الفروع والوكاالت 
 
ديالوير وفلوريدا وجورجيا وآيداهو ولويزينا و مسيسبي •

وميزوري وأوكالهوما وتكساس ووست فرجينيا، التي

 .يجوز لها حظر الفروع دون الوكاالت
 

 :التفاصيل 

ن الوكاالت وتسري قيود معينة على  صالحيات المؤتمن  بشأ

 .الفيدرالية

  



  

 
تنص التدابير الفيدرالية المشار إليها على سريان قيود:  مالحظة

معينة، واردة في قانون الوالية ، على تأسيس فروع أو وكاالت

 . فيدرالية



  

 
 
 

 :القطاع  .الخدمات المالية
 

فيما عدا (الخدمات المصرفية والخدمات المالية األخرى 

 ).التأمين
 

  
 :ع الفرعيالقطا

 

 ).٣-١١المادة (معاملة الدولة األولى بالرعاية 

 ).٤-١١المادة  ( نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق

 :االلتزامات المعنية 

   
 :مستوى الحكومة  .المركزي

   
15 U.S.C. § 77jjj(a) (1).  التدابير: 

   
دكمؤتمن منفر  بالمثل صالحية العمل     المعاملةتخضع الختبار   

 .لوثيقة طرح سند في الواليات المتحدة

 :التفاصيل 

   



  

 
 
 

 :القطاع  .الخدمات المالية
 

فيما عدا (الخدمات المصرفية والخدمات المالية األخرى 

 ).التأمين
 

  
 :القطاع الفرعي

 

 ).٣-١١المادة ( األولى بالرعاية الدولة معاملة 

 ).٤-١١المادة  ( نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق

 :االلتزامات المعنية 

   
 :مستوى الحكومة  .المركزي

   
.5342-5341 § §. C.S. U22  التدابير: 

   
يخضع التصنيف كبائع رئيسي لألوراق المالية لدين حكومة

   . الشتراط المعاملة بالمثلالواليات المتحدة

 :التفاصيل 

   
 

 



  

 
 
 

 :القطاع  .الخدمات المالية
 

فيما عدا ( المصرفية والخدمات المالية األخرىالخدمات 

 ).التأمين
 

  
 :القطاع الفرعي

 

 ).٣-١١المادة (معاملة الدولة األولى بالرعاية 
 

 :االلتزامات المعنية 

   
 :مستوى الحكومة  .المركزي

   
).c(o78 §. C.S. U15  التدابير: 
   

اليات المتحدة، المسجل طبقا لقانون الوالمتعامل -يجوز للوسيط 

ومقر عمله  الرئيسي في كندا، أن يحتفظ باحتياطاته المطلوبة في

 . بنك في كندا، شريطة أن يخضع لرقابة كندا

 التفاصيل 

   
 



  

 
 
 

 :القطاع  .الخدمات المالية
 

).فيما عدا التأمين(  المالية األخرىوالخدماتالخدمات المصرفية 
  

 :القطاع الفرعي
 

 :االلتزامات المعنية  ).٢-١١المادة (طنية المعاملة الو
   

 :مستوى الحكومة  .المركزي
   

12 U.S.C. §§ 1421 et seq. (Federal Home Loan 
Banks); 12 U.S.C. §§ 1451 et seq. (Federal Home 
Loan Mortgage Corporation); 12 U.S.C. §§ 1717 et 
seq. (Federal National Mortgage Association); 12
U.S.C. §§ 2011 et seq. (Farm Credit Banks); 12
U.S.C. §§ 2279aa-1 et seq. (Federal Agricultural 
Mortgage Corporation); 20 U.S.C. §§ 1087-2 et seq.
(Student Loan Marketing Association). 
 

