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جمهوري اسالمي افغانستان
وزارت معادن و پتروليم

داوطلبی پروژه تولید مرمرهرات

()1

دولت جمهوري اسالمي افغانستان منحیث حکومت
()2

{نام کمپنی} منحیث داوطلب عالقمند

موافقتنامه حفظ محرميت

اين موافقت نامه به تاريخ ( )..............بین طرفین ذيل عقد شده است(طرفين):
( )1دولت جمـــــــهوري اســـــــــالمي افغـــــــــانستان ( حکومت)
و
([ )2اين بخش را يك نهاد راجستر شده افغان كامل نمايد]
]●[ شركت كه تحت قوانین كشور افغانستان به ثبت رسیده باشد [●]،با جواز [آيسا /وزارت
تجارت]]●[ و با ذكر مكان اصلي تجارت در افغانستان ( "دواطلب عالقمند")
و/يا
([ )3اين بخش را يك نهاد بين المللي كامل نمايد]
]●[ يك]●[ [نوع نهاد را بنويسيد] سازمان يافته تحت قوانین]●[ [نام كشور را بنويسيد]  ،با [نمبر
راجستر /نمبر تشخصیه مالیات]]●[  ،و همراه با [دفتر ثبت شده اش /مكان اصلي تجارت]
در]●[("داوطلب عالقمند")
و/يا
([ )4اين بخش را يك شخص مستقل ،كامل نمايد]
]●[[اسم را بنويسيد] ولد]●[ ،همراه ]●[[نام كشور را بنويسيد] نمبر كارت شناسايي(تذكره)]●[ و
نمبر پاسپورت]●[ ،مسكونه]●[[آدرس را بنويسيد] ("داوطلب عالقمند")

] برای کنسرسيوم ويا هر ترتيب ديگر که گرفته شده است عين چيز تکرار گردد طوريکه هر عضو /تمويل
کننده ،يك طرف اين موافقتنامه بوده و شامل عبارت سازي ذيل شود]
[كسي كه به طور مشترک و جدی تحت اين موافقتنامه مسول میباشد]
پس منظر
داوطلب عالقمند ٬در پروژه اشتراک کننده قلمداد میشود .در مقابل ،دولت توافق مي كند تا معلومات دقیق
مربوط به پروژه را در دسترس داوطلب عالقمند قرار دهد .با امضای اين قرارداد ،طرف عالقمند با شرايط
مندرج موافقتنامه موافقت می نمايد.
تفسير
تمام ارجاعات در اين سند براي "شما" و "از شما" به داوطلب عالقمند و تمام ارجاعات به "ما" و "از ما" به
دولت برمی گردد.

محرميت
 .1تعهد محرميت
شما تعهد مي نمائید كه:
 .aتمام اطالعات محرم و سري را محرم نگاه داشته و آنرا به هیچ كسي فاش نكنید ،به اندازه
ای که فقره  2اين موافقت نامه اجازه می دهد و اطمینان حاصل کنید که تمام اطالعات
محرم با اقدامات امنیتي مورد حفاظت قرار میگیرد و به همان اندازه مراقبت كه شما از
اطالعات محرم خودالزم میدانید اين اطالعات را نیز مراقبت نمائید.
 .bمحرمیت را حفظ كرده و آنها را به هیچ كس فاش نكنید به استثناي مواردي كه در فقره 2
در اين موافقت نامه ذكر شده است .حقیقت اينكه اطالعات محرم قابل استفاده و در دسترس
قرار گرفته اند يا اينكه مباحثه ها و مذاكره ها بین ما و شما در رابطه با پروژه در حال
واقع شدن هستند و يا واقع شده اند.
 .cاطالعات محرم فقط براي مقاصد مجاز مورد استفاده قرار گیرد.
 .2افشــــاي مجـــــاز
ما توافق مي كنیم كه شما میتوانید اطالعات محرم و آنعده موضوعاتی که در ماده  1فقره  2اين
موافقتنامه درج گريده " موضوعات محرم" طوريکه شما مناسب می دانید ،فاش كنید:
 .aبه طرف های اصلی يا اعضاي گروه شركت كننده و روسای شان ،آمرين شان،
كارمندان ،مشاوران مسلكي ،قراردادی های فرعی  ،نماينده ها يا مفتشین هرگاه هر
شخصی كه:
 .Iاطالعات محرم بايد به او داده شود.
 .IIهر موضوع محرمي كه با او شريک ساخته شود.
به اساس ماده  2فقره 1درباره ماهیت محرمیت ،معلومات به گونه کتبی آگاهی داده می شود،
به استثناي مواردی که چنین نیازي برای آگاهی وجود نداشته باشد .هر دريافت کننده مکلف
به مکلفیت های مسلکی در نگهداری محرم بودن چنین معلومات يا موضوعات باشد يا به
گونه ديگر مکلف به رعايت شرايط محرمیت معلومات محرم باشد و يا موضوعات محرمیت
تحت شرايط حداقلی محدود به مانند آن موضوعاتی که در موافقت نامه درج شده است.
 .bبه هر شخصي كه مطابق قانون اطالعات مورد نیازش است و يا درخواست افشاي
آنرا كرده باشد( و حتي آنوقت فقط در حد بسیار ضروري فاش شود):
.I

