
  ١-ألف -٩الملحق 

  الحكومية على الصعيد المركزيالجهات
 
 
على الشراء الذي يتم من قبل أي       )  الشراء الحكومي ( تسري أحكام الفصل التاسع      -١

من الجهات الحكومية، على المستوى المركزي، المدرجة ضمن قائمة الطرف             

من )  ٦(و)  ٥(نالواردة في هذا الملحق إذا كانت قيمة الشراء المقدرة طبقا للفقرتي           

 :تساوي أو تجاوز) نطاق ومجال التطبيق ( ١-٩المادة 
 
 : والخدماتبالنسبة لشراء السلع  - أ
 

) أ(من الفقرة   )  ٢( دوالر أمريكي، مع مراعاة أحكام البند          ١٧٥,٠٠٠ -١

معادلة تعديل  ( واو   -٩من الملحق   )  ٣(والتعديل الذي يتم بموجب الفقرة      

 ). سقف المشتريات

أول سنتين من   وذلك خالل    دوالر أمريكي،    ٢٠٠,٠٠٠بالنسبة للبحرين    -٢

 .دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ، وال تخضع هذه القيمة للتعديل
 

 :بالنسبة لشراء خدمات اإلنشاءات  - ب

) ب(من الفقرة    )  ٢(، مع مراعاة البند        دوالر أمريكي   ٧,٦١١,٥٣٢ -١

 ( واو   -٩من الملحق   )  ٢(والتعـديل الذي يتـم بموجب الفقـرة رقم        

 ).  معادلة تعديل سقف المشتريات

، خالل أول سنتين من دخول       دوالر أمريكي  ٨,٠٠٠,٠٠٠بالنسبة للبحرين،    -٢

 .هذه االتفاقية حيز النفاذ، وال تخضع هذه القيمة للتعديل
 
على )  الشراء الحكومي ( ما لم ينص على خالف ذلك، تسري أحكام الفصل التاسع             -٢

جهات المدرجة في قائمة كل طرف الواردة        جميع الجهات الفرعية التي تتبع ال      

 .ضمن هذا الملحق
 



  

  للبحرينقائمة

على الشراء الذي يتم من قبل الجهات       )  الشراء الحكومي (تسري أحكام الفصل التاسع     

 .المدرجة ضمن هذا الجدول أو نيابة عنها بصرف النظر عن الوضع القانوني لها

 الجهاز المركزي للمعلومات . ١

 اق الخيلنادي الفروسية وسب . ٢

 المؤسسة العامة للشباب والرياضة . ٣

 )١(وزارة الداخلية  . ٤

 وزارة شئون مجلس الوزراء . ٥

 وزارة التجارة . ٦

 )١(وزارة الدفاع  . ٧

 وزارة التربية والتعليم . ٨

 وزارة الكهرباء والماء . ٩

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني . ١٠

 )٢(وزارة الخارجية  . ١١

 وزارة الصحة . ١٢

 وزارة الصناعة . ١٣

 وزارة اإلعالم . ١٤

 لشئون اإلسالميةوزارة ا . ١٥

 وزارة العدل . ١٦

 وزارة العمل والشئون االجتماعية . ١٧

 وزارة شئون البلديات والزراعة . ١٨

 وزارة النفط . ١٩

 وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب . ٢٠

 )٣(وزارة المواصالت  . ٢١

 وزارة األشغال واإلسكان . ٢٢



  

 )١(الحرس الوطني  . ٢٣

 ريةالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفط . ٢٤

 المجلس األعلى للنفط . ٢٥

 جهاز المساحة والتسجيل العقاري . ٢٦

 مجلس المناقصات . ٢٧

 مؤسسة نقد البحرين . ٢٨
 

 
  البحرين  خاصة بقائمةمالحظات

 
 :وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني - ١

 
 : ال تسري أحكام هذا الفصل على شراء السلع اآلتية:  السلع-أ

 
      

 FSC 11  النوويةالذخائر

 FSC18 المركبات الفضائية

 FSC19 السفن، والزوارق الصغيرة، والعوامات واألحواض العائمة 

 FSC20 معدات السفن والمعدات البحرية 

 FSC2350 عربات تكتيكية وقتالية وهجومية مجرورة 

 FSC 51 األدوات اليدوية

 FSC 52 أدوات القياس

 FSC 60 ةمواد ومكونات وأجزاء ولوازم األلياف البصري

 FSC8140 وصناديق وعبوات الذخائر والذخائر النووية حاويات 

 
لتحديد ما إذا كان يسري بشأن سلعة ما المالحظات الواردة أعاله فإنه يعتد             :    مالحظة