 :التدابير 

   
أو أكثر من أي منيجوز للواليات المتحدة منح مزايا، إلى واحدة        

 Government) "  المؤسسات التي تكفلها  الحكومة       "

Sponsored  Enterprises GSEs( المذكورة أعاله ، وتشمل 

 : المزايا ما يلي دون حصر
 

ـ    • لمؤسسات التي تكفلهامال واحتياطي ودخل ا   إعفـاء رأس

 .ضرائب معينةالحكومة من 
 

 التي تكفلهاإعفاء األوراق المالية التي تصدرها المؤسسات      •

الحكومة من متطلبات التسجيل والتقارير الدورية، طبقاً

 :التفاصيل 



  

 .للقوانين الفيدرالية الخاصة باألوراق المالية
 

جواز شراء االلتزامات، التي تصدرها المؤسسات التي •

تكفلها الحكومة، من قبل وزارة الخزانة األمريكية وفقاً

 .لتقديرها
 
 
   

 
 

 
 :القطاع  .ية الخدمات المال

 
فيما عدا (الخدمات المصرفية والخدمات المالية األخرى 

 ).التأمين
 

  
 :القطاع الفرعي

 

 ).٢-١١المادة (المعاملة الوطنية 

 ).٣-١١المادة (معاملة الدولة األولى بالرعاية 

 ).٤-١١المادة  ( نفاذ المؤسسات المالية إلى السوق

 ).٨-١١ادة الم(اإلدارة العليا ومجالس اإلدارة 

 :االلتزامات المعنية 

   
 اإلقليمي

 
 

 :مستوى الحكومة 

 الخاصة بجميع الواليات، ومنطقةالمطابقةالتدابير غير   جميع  

 .رتوريكوبوكولومبيا، و

 :التدابير 

   
 

 :التفاصيل  
   



  

 



  

 
 :القطاع  .الخدمات المالية 

 
 .التأمين

  
 :القطاع الفرعي

 
 ).٢-١١المادة (المعاملة الوطنية 

 ).٥-١١المادة (التجارة عبر الحدود 

 :االلتزامات المعنية 

   
 :مستوى الحكومة   .المركزي

   
31 U.S.C. § 9304.  التدابير: 

   
 شركات التأمين األجنبية بتقديم سندات ضمانلفروعال يسمح   

 .الواليات المتحدةبشأن عقود حكومة 

 :التفاصيل 

   
 



  

 
 
 

 :القطاع  .ت الماليةالخدما
 

 .التأمين
  

 :القطاع الفرعي
 

 ).٢-١١المادة (المعاملة الوطنية 

 ).٥-١١المادة (الحدودالتجارة عبر 

 :االلتزامات المعنية 

   
 :مستوى الحكومة  .المركزي

   
46 C.F.R. § 249.9.  التدابير: 

   
%٥٠ من عند التأمين لدى مؤمن من غير الواليات المتحدة ألكثر

من قيمة سفينة بحرية تم بناء هيكلها من خالل تمويل مضمون

فيدرالياً، يجب على المؤمن له أن يدلل على أن المخاطر قد

 .عرضت أوالً بدرجة جوهرية في سوق الواليات المتحدة
 

 :التفاصيل 

   
 



  

 
 
 

 :القطاع .الماليةالخدمات 
 

 .التأمين
 

 :القطاع الفرعي
 

 االلتزامات المعنية ).٤-١١المادة(ات المالية إلى السوق نفاذ المؤسس
  

 :مستوى الحكومة .جميع المستويات
  
 :التدابير 

 
  

اعتماد، أو اإلبقاء على، أيتحتفظ الواليات المتحدة بالحق في      

 . من الجاتس١٦تدبير ال يتعارض مع المادة 

 :التفاصيل

  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 القطاع  .الخدمات المالية
 

 .التأمين
  

 :القطاع الفرعي
 

 ).٢-١١المادة (المعاملة الوطنية 

 ).٣-١١المادة  (رعايةمعاملة الدولة األكثر

 ).٥-١١المادة ( التجارة عبر الحدود

 ).٨-١١المادة (اإلدارة العليا ومجالس اإلدارة 

 :االلتزامات المعنية 

   
 :مستوى الحكومة  .اإلقليمي

   
غير المطابقة القائمة حالياً في جميع الوالياتلتدابير  جميع ا  

 .ومنطقة كولومبيا وبورتوريكو

 :التدابير 

   
 :التفاصيل  

 
 
 


