د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

موافقتنامه همکاری های همه جانبه میان جمهوری اسالمی افغانستان و حکومت شاهی عربستان
سعودی

تاریخ نشر )۰۱( :حوت سال  ۰۱۳۱هـ.ش نمبر مسلسل)۰۰۱۱( :

موافقتنامههه همکههاری هههای همههه جانبههه میههان جمهههوری اسههالمی افغانسههتان و حکومههت شههاهی عربسههتان
سعودی.
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فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح ،موافقتنامۀ همکاری های همه جانبه میان
جمهوری اسالمی افغانستان و حکومت شاهی عربستان سعودی
شماره)۰۲۳( :
تاریخ۰۱۳۲/۰۰/۲۰ :
مادۀ اول:
به تأسی از حکم فقرۀ ( )۶۱مادۀ ( )۱۶قانون اساسی افغانستان ،موافقتنامۀ همکاری های همه جانبه میان جمهوری اسالممی
افغانستان و حکومت شاهی عربستان سعودی را که بر اساس فیصالۀۀ شالمار( ( )۶۰۱مالرر  ۶۹۳۱/۶۰/۶۱ولسالی جرگاله و
شمار( ( )۶۰۱مرر  ۶۹۳۱/۶۰/۱۳مشرانو جرگه شورای مۀی بداخل ( )۶مقدمه و ( )۳ماد( تصدیق گردید( است ،توشیح

مادۀ دوم:
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می دارم.

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همرا( با موافقتنامه و مصوبات شورای مۀی در جریدۀ رسمی نشر گردد.

حامد کرزی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
ولسی جرگه
موافقتنامۀ همکاری های همه جانبه میان جمهوری اسالمی افغانستان و حکومت شاهی عربستان
سعودی
شمارۀ مسلسل)۰۱۱( :
تاریخ تصدیق۰۱۳۲/۰۱/۰۱ :
ب الاله تأس الالی از حک الالم من الالدر م الالاد ۀ ن الالودم ق الالانون اساس الالی افغانس الالتان ،ولس الالی جرگ الاله در جۀس الالۀ عم الالومی روز دوش الالنبه م الالرر
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 ۶۹۳۱/۶۰/۶۱خالالویم موافقتنام الۀ همکالالاری هالالای جانبالاله میالالان جمهالالوری اسالالممی افغانسالالتان و جمهالالوری شالالاهی عربسالالتان
سعودی را در یک مقدمه و ( )۳ماد( تصدیق نمود.

الحاج عبدالرووف ابراهیمی
رئیس ولسی جرگه

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
مشرانو جرگه
تصدیق مشرانو جرگه در مورد موافقتنامۀ همکاری های همه جانبه میان جمهوری اسالمی افغانستان و
حکومت شاهی عربستان سعودی
شماره)۰۱۱( :
تاریخ۰۱۳۲/۰۱/۲۳ :
مشرانو جرگاله باله تأسالی از حکالم مالادۀ نالودم قالانون اساسالی افغانسالتان ،موافقتنامالۀ همکالاری هالای هماله جانباله میالان جمهالوری
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اسممی افغانستان و حکومت شاهی عربستان سالعودی را در جۀسالۀ عمالومی روز یالک شالنبه مالرر  ۶۹۳۱/۶۰/۱۳در یالک
مقدمه و ( )۳ماد( به اتفاق آراء تصدیق نمود.

فضل هادی مسلمیار

رئیس مشرانو جرگه

موافقتنامۀ همکاری های همه جانبه میان جمهوری اسالمی افغانستان و حکومت شاهی عربستان
سعودی
جمهوری اسممی افغانستان و حکومت شاهی عربستان سعودی که منبعد به نام (طرفین متعاقدین) یاد مالی شالوند ،بالر اسالاس
عمقمندی دو جانبه جهت تحکیم روابط دوستانه موجود میان دو طرف ،تقویت پیوند های تاریخی مۀت های دو کشور ،رشد
و گسالالترم همکالالاری هالالای دو جانبالاله و پشالالتیبانی از ایالالن همکالالاری هالالا در بخالالم هالالای ،اقتصالالادی ،تجالالارتی ،سالالرمایه گالالذاری،
تعۀیمی ،عۀمی ،فنی ،فرهنگی ،مطبوعاتی ،سیاحت ،جوانان و ورزم با توجه به منافع و مصالۀحت هاییکاله در نتیجاله تقویالت
همکاری های دو جانبه در مطابقت به قوانین و لوایح نافذ( دو کشور ،بدست می آید ،به موارد ذیل موافقت نمودند:
مادۀ اول:
طرفین متعاقدین در راستای تشویق همکاری های اقتصادی ،تجارتی ،سرمایه گذاری و فنی در میالان دولالت هالا و اتبالا هالر
دو کشور که حایز صفات شخصیت حقیقی و حقوقی می باشند ،کار می کنند .این همکاری هالا باله عنالوان م الال میالر محالدود
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شامل موارد ذیل می گردد:

 -۶همکالالاری در کۀیالاله زمینالاله هالالای اقتصالالادی ،منجمۀالاله پالالرو (،هالالای صالالنعتی ،نفتالالی ،معالالدنی ،پتروشالالیمی ،زراعالالت ،مالالالداری،
صحت و سیاحت.

 -۱تشویق تبادل معۀومات و تجارب الزم تخنیکی برای برنامه های همکاری تعیین شد(.
مادۀ دوم:

 -۶طرفین متعاقدین در راستای توسعه و تنو روابط و عمیق تجارتی دو جانبه کار نمود( آنرا تشویق مالی نماینالد ،و بالرای
تحقق بخشیدن آن در تعاممت تجارتی ،دو کشور اصل معامۀه با کشور دوسالت در خالور توجاله را در محالدود( نتالام تجالارت
بین المۀۀی ،تطبیق می نمایند.

 -۱اصل معامۀه با کشور دوست در خور توجه ،امتیازاتی را که طرفین متعاقدین برای اتبا و یا شالرکت هالای کشالور الال
در نتیجالاله سالالهمگیری و مشالالارکت آنالالان در منطقالاله تجالالارت آزاد یالالا اتحادیالاله گمرکالالی ،بالالازار مشالالترت ،امتیالالازات اعطالالا شالالد( بالاله
کشور های کم توسعه یافته ،یا به شکۀی از اشکال دیگر همکاری های اقتصادی و منطقه ای می دهند ،شامل نمی شود.
مادۀ سوم:
طرفین متعاقدین برای انجام امور آتی اقدام می نمایند:
 -۶هر دو کشور اتبا خویم را برای سرمایه گذاری در تمامی عرصه ها بجز مواردی که بر اساس قوانین داخۀی هالر دو
کشور مست نی ساخته است ،ترمیب و تشویق نمود( و کۀیه تسهیمت الزم را فراهم می آورند.
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 -۱تضمین آزادی انتقال اموال و کاالها بین دو کشور از هر نو اجراآتی که باعال محالروم شالدن سالرمایه گالذاری از اصالل
مالکیت سرمایه و یا منفعت آن بشالکل کۀالی و یالا جزوالی و ممانعالت از انتقالال آن (سالرمایه) مالی شالود ،اجتنالاب مالی ورزنالد .و
هرگا( سرمایه گذار در نتیجه اخمل در موارد ذکر شد( خسار( مند می گردد برای جبران خسار( اقالدامات عادالناله و عاجالل
صورت می گیرد.
 -۹تشالویق و ترمیالب باله اجالرای پالالرو (،هالای سالرمایه گالذاری مطالابق قالالوانین و مقالررات سالرمایه گالذاری معمالول در هالالر دو
کشور.
مادۀ چهارم:
طرفین متعاقدین برای انجام موارد ذیل کار می کنند:
 -۶طرفین ،اعزا م و تبادل نمایند( ها و هیوت ،اقتصادی ،تجارتی و تکنالو،یک چه بخالم دولتالی و چاله بخالم خصوصالی را
جهت بازدید از بخم های مورد عمقه به کشور های یک دیگر تشویق می نمایند.
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 -۱طرفین ،اشترات در نمایشگا( های تجارتی را که در دو کشور برگزار می گردد ،ترمیب نمود( و سهولت هالای الزم را
در زمینه ،فراهم می سازد.
مادۀ پنجم:

طرفین متعاقدین در اجرای موارد آتی مبادرت می ورزند:

 -۶ترمیب و تشویق به همکاری در عرصه های تعۀیم و تربیه ،پال،وهم هالای عۀمالی ،سالاینس و تکنالالو،ی از طریالق تبالادل
معۀومات در زمینه موضوعات مورد عمقه مشترت و همچنان تبادل اطمعات مربوط به پال،وهم هالای عۀمالی و تکنالالو،ی
و سفر های متقابل میان پ،وهشگران و متخصصان و تکنیسین ها ،آموزم پ،وهشگران و معاونین تکنیسین هالا و مشالارکت
در سیمینار ها و کنفرانس های عۀمی مورد عمقه دو طرف.

 -۱تشالویق همکالاری در زمیناله هالای فرهنگالی و رسالانه هالای سالالمعی ،بصالری و چالاپی ،از طریالق دیالدار هالای متقابالل ،تبالالادل
بازدید هالا و تجالارب بالین مرسسالات فرهنگالی و اطمعالات عمالومی و خصوصالی در بخالم هالای برناماله ریالزی و تکنالالو،ی،
تبادل مواد سمعی و بصری و چاپی و مشارکت در نمایشگا( ها و جشنوار( های مورد عمقه دو کشور.
 -۹ترمیب همکاری در امور مربوط به جوانان و ورزم از طریق همآهنگی مواضع در محافالل بالین المۀۀالی ،تبالادل برناماله
ها میان فدراسیون های ورزشی و جوانان و همچنالان تبالادل بازدیالد هالا و تجالارب بالین مسالوولین امالور جوانالان و ورزم ،دو
کشور.
 -۶هماهنگی میان اطراف ذیربط بخم توریزم در دو کشور ،به منتور تبادل معۀومات و اراواله آمالار مربالوط باله سالیاحت و
آ ار باستانی.
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مادۀ ششم:
طرفین متعاقدین ،انعقاد قرار داد های مستقل را در زمینه های تعیین شد( مورد عمقاله مشالترت و یالا برناماله هالای همکالاری
اجراویوی مشترت در هالر بخشالی از عرصاله هالای منالدر ایالن موافقتناماله ،در صالورتی کاله باله آن ضالرورت احسالاس شالود،
تشویق می نماید.
مادۀ هفتم:
طرفین متعاقدین ،در صورت ضرورت ،کمیسیون مشترکی را به منتور پیگیالری اجرایالی شالدن ایالن موافقتناماله تشالکیل مالی
دهند.
مادۀ هشتم:
طرفین متعاقدین تمم می ورزنالد تالا معۀومالات و اطمعالاتی را کاله باله یکالدیگر تبادلاله نمالود( انالد ،بجالز در اهالدافی کاله بالر آن
توافق می نمایند ،بکار نمی برند و هر دو جانب تعهد می کنند که معۀومات تبادله شد( را به طرف سوم بدون موافقالت کتبالی
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طرف امضاء کنند( ای که معۀومات ذکر شد( را اراوه نمود( است ،انتقال نمی دهند.
مادۀ نهم:

 -۶این موافقتنامه بعد از آخرین تاریخ اطم دهی به یک دیگر از طریق مجاری دیپۀوماتیک که طی آن از تکمیۀی پروساله
تاویدی آن از سوی نهادهای قانونی دو کشور اطمینان داد( می شود ،قابل اجراء می باشد.

 -۱اعتبار این موافقتنامه به مدت پنج سال از تاریخ اجرای آن می باشد .در صالورتی کاله یکالی از جالانبین عمقمنالدی خالویم
را برای پایان بخشیدن به این موافقتنامه ،شم ما( قبل از تاریخ پایان آن ،به جانب مقابل طور کتبی ابمغ ننمود( باشد ،خود
بخود یکبار و یا چندین بار پی در پی برای هر یکسال ،تمدید می گردد.

 -۹در صورت پایان بخشیدن به این موافقتنامه ،احکام آن در رابطه با برناماله هالا و پالرو (،هالا و قالرارداد هالایی کاله قالبما در
روشنایی آن صورت گرفته و یا آنعد( قرارداد ها و تعهداتی که تا هنالوز کالار آن الالی تالاریخ انتهالای ایالن موافقتناماله باله انجالام
نرسید( است ،یا حقوقی که به سبب این موافقتنامه بوجود آمد( ولی مطابق با مقررات مندر آن تا کنون تصفیه نشالد( اسالت،
مرعی االجالراء مالی باشالد .همچنالین در خصالوت تصالفیه حسالابات و خواسالته هالای مالالی جالاری متعۀالق باله حکومالت هالا و یالا
اشخات حقیقی و حقوقی دارای اعتبار ،قبل از پایان دادن به این موافقتنامه ،قابل اجراء می باشد.
این موافقتنامه در شالهر الماتالا روز جمعاله مالرر  /۱الور ۶۹۳۱/مطالابق بالا  ۱۰۶۹/۶/۱۱باله دو نسالخه اصالۀی باله زبالان هالای
عربی ،دری و انگۀیسالی تحریالر شالد( اسالت .متالون ساله گاناله مالذکور از اعتبالار قالانونی یکسالان برخالوردار بالود( .در صالورت
اختمف نتر پیرامون تفسیر و توضیح (یکی از مواد مندر این موافقتنامه) به متن انگۀیسی ترجیح داد( می شود.
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از طرف جمهوری اسالمی افغانستان
دوکتور زلمی رسول
وزیر امور خارجه

از طرف کشور شاهی عربستان سعودی
عبدالعزیز بن عبدهللا بن عبدالعزیز نایب
وزیر امور خارجه
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