فقط بالوصف الوارد في العمود األيسر أعاله، أما رموز التصنيف االتحادي لإلمدادات            

ينظر الموقع اآلتي لإلطالع على     .  ج لالستئناس فقط  فإنه أدر (FSC) للواليات المتحدة   



  

القائمة الكاملة للتصنيفات االتحادية لإلمدادات للواليات المتحدة والتي تعادل تقريباً فئات           

 :سلع البحرين
http:// www.scrantonrtg.com/secrc/fsc-codes/fsc.html) 

 
 تندرج ضمن الفئات    ال تسري أحكام هذا الفصل على الخدمات التي        :   الخدمات -ب  

المبينة أدناه، وكما هي موضحة بشكل مفصل في نظام التصنيف العام ونظام              

، ويراجع الموقع اآلتي     MTN.GNS/W/120تصنيف منظمة التجارة العالمية   

 :لإلطالع على القائمة الكاملة لنظام التصنيف العام
http://www.tcc.mac.doc.gov/cgi-bin/ 
doit.cgi?204:66:601961876:49#An1001.1b-2-B. 

 
تصميم، وتطوير ودمج وفحص وتقييم وصيانة وتصليح وتعديل وإعادة بناء              

تعادل تقريبا األجزاء ذات العالقة من تصنيف       (وتركيب النظم واألجهزة العسكرية     

 ).A , Jالواليات المتحدة لمنتجات الخدمة 
 
ال تسري أحكام هذا الفصل على شراء السلع التي تندرج ضمن الفئات            بوجه عام،     )ج(

 ):األمن األساسي (٢-٢٠المدونة أدناه، وذلك استنادا ألحكام المادة 
 

FSC 10 األسلحة 

FSC 12 معدات مكافحة الحريق

FSC 13 الذخائر والمتفجرات

FSC 14 الصواريخ  الموجهة

FSC 15 ة وهياكل الطائراتأجزاء الهياكل الجوي

FSC 16 أجزاء ولوازم الطائرات 

FSC 17 معدات إقالع وهبوط الطائرات ومعدات المناولة األرضية؛

FSC 19 السفن والزوارق الصغيرة والعوامات واألحواض العائمة

FSC 20 تجهيزات السفن والمعدات البحرية

FSC 28 المحركات والتوربينات وأجزائها



  

FSC 31 ريات المعدنيةالكُ

FSC 58 معدات اإلشعاع المنطبق األطوار والكشف واالتصال

FSC 59 أجزاء المعدات الكهربائية واإللكترونية

أجهـزة معالجة البيانات آلياً، وبرمجياتها واإلمدادات واألجهزة        

 المساعدة الخاصة بها

FSC 70

  المعدنيةالقضبان والصفائح واألشكال
 

FSC 95

 
 على شراء السلع والخدمات       أحكام هذا الفصل    ال تسري   :وزارة الخارجية  - ٢

 .إلنشاءات وعمليات البعثات القنصلية خارج البحرين
 
الشراء الذي يتم من قبل      على    أحكام هذا الفصل    ال تسري  :وزارة المواصالت  - ٣

 .شئون الطيران المدني
 

 
  الواليات المتحدة األمريكيةقائمة

 
 ب التذكارية للمعارك األمريكيةمفوضية النص . ١

 مفوضية الحقوق المدنية . ٢

 مفوضية االتجار المستقبلي في السلع . ٣

 مفوضية سالمة المنتجات االستهالكية . ٤

 مجلس محافظي البث اإلذاعي . ٥

 هيئة الخدمات الوطنية والمجتمعية . ٦

 )١(وزارة الزراعة  . ٧

 )٢(وزارة التجارة  . ٨

 )٣(وزارة الدفاع  . ٩

 وزارة التعليم . ١٠



  