به اساس هر گونه درخواستي كه داراي قدرت قانوني باشد توسط هر مقام
قضائ ي ،دولتي ،ناظر ،بانكداري ،مالیاتي ،تنظیمي يا مقامات مشابه كه
داراي قدرت قانوني باشند.
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.II
.III

توسط دستورات و قوانین هر گونه بورس سهام مربوطه كه داراي قدرت
قانوني باشد.
به اساس هر گونه قانون يا مقرره قابل اجراء

 .cبا اظهار رضايت از پیش تحرير شده ما.

 .3آگاه ســـــــــازي از افشاء
شما توافق مي كنید كه:
 .aهرگاه شما به طور قانوني توسط امر دادگاه مجبور يا ملزم مي شويد( يا به طور منطقي
احتمال میرود كه شما مجبوريا ملزم شويد) يا توسط هرگونه مقام ذيصالح قابل اجراء
مندرج فقره  2ماده  2اين موافقت نامه درخواست يا ملزم شده ايد تا هر گونه اطالعات و يا
موضوع محرم را افشاء نمايید مطابق فقره  2ماده  2اين موافقتنامه ،در قدم اول شما بايد يك
يادداشت تحريری در رابطه به اين موضوع براي ما ارائه نموده و با ما در زود ترين زمان
و قبل از اينكه هر گونه افشاگری صورت گیرد ،مشورت نمايید ،تا با استفاده از اين
فرصت داده شده به ما چاره اي مناسب بمنظور جلوگیري از افشا بسنجیم و در صورتی
که ما بخواهیم اين الزامیت و يا درخواست را به چالش بکشیم ،شما مکلف به همکاری و
کمک به ما می باشید.
 .bشما مکلف هستید تا فورآ ما را از هر گونه افشاي اطالعات محرم يا مظنون به افشاء
معلومات توسط خودتان يا هر شرکت كه در داخل گروه شركت كننده يا هر متصدي ،مدير،
كارمند ،مشاورين مسلكي ،قراردادی های فرعي ،نماينده يا مفتش در مغايرت با هر گونه
شرايط اين موافقتنامه مي باشد ،در صورت كسب اطالع ،به ما آگاهي دهید و با ما در اخذ
اقداماتي به منظور محدود كردن و/يا چاره سنجي براي اين چنین نقض همكاري رسانید.
 .4تكــــثير مجـــدد
شما نمیتوانید هیچ گونه کاپی يا تكثیري از اطالعات محرم بوجود آوريد به استثناي حد الزم براي
مقاصد مجاز.
 .5ارائهی دوباره كاپي ها
هرگاه شركت شما اشتراک خويش را در پروسه داوطلبی پروژه مرمر هرات متوقف سازد يا داوطلب
در پروژه مرمر هرات موفق نگردد و ما همچنان درخواست می نمايیم ،در رابطه به اين پروژه تمام
اطالعات محرم كه توسط ما و يا هر فردي از جانب ما به شما داده شده بايد از بین برده شوند و يا
بطور دايمي تمام كاپي هاي اطالعات محرم كه توسط شما تهیه شده پاك گردند و تمام تالش خود را
انجام دهید تا از تخريب و يا پاك شدن دايمي هر گونه اطالعت محرم كه شما به ديگران فراهم كرده
بوديد اطمینان حاصل نمائید .در صورت قابل اجراء بودن ،شما مي توانید اطمینان كتبي خود را در
باره برگشت ،تخريب و يا حذف دايمي چنین اطالعات محرم براي ما تهیه نمائید ،تعهدات شما تحت
ماده  5اين موافقت نامه به اجراء در مي آيند به جزء حدي كه شما يا دريافت كننده گان اطالعات
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محرم مستلزم هستند تا از هر گونه اطالعات محرم توسط قانون قابل اجراء يا هر مقام قضائي
شايسته ،دولتي ،نظارتي ،بانكداري ،مالیاتي ،تنظیمي يا اشخاص مشابه يا بورس سهام كه داراي قدرت
قانوني هستند ،نگهداري كنند ،يا جايي كه اطالعات محرم افشاء شده اند تحت ماده  2اين موافقتنامه كه
شما میتوانید ما را از دلیل ابقاء و نگهداري اين گونه اطالعات محرم و در مورد شخصی كه نگهداري
اينگونه اطالعات محرم را نیاز دارد به طور كتبي آگاه سازيد.
 .6تعهــــــدات مداوم
تعهدات در اين موافقتنامه به طور مدام هستند و به خصوص هر گونه پايان مباحثات يا مذاكرات بین
ما و شما بايد متعهدانه باقی بماند .علرغم موارد متذکره ،تعهدات در اين موافقتنامه بعد از ده سال(ماده
 )24از تاريخ اين موافقتنامه متوقف خواهد شد.
 .7عدم ارائه ،پيامد های ناشی از نقض و غيره
شما تصديق و موافقت مي كنید كه نه ما و نه هم كارمندان ما ،مشاورين و يا هر مقام دولتي وابسته،
پرسونل و نهاد ها و يا هر شخصي كه اطالعات محرم را به شما از جانب ما تهیه كرده است:
 .aهرگونه ارائه يا گواهي از اطالعات را تهیه كند ،صريح يا ضمني ،مربوط به ،قبول
هر گونه مسئولیت مربوطه ،دقت ،قابلیت اتكاء يا تكمیل هرگونه اطالعات محرم يا
هر گونه اطالعات فراهم شده توسط ما يا توسط هر شخصي از جانب ما يا
فرضیاتي كه بر آن اساس استوار هستند.
 .bمتعهد نسبت به بروز(آپديت) كردن هر گونه اطالعات محرم يا تصحیح هر گونه
نادرستی در اطالعات محرم يا اطالعات ديگري كه توسط ما يا هر شخص ديگري
از جانب ما فراهم شده است ،يا در غیر اين صورت نسبت به شما يا هر شخصي كه
در رابطه با اطالعات محرم يا هر گونه اطالعات ديگر مسئول باشد.

 .8موافقت نامه كامل ،عدم فسخ ،تعديالت و غيره

 .aاين موافقتنامه ،موافقتنامه كامل بین ما و شما در رابطه با مکلفیت های شما نسبت به اطالعات
محرم و جانشین هر گونه توافقات قبلي ،خواه صريح يا ضمني ،در رابطه با اطالعات محرم را
پايه ريزی میکند.
 .bتأخیر در عمل يا عدم موفقیت در عمل ،هر گونه حق يا راه حل در رابطه با اين موافقت نامه
منحیث حق ابطال براي آن حق يا راه حل عمل نخواهد كرد .يك عمل منفرد يا جزئي مربوط به هر
گونه حق يا راه حل نمیتواند مانع انجام عمل هاي بیشتر آن حق يا راه حل يا عمل هر حق يا راه
حل ديگر شود .اغماض از نقض اين موافقتنامه باعث ايجاد صرف نظر از نقض بعدی نمی شود.
 .cشرايط اين موافقت نامه و مکلفیت های شما تحت اين موافقتنامه فقط توسط موافقت تحريری بین ما
و شما میتواند تعديل يا اصالح گردد .
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 .9ماهيت تعهد پذيري
تعهداتي كه تحت اين موافقت نامه به ما سپرده شده اند ،و همچنین به نفع هر فردي كه براي شما از
جانب ما اطالعات محرم تهیه مي كنند سپرده شده اند.
 .10مسؤوليت
 .aبدون تبعیض به هیچ گونه حق و راه حلی كه ما میتوانیم داشته باشیم ،شما تصديق و توافق میكنید
كه:
.i

امكان دارد ما توسط نقض هر يك از مقررات اين موافقتنامه زيان مند شويم.

.ii

خسارات نمیتوانند راه حل كافي براي هر گونه نقض يا نقض تهديدی باشند.

.iii

هیچ گونه ثبوت برای خسارات خاص جهت تطبیق اين موافقت نامه ضروری نمی
باشد.

.iv

ما مستحق جبران خسارات ،اجراآت خاص و ديگر جبران مساوی هر نقض تهديدی
يا حقیقی هر يکی از احکام اين موافقتنامه ها خواهیم بود.

 .bشما مکلف به جبران خساره ما در تمام حاالت در برابر تمام مسئولیت ها ،ادعاها ،هزينه ها،
مصارف ،خسارات و زيان ها به شمول خسارات مهم مستقیم و غیر مستقیم به ما لطمه وارد
كنید ،اين زيان ها شامل زيان سود ،زيان شهرت و تمام بهره ها ،مجازات وديگر هزينه ها و
مصارف متحمل شده يا اتفاق افتاده توسط ما و/يا هر شخصي كه به شما اطالعات محرم را از
جانب ما تهیه نموده و نشأت گرفته از هر گونه نقض يا عدم اجراآت توسط شما بوده ،باشد.
يا توسط شركت ديگري كه در داخل گروه شركت كننده گان است ،يا توسط هر متصدي ،مدير،
كارمند ،مشاور مسلكي ،قراردادی فرعی ،نماينده يا مفتش وابسته به آن ،هر يك از تعهدات يا
مسؤولیت پذيري های تحت اين توافق نامه را رعايت نکرده باشند.
متفـــــــــــرقه
 .11ملکيت معنوی
 .aارائه يا عمل ما يا هر شخصي از طرف ما كه دسترسي به هر گونه اسناد و مواد
شامل اطالعات محرم را فراهم مي كند به نفع جواز از شما براي استفاده ،كاپي
كردن و يا هر راهي که باعث درگیرشدن با آن اطالعات محرم يا هر سند مربوطه
و مواد میشود بهتر است اضافه نشود ،مگر بمنظور مقاصد مجاز؛ و تمام اطالعات
محرم جزئي از ملکیت ما يا ملکیت افرادي كه اين اطالعات را تهیه كرده اند باقي
خواهند ماند( حسب احوال).
 .bمالكیت تمام حقوق ملکیت فكري ،بشمول حق كاپي ،در اطالعات محرم ،براي ما يا
افرادي كه اين اطالعات را تهیه كرده است (حسب احوال) باقي خواهند ماند و هیچ
چیزي در اين موافقتنامه واگذار نمی شود يا فرض به واگذاري هیچ يک از آن حقوق
به داوطلب عالقمند نمی گردد.
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 .12ظرفيت ،صالحيت و اطمينان بيشتر
شما ضمانت مینمائید كه:
 .aشما ،مطابق با قوانین مربوطه خويش و اساسنامه شركت از اين تاريخ توسط
امضاءكننده گان ذيصالح خويش اين موافقتنامه را عقد نموده ايد.
 .bشما دارای اين ظرفیت ،قدرت و صالحیت می باشید:
 .iبراي ورود و تحويل موافقت نامه.
 .iiاستفاده كردن از حقوق تان و اجراي مکلفیت هايتان تحت اين موافقت نامه

 .cشما وقتا ً فوقتا ً (به هزينه خودتان) چنین اقدامات ،اسناد و موارد را انجام ،امضاء،
اجراء ،اداره و تحويل میدهید(.يا عمل ،اجراء ،امضاء ،انجام يا تحويل آنها را تهیه
خواهید نمود) همینطور ما وقتا ً فوقتا ً بطور معقوالنه اجرای کامل اين موافقتