
 
 ٢الملحق 

 جدول البحرين
 

 القطاع .كيةسمذات الصلة بالثروة الالخدمات 

 .)٢-١٠المادة (المعاملة الوطنية 

 .)٣-١٠المادة  (األولى بالرعايةمعاملة الدولة 

 االلتزامات ذات الصلة

المتعلقة للوائح تحتفظ البحرين بالحق في تحديد القواعد وا

 .الثروة السمكيةإدارة  وبتشغيل

 نالبيا

 



 

 

 
 القطاع .جميع القطاعات

 االلتزامات ذات الصلة .)٣-١٠المادة  (األولى بالرعايةمعاملة الدولة 

اعتماد أو اإلبقاء على أي      تحتفظ البحرين بالحق في      

 يمنح معاملة تفضيلية لبلدان بموجب أية اتفاقية        تدبير  

 تكون  سارية المفعول    ثنائية أو متعددة األطراف    دولية

 قبل تاريخ دخول هذه االتفاقية      م التوقيع عليها  نافذة أو ت  

 .حيز النفاذ

 البيان

 أي  اعتماد أو اإلبقاء على   تحتفظ البحرين بالحق في     كما  

 تدبير يمنح معاملة تفضيلية لبلدان بموجب أية اتفاقية         

تصبح نافذة أو يتم      ثنائية أو متعددة األطراف       دولية

 قية حيز النفاذ   بعد تاريخ دخول هذه االتفا     التوقيع عليها 

 : ما يليوتتعلق بأي م
 
 . الطيران      -أ 

 .اإلنقاذالشئون البحرية، بما في ذلك  -ب 
 

 



 

 

 
 القطاع .الخدمات االجتماعية

 .)٢-١٠المادة (المعاملة الوطنية 

 .)٣-١٠المادة  (األولى بالرعايةمعاملة الدولة 

 .)٤-١٠المادة (النفاذ إلى السوق 

 .)٥-١٠المادة (التواجد المحلي 

 االلتزامات ذات الصلة

 أي  اعتماد أو اإلبقاء على   تحتفظ البحرين بالحق في      

والخدمات القانون  إعمال  خدمات  بشأن تقديم    تدبير  

 طالما أنها عبارة عن     والخدمات التالية     اإلصالحية

: لغرض عام تُنشأ، أو يبقى عليها،      خدمات اجتماعية   

 ،جتماعياال   أو التأمين  ضمانالأو تأمين الدخل، و   ضمان  

، مموعللتدريب  للعموم، وال تعليم  وال  ،جتماعيةاالرعاية  وال

 . والعناية باألطفال ،صحةالو

 البيان

 



 

 

 
 القطاع . االتصال

 االلتزامات ذات الصلة .)٣-١٠المادة  (األولى بالرعايةمعاملة الدولة 

أي تدبير  بقاء على   أو اإل اعتماد  بالحق في   بحرين  تحتفظ ال 

بناء على  ضيلية ألشخاص من بلدان أخرى      يمنح معاملة تف  

بالمثل أو من خالل اتفاقيات دولية        ةتدابير المعامل طبيق  ت

ي، أو على   طيف الراديو تنطوي على المشاركة في ال     

 على منح المعاملة الوطنية   أو  لسوق،  إلى ا   ضمان النفاذ 

 ناعيةطص األقمار اال  بشأن اإلرسال أحادي االتجاه عبر     

والبث المباشر عبر   )  DTH(  ةمباشر  زلاالمنالموجه إلى   

 يةخدمات التلفزيون  لل  )DBS  (ناعيةطصاألقمار اال  

 .الصوتيةلخدمات الرقمية او
 

 البيان

 



 

 

 
 القطاع . قطاعات معينة

 االلتزامات ذات الصلة .)٤-١٠المادة (النفاذ إلى السوق 
 
 
تاريخ دخول تبدأ من  خالل فترة انتقالية مدتها سنتان        -١ 

فاقية حيز النفاذ، تحتفظ البحرين بالحق في        هذه االت 

بشأن تزويد  أي تدبير   اعتماد، أو اإلبقاء على،      

خدمات عبر الحدود في القطاعات المحددة أدناه،         

 مع التزامات البحرين    التدبير متسقاً بشرط أن يكون    

 :لجاتسبموجب ا
 

 البيان

الخدمات العقارية المتعلقة بالعقار المملوك أو          -أ 

  . المستأجر

 

  . خدمات تأجير السيارات -ب 

اإلحصاء السكاني وبحوث السوق وخدمات مسوح       -ج 

 . الرأي العام

 

  . خدمات تحصيل الديون -د 

  . خدمات التوظيف وخدمات التوظيف المؤقت -ه 

  .خدمات األمن والحراسة الخاصة -و 

  . بهخدمات اإلنشاء والخدمات المتعلقة  -ز 

 
 

 

لطرفان، بناء على ، يقوم اخالل الفترة االنتقالية  -٢ 

 يتعين التشاور لدراسة ما إذا كانطلب أي منهما، ب

 :عد انتهاء الفترة االنتقاليةب
 

 



 

 

 يتعلق بتقديم الخدمات عبر الحدود      تدبير ما، دراج  إ -أ 

، ١الملحق  في  ،  في القطاعات المحددة أعاله    

  ؛  غير مطابقتدبيراًبوصفه 

 

   أو ؛٢ الملحقإدراج قطاع محدد أعاله في  -ب 

  أعاله من   ةمحددال  أي من القطاعات   طب  ش -ج 

  . ٢ الملحق

 

 
 

 

 الطرفين السعي بجد الستكمال المشاورات      على    -٣

تاريخ يوماً من   )    ٦٠(أعاله خالل   )  ٢(بموجب الفقرة   

وفي المشاورات  .  طلب من الطرف اآلخر   طرف  م  لست

يجب على  ،    )ب  (٢أو  )  أ  (٢  بنودالتي تتم بموجب ال   

اليات المتحدة معلومات حول ما     البحرين أن تقدم للو   

 :يلي
 

 

 والمتعلقة بالقطاع ذي     اعتمادهاالتدابير التي تم      -أ 

  و؛العالقة منذ بدء الفترة االنتقالية

 

التدابير التي ستقوم البحرين باقتراح إدراجها      ببيان   -ب 

 .٢ق لح أو الم١الملحق في 

 

 
 

 

 نتيجة للمشاورات بموجب الفقرة     ان ،  الطرف اتفق إذا     -٤

، فإنه  ٢ أو الملحق    ١  الملحقه يتعين تعديل    على أن ،  ٢

طبقاً لطرفين   الملحق عند موافقة ا     ذلكتعديل  يجب  

 .)التعديالت( ٢-٢١ المادة لحكم

 

 
 

 



 

 

إلى )  ٢(   من  ذلك في الفقرات   ما لم ينص على خالف     

القطاعات بشأن  تحفظ البحرين   العمل بموجب   ، ينتهي   )٤(

 . لفترة االنتقاليةالمحددة أعاله عند انتهاء ا

 

 



 

 

 
 القطاع .النقل واالتصال

 القطاع الفرعي .بريد السريعالخدمات البريدية ما عدا خدمات ال

 تصنيف القطاع .٦٨١سي بي سي 

 .)٢-١٠المادة (المعاملة الوطنية 

 .)٤-١٠المادة (النفاذ إلى السوق 

 .)٥-١٠المادة (التواجد المحلي 

 االلتزامات ذات الصلة

 تدابير  اإلبقاء على،  أو   اعتماد،ظ البحرين بالحق في     تحتف

 الحصري للخدمات البريدية، بما في ذلك        بشأن التزويد 

جميع الخدمات  تزويد   و البريديةبطاقات  النقل الخطابات و  

 وإرسال وتسليم الخطابات    جميع باستالم وت  ذات الصلة 

 .البريديةبطاقات الو
 

ير غير المطابق   ولمزيد من اليقين، ال شئ في هذا التدب       

 كما هي معرفة في     سريعالالبريد   على خدمات    يسري

 من الفصل العاشر    لفأ  -١٠من المحلق   )  ١(الفقرة  

 ).التجارة عبر الحدود في الخدمات(
 

 البيان

 
 
 