 )٤ (وزارة الطاقة . ١١

 وزارة الخدمات الصحية واإلنسانية . ١٢

 )٥(وزارة األمن الوطني  . ١٣

 وزارة اإلسكان والتطوير الحضري . ١٤

 وزارة الداخلية، بما في ذلك مكتب استصالح األراضي . ١٥

 وزارة العدل . ١٦

 وزارة العمل . ١٧

 وزارة الخارجية . ١٨

 )٦(وزارة النقل  . ١٩

 وزارة الخزانة . ٢٠

 وزارة شؤون قدامى المحاربين . ٢١

 وكالة حماية البيئة . ٢٢

 س تكافؤ الفرص في مجال العملمجل . ٢٣

 المكتب التنفيذي للرئيس  . ٢٤

 بنك الواليات المتحدة لالستيراد والتصدير . ٢٥

 إدارة اإلئتمانات الزراعية . ٢٦

 المفوضية االتحادية لالتصاالت . ٢٧

 الهيئة االتحادية لتأمين الودائع . ٢٨

 الهيئة االتحادية لتمويل اإلسكان . ٢٩

 المفوضية االتحادية للمالحة البحرية . ٣٠

 اطة والتوفيق االتحاديةخدمات الوس . ٣١

 مفوضية التجارة االتحادية . ٣٢

 )٧(إدارة الخدمات العامة  . ٣٣

 مجلس حماية أنظمة الجدارة . ٣٤

 إدارة الطيران والفضاء الوطنية . ٣٥



  

 إدارة األرشيف والسجالت الوطنية . ٣٦

 إدارة اتحاد التسليف الوطني . ٣٧

 مجلس عالقات العمال الوطني . ٣٨

 مجلس الوساطة الوطني . ٣٩

 المؤسسة الوطنية للعلوم . ٤٠

 لمجلس الوطني لسالمة النقلا . ٤١

 مفوضية تنظيم األمور النووية . ٤٢

 مكتب إدارة شؤون الموظفين . ٤٣

 مكتب اإلشراف على النمو االقتصادي  . ٤٤

 شركة االستثمارات الخاصة لما وراء البحار . ٤٥

 أفواج السالم  . ٤٦

 مجلس المتقاعدين من الخدمة في السكك الحديدية . ٤٧

 مفوضية أسواق األوراق المالية . ٤٨

 تياريةنظام الخدمة االخ . ٤٩

 معهد سميثسونيان . ٥٠

 )٨(وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية  . ٥١

 مفوضية الواليات المتحدة للتجارة الدولية . ٥٢
 



  

 األمريكية الواليات المتحدة خاصة بقائمةمالحظات 
 
على شراء  )  الشراء الحكومي (   التاسع    أحكام الفصل  ال تسري   :وزارة الزراعة  - ١

تغذية التعزيز برامج دعم الزراعة أو برامج         السلع الزراعية التي تشترى ل     

  .البشرية
 
أنشطة على  )  الشراء الحكومي (   التاسع   الفصلال تسري أحكام      :وزارة التجارة  - ٢

 الوطنية  األرصاد الجوية بناء السفن الخاصة بإدارة الواليات المتحدة للمحيطات و       

(NOAA). 
 
على شراء  )   الشراء الحكومي  ( التاسع   الفصلال تسري أحكام      :وزارة الدفاع  - ٣

ينظر الموقع  (السلع التي تندرج ضمن فئات التصنيف االتحادي لإلمدادات اآلتية          

اآلتي لإلطالع على القائمة الكاملة لفئات التصنيف االتحادي لإلمدادات للواليات           

 ):المتحدة

www.scrantonrtg.com/secrc/fsc-codes/fsc.html( 

  -أ

FSC 11 الذخائر النووية

FSC 18 المركبات الفضائية

السفن، والزوارق الصغيرة، والعوامات واألحواض العائمة      

يعرف هذا الجزء من التصنيف على أنه عبارة عن السفن          (

 ) البحرية أو األجزاء الرئيسية ألجسامها أو هياكلها

FSC 19

يعرف هذا الجزء على أنه     (معدات السفن والمعدات البحرية     

 البحرية أو األجزاء الرئيسية ألجسامها أو       عبارة عن السفن  

 )هياكلها

FSC 20

FSC 2310 )الحافالت فقط(مركبات الركاب المجهزة بمحركات 

FSC 2350 عربات تكتيكية وقتالية وهجومية مجرورة 



  

FSC 51 األدوات اليدوية

FSC 52 أدوات القياس

FSC 60 مواد وأجزاء وُمركبات ولوازم األلياف البصرية 

FSC 8140 حاويات وصناديق وعبوات الذخائر والذخائر النووية 

المنسوجات والجلود والفرو والمالبس واألحذية والخيام        

جميع العناصر عدا الدبابيس واإلبر ولوازم        (واألعالم  

) الخياطة وصواري وأعمدة األعالم ومركبات أعمدة األعالم

FSC 83

جميع العناصر عدا   (رات  المالبس والمعدات الفردية والشعا   

 )  الحقائب– ٨٤٦٠الفئة الفرعية 

FSC 84

٨٩٧٥جميع العناصر باستثناء الفئة الفرعية      (مواد اإلعاشة   

 ) منتجات التبغ-

FSC 89

 
على أنه عبارة عن فوالذ تم صهره في مرافق         "  معادن خاصة   "يعرف مصطلح    -ب 

ت حيازتها، إذا كان الحد     تصنيع موجودة في الواليات المتحدة أو في أراضي تح        

األدنى لمحتوى سبائكه واحداً أو أكثر من الحدود التالية يجب استخدامها في               

 : وزارة الدفاعتقتنيهااإلمدادات التي 
  

، أو ما   ٪    ٠,٦٠ ، أو النحاس     ٪٠,٦٠أو السليكون    ،   ٪١,٦٥  المنغنيز    -١

نيوم أو  األلمو:  من أي من العناصر التالية    ٪  ٠,٢٥يحتوي على أكثر من     

الكروميوم أو الكوبالت أو الكولومبيوم أو الموليبدينوم أو النيكل أو التيتانيوم           

 .أو التنغستون أو الفاناديوم

  سبائك معدنية تحتوي على النيكل أو حديد النيكل والسبائك التي يكون                -٢

) باستثناء الحديد (أساسها الكوبالت والتي تحتوي على سبائك معدنية أخرى          

  . ٪١٠بتها على تزيد نس

 .   التيتانيوم وسبائك التيتانيوم-٣

 .  السبائك التي يكون أساسها الزيركونيوم-٤



  

 
على شراء السلع التي تندرج     )  الشراء الحكومي (   التاسع   الفصلال تسري أحكام      -ج  

 ): األمن األساسي (٢-٢٠ضمن الفئات المدونة أدناه، استنادا ألحكام المادة 
 

 FSC 10 األسلحة

 FSC 12 معدات مكافحة الحريق

 FSC 13 الذخائر والمتفجرات

 FSC 14 الصواريخ الموجهة

 FSC 15 أجزاء الهياكل الجوية وهياكل الطائرات

 FSC 16 أجزاء ولوازم الطائرات

 FSC17 معدات إقالع وهبوط الطائرات ومعدات المناولة األرضية

 FSC 19 العائمة السفن والزوارق الصغيرة والعوامات واألحواض 

 FSC 20 تجهيزات السفن والمعدات البحرية

 FSC 28 المحركات والتوربينات وأجزائها

 FSC 31 الكُريات المعدنية

 FSC 58 معدات اإلشعاع المنطبق األطوار والكشف واالتصال

 FSC 59 أجزاء المعدات الكهربائية واإللكترونية

 FSC 95 القضبان والصفائح واألشكال المعدنية 

 
مشتريات على  )  الشراء الحكومي (   التاسع   الفصل ال تسري أحكام     :وزارة الطاقة  - ٤

التي يتم   حماية المواد أو التكنولوجيا النووية و       تم لغرض األمن الوطني التي ت   

 مشتريات النفط   والطاقة النووية، أ  إبرامها استنادا للسلطة الممنوحة وفقاً لقانون        

 .الستراتيجي للنفطالمتعلقة باالحتياطي ا
 
 : وزارة األمن الداخلي - ٥
 



  

على الشراء الذي يتم    )  الشراء الحكومي (   التاسع   الفصلال تسري أحكام     -أ 

 . إدارة أمن النقلمن قبل
 

اعتبارات األمن األساسي التي تسري على وزارة الدفاع تسري بنفس القدر            -ب 

 .على خفر السواحل للواليات المتحدة
 
على الشراء  )  الشراء الحكومي (   التاسع   الفصلال تسري أحكام      :لنقلوزارة ا  - ٦

 .الذي يتم من قبل إدارة الطيران االتحادية
 
 التي تندرج   السلععلى شراء   ال تسري أحكام هذا الفصل        :إدارة الخدمات العامة   - ٧

 :(FSC)ضمن الفئات التالية من التصنيف االتحادي لإلمدادات 
 

FSC 51 األدوات اليدوية

FSC 52 أدوات القياس

FSC 7340 السكاكين وأدوات المائدة

 
 التاسع         الفصلال تسري أحكام       :وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية       - ٨

تقديم مساعدة  يكون الغرض المباشر منه     على الشراء الذي    )  الشراء الحكومي (

 . أجنبية



  

 ٢-ألف -٩الملحق 

 جهات أخرى
 

على الشراء الذي يتم من قبل أي من        )  الشراء الحكومي (   التاسع   الفصلتسري أحكام   

الجهات المدرجة ضمن قائمة الطرف الواردة بهذا الملحق إذا كانت قيمة الشراء المقدرة             

 : تساوي أو تجاوز١-٩من المادة ) ٦(و) ٥(طبقا للفقرتين 

 : والخدمات  بالنسبة لشراء السلع  - أ

، وال يخضع   )أ(ت المدرجة في القائمة       دوالر أمريكي للجها   ٢٥٠,٠٠٠ -١

 المبلغ للتعديل، أو

، وبمراعاة  )ب( دوالر أمريكي للجهات المدرجة في القائمة          ٥٣٨,٠٠٠ -٢

معادلة (   واو   -٩من الملحق   )  ٣(تعديل المبلغ وفقا للفقرة      

 ).  تعديل سقف المشتريات
 

مدرجة في   دوالر أمريكي للجهات ال     ٩,٣٦٨,٤٧٨   بالنسبة لشراء اإلنشاءات        -ب

من )  ٢(، وبمـراعاة تعـديل المبـلغ وفقاً للفقرة رقم        )ب(والقائمة  )    أ(القائمة  

 ).معادلة تعديل سقف المشتريات( واو -٩الملحق 
 

 
 قائمة البحرين

 
على الشراء الذي يتم من قبل أو بالنيابة        )  الشراء الحكومي (تسري أحكام الفصل التاسع     

حق بصرف النظر عن الوضع القانوني لهذه         عن الجهات المدرجة ضمن هذا المل      

) الشراء الحكومي (، تخضع ألحكام الفصل التاسع      لم ينص على خالف ذلك    ما.  الجهات

 .جميع الجهات الفرعية التي تتبع الجهات المدرجة في هذا الملحق
 

 
 ):أ(القائمة 

  مركز البحرين للدراسات والبحوث . ١



  

  هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات  . ٢

 البحرين الدولي للمعارض مركز  . ٣

  معهد البحرين للتدريب . ٤

  مجلس النواب . ٥

  مجلس التنمية االقتصادية . ٦

  الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية . ٧

وتشمل بلدية المنامة وبلدية المحرق وبلدية المنطقة الوسطى         ( المجالس البلدية    . ٨

 )وبلدية المنطقة الشمالية وبلدية المنطقة الجنوبية

  المالية ديوان الرقابة . ٩

 الهيئة العامة لصندوق التقاعد . ١٠

 )١(هيئة اإلذاعة والتلفزيون  . ١١

 مجلس الشورى . ١٢

يشمل المجلس النوعي للتدريب المهني في      (المجلس األعلى للتدريب المهني      . ١٣

قطاع البنوك وقطاع التموين والفندقة وقطاع اإلنشاءات وقطاع الذهب              

 )والمجوهرات وقطاع الصناعة

 هيئة تنظيم االتصاالت . ١٤

 لمحكمة الدستوريةا . ١٥

 جامعة البحرين . ١٦

 )بابكو ( شركة نفط البحرين  . ١٧
 

 
بشأن )  الشراء الحكومي (ال تسري أحكام الفصل التاسع        :هيئة اإلذاعة والتلفزيون    –  ١

الحصول على أو تطوير أو إنتاج مواد البرامج أو شراء وقت البث، كما هي موضحة               

 من القائمة الكاملة  ١-١ى الصيغة   ينظر الموقع اآلتي لالطالع عل    .    CPC 84170لفئة  

 : للتصنيف المركزي الخاص باألمم المتحدة
  http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regct.asp?Lg=1 
 



  

 
  الواليات المتحدة األمريكيةجدول

 ):أ(القائمة 

 سلطة وادي تينيسي - ١

 إدارة الطاقة في بونيفيل - ٢

 يةإدارة الطاقة في المنطقة الغرب - ٣

 إدارة الطاقة في المنطقة الجنوبية الشرقية - ٤

 إدارة الطاقة في المنطقة الجنوبية الغربية - ٥

 شركة سانت لورانس سيواي للتنمية - ٦
 

 ):ب(القائمة 

 )١(خدمة المنافع الريفية  - ١
 

  الواليات المتحدة األمريكية الخاصة بقائمةمالحظاتال
 
 :يجب على خدمة المنافع الريفية - ١
 

 عدم العمل بالمتطلبات االتحادية بشأن الشراء الوطني المفروضة كشرط            -أ

 .لتمويل خدمة المنافع الريفية لجميع مشاريع إنتاج الطاقة

تطبيق إجراءات الشراء التي تعادل إجراءات الشراء التفاقية منظمة التجارة    -ب

للمشاريع    بالنسبة والمعاملة الوطنية العالمية الخاصة بالشراء الحكومي       

 .الممولة التي تجاوز السقوف المحددة في هذا الجدول
 

على أية  )  الشراء الحكومي (لمزيد من اليقين، ال تسري أحكام الفصل التاسع           

جوانب أخرى متعلقة بالشراء من قبل خدمة المنافع الريفية، بما في ذلك أية قيود              

 .  السلكية والالسلكيةتضعها خدمة المنافع الريفية على تمويل مشاريع االتصاالت
 



  

أحكام الفصل التاسع   فإن  ،  هذا الملحق بالنسبة للشراء من قبل الجهات المدرجة في         - ٢

 على القيود الخاصة بالتمويل االتحادي لمشاريع        ال تسري )  الشراء الحكومي (

 .المطارات
 
 
 



  

  باء -٩الملحق 

 السلع 
 

 التي تشتريها الجهات    السلعع  على جمي )  الشراء الحكومي (تسري أحكام الفصل التاسع     

والملحق  )  الجهات الحكومية على الصعيد المركزي      (  ١- ألف -٩الملحق  المدرجة في   

 مع مراعاة المالحظات الواردة في المالحق ذات         ،)الجهات األخرى   (  ٢- ألف -٩

 .العالقة والمالحظات العامة
 
 
 



  

  جيم-٩الملحق 

  الخدمات
 

على جميع الخدمات التي تشتريها      )  اء الحكومي الشر(تسري أحكام الفصل التاسع      

) الجهات الحكومية على الصعيد المركزي      (١- ألف -٩الجهات المدرجة في الملحق     

في المالحق ذات   لمالحظات الواردة    ا مراعاة مع   )الجهات األخرى   (٢-أ-٩والملحق  

 . والمالحظات العامة والجداول والمالحظات الخاصة بهذا الملحقالعالقة
 

  البحرينمةقائ

 :على شراء الخدمات التالية) الشراء الحكومي(ال تسري أحكام الفصل التاسع 
 

 .خدمات التحكيم والتوفيق . ١

خدمات الوساطة المالية، باستثناء االستثمارات المصرفية، وخدمات التأمين،          . ٢

CPC 712(وخدمات االستثمارات المصرفية    )  CPC 711(وخدمات التقاعد   

.( 

المرافق اإلدارية والمباني الخدمية،     (مملوكة للحكومة    إدارة المنشآت ال    . ٣

والمطارات واالتصاالت السلكية والالسلكية ومرافق الصواريخ والمباني         

التعليمية ومباني المستشفيات والمباني الصناعية ومباني الديوان الملكي           

وديوان رئيس الوزراء وديوان ولي العهد ومباني المخازن ومرافق البحوث           

ير والمباني األخرى ومرافق التطوير والحفاظ على التراث والطرق          والتطو

السريعة والطرق والشوارع والجسور والسدود ومرافق محطات توليد الطاقة         

 ).والمنافع والمرافق األخرى غير المباني

 .طباعة الطوابع المالية واألوراق النقدية والمطبوعات الدينية . ٤

 .البحوث والتطوير . ٥



  

 .المنافع العامة . ٦

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وخدمات إدارة شبكات االتصاالت           . ٧

 .السلكية والالسلكية

 
 

  الواليات المتحدة األمريكيةقائمة

على جميع الخدمات المدرجة أدناه،     )  الشراء الحكومي (ال تسري أحكام الفصل التاسع      

لتصنيف العام  ينظر لالطالع على نظام ا    (وكما هي مفصلة في نظام التصنيف العام         

 .http:// www.sice.oas.org/trade/nafta/chap-105.asp)موقع 
 

 
A –جميع الفئات : البحث والتطوير 
 

D-معالجة البيانات وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية ذات الصلة  
 

خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية ونقل          

استثناء المعلومات الخاصة بالمعالجة اآللية للبيانات، ب     

مطورة أو ذات قيمة     "الخدمات المصنفة على أنها      

ألغراض هذه األحكام فإن شراء خدمات       ".  مضافة

االتصاالت السلكية والالسلكية ونقل المعلومات        

الخاصة بالمعالجة اآللية لنقل البيانات، ال تشمل تملك        

أو توفير المرافق الخاصة باإلرسال الصوتي أو بنقل        

 البيانات 
 

D304  

ومشاركة خـدمات المعالجـة اآللية للبيانات عن بعد         

 الوقت

AD305 ADP 

 D316 خدمات إدارة شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية



  

 D317 خدمات األخبار وخدمات البيانات والمعلومات اآللية

 D399 الخدمات األخرى لمعالجة البيانات ولالتصاالت

 
J –  المعدات/ السلعوتركيب صيانة وإصالح وتعديل وإعادة بناء 
 

صيانة وإصالح وتعديل وإعادة بناء وتركيب      

 المعدات المتعلقة بالسفن

J019 

 J998 إصالح السفن غير النووية

 
M – تشغيل المرافق التي تملكها الحكومة: 

 جميع المرافق التي تشغلها وزارة الدفاع ووزارة الطاقة وإدارة الطيران           

 .لجميع الجهاتوالفضاء الوطنية، وبالنسبة 

M180يرالبحث والتطو    مرافق. 
 

S –جميع الفئات:  المنافع 
 

V  -       جميع الفئات باستثناء خدمات    :  خدمات النقل والسفر وتغيير محل اإلقامة

 .(V503)وكاالت السفر 
 

   األمريكية الواليات المتحدةالخاصة بقائمةمالحظات ال
 
  أية خدمات متعلقة   على شراء )  حكوميالشراء ال (ال تسري أحكام الفصل التاسع       - ١

 .وراء البحارلقوات المسلحة بدعم ا
 
 
 
 



  

  دال-٩الملحق 

 اإلنشاءات خدمات 
 

 
على جميع خدمات اإلنشاءات التي      )  الشراء الحكومي (تسري أحكام الفصل التاسع      

الجهات الحكومية على الصعيد      (١- ألف   -٩تشتريها الجهات المدرجة في الملحق       

في لمالحظات الواردة    ا مراعاة مع   ،)جهات أخرى   (٢- ألف   -٩الملحق  و)  المركزي

 .والمالحظات العامة، والجداول والمالحظات الخاصة بهذا الملحقالمالحق ذات الصلة 
 

 قائمة البحرين
 
على شـراء ) الشـراء الحكـومي(ال تسـري أحكـام الفصـل التاسـع  -١

 CPC(ستخدام الديني خدمات اإلنشـاءات للمباني المخصصة ألغراض اال

5412.( 
 
على شراء خدمات اإلنشاءات    )  الشراء الحكومي ( الفصل التاسع    أحكامال تسري    -٢

من قبل جهة مشمولة نيابة عن جهة       )  (CPC 542العامة ألعمال الهندسة المدنية     

 . غير مشمولة
 

  
  الواليات المتحدة األمريكيةقائمة

 
المتعلقة على شراء خدمات اإلنشاءات  )  كوميالشراء الح (ال تسري أحكام الفصل التاسع      

 .             الرمالبخدمات جرف
  

  الواليات المتحدة األمريكيةالخاصة بقائمةمالحظات ال
 



  

لألشياء واإلمدادات  "  شراء المنتج الوطني  "ال تسري على سلع أي من الطرفين متطلبات         

المشمولة بأحكام الفصل   والمواد التي تشتري لالستخدام في عقود خدمات اإلنشاءات          

 ).الشراء الحكومي(التاسع 
 

 



  

  هاء-٩الملحق 

  مالحظات عامة
   

  البحرينقائمة
 

على شراء السلع والخدمات التي     )  الشراء الحكومي (ال تسري أحكام الفصل التاسع       

تحصل عليها أو تشتريها أي من الجهات الحكومية التي تتبع البحرين من قبل جهة                

 .بحرينحكومية تتبع ال
  

  الواليات المتحدة األمريكيةقائمة
 

-set)المجنبة              على المشتريات   )  الشراء الحكومي (الفصل التاسع   ال تسري أحكام    

asides)               نيابة عن األعمال التجارية الصغيرة أو التي تملكها األقليات، وتشمل 

أو وريد سلع   ت، مثل الحق الحصري في      المشتريات المجنبة أي شكل من أشكال التفضيل      

 .سعار التفضيليةخدمات واأل
 
 
 

  



  

  واو-٩الملحق 

  معادلة تعديل سقف المشتريات
 

الجهات الحكومية على     (  ١- ألف   -٩  عندما يكون ذلك مطلوبا بموجب الملحق         -  ١

، يعدل السقف   )الجهات األخرى   (٢- ألف   -٩والملحق  )  الصعيد المركزي 

 .٢٠٠٦ يناير ١ل تعديل في تاريخ النقدي كل سنتين على أن يتم إجراء أو
 
  فيما يتعلق بسقف جميع خدمات اإلنشاءات، تحسب الواليات المتحدة األمريكية             -  ٢

 ةالسقف كل سنتين، بناء على معدل التضخم في الواليات المتحدة األمريكي             

الذي ينشر من قبل المكتب     "   التامة الصنعِ  منتجي السلع مؤشر أسعار   "حسب  

 ٣١ئيات العمل، باستخدام مدة السنتين اللتين تنتهيان في            األمريكي إلحصا 

 :أكتوبر من السنة التي تسبق سنة سريان التعديل، وباستخدام المعادلة التالية
 

 T0 x (1+ Π(i)) = T1  
    T0    =مقدار السقف في السنة األساسية 

 Π(i)   =ين معدل التضخم المتراكم للواليات المتحدة األمريكية لمدة سنت 

T1  =    مقدار السقف الجديد 
 
الجهات الحكومية على     (١- ألف -٩  سقف الشراء للسلع والخدمات في الملحق          -  ٣

وللسلع والخدمات التي يتم شراؤها من قبل الجهـات المدرجة   )  الصعيد المركزي 

تمثل )  الجهات األخرى   (٢- ألف -٩الـواردة في المـلحق    )  ب(في القـائمة   

للواليات ) ١( الدوالر األمريكي للسقوف الواردة في الملحق رقم     مبالغ محولة إلى  

المتحدة الخاص باتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالشراء الحكومي، والتي          

.  كما هي مدرجة أدناه     (SDR)  سحب الخاصة الحقوق  تم تحديدها بوحدات    

ى سقوف الشراء   وعلى الواليات المتحدة األمريكية أن تقوم بحساب التعديالت عل        

سحب الحقوق  وحدة  "بناء على متوسط السعر اليومي للدوالر األمريكي مقابل          

 في نشرته الشهرية    IMFالذي ينشر من قبل صندوق النقد الدولي         "  الخاصة



  

للسنتين اللتين تسبقان األول من أكتوبر أو نوفمبر         "  اإلحصائيات المالية الدولية  "

 .ديلمن السنة السابقة على سريان التع
 

، للسلع والخدمات   (SDR)حقوق سحب خاصة    وحدة    ١٣٠,٠٠٠      -أ

 .١- ألف -٩للجهات الواردة في الملحق 
 

، للسلع والخدمات   (SDR) وحدة حقوق سحب خاصة     ٤٠٠,٠٠٠    -ب

 .٢- ألف -٩الواردة في الملحق ) ب(للجهات المدرجة في القائمة 
 

لبحرين بمقدار السقف     يجب على الواليات المتحدة األمريكية إخطار ا          -  ٤

 .المعدل في شهر ديسمبر من السنة التي تسبق سريان التعديل
 

 :   يجب على البحرين القيام بكل من اآلتي– ٥
 

    تحويل قيمة السقف المعدل الذي تم إخطارها به من قبل الواليات                -أ

إلى الدينار البحريني، بناء    )  ٤(المتحدة األمريكية بموجب  الفقرة      

الصرف الرسمي المحدد من قبل مؤسسة نقد البحرين،        على سعر   

باستخدام متوسط األسعار اليومية للدينار البحريني مقابل الدوالر         

 سبتمبر من السنة    ٣٠األمريكي خالل السنتين اللتين تنتهيان في        

التي قامت فيها الواليات المتحدة األمريكية بإشعار البحرين بالسقف         

 .المعدل
 
 مباشرة بقيمة السقف المعدل      ةات المتحدة األمريكي    إخطار الوالي   -ب

 .بالدينار البحريني
 

أي  في عملة    كبير  على الطرفين التشاور فيما بينهما عند حدوث تغيير             -٦

 مقابل عملة الطرف اآلخر إذا ما ترتب على ذلك مشكلة ملموسة              منهما

  .بالنسبة لتطبيق أحكام هذا الفصل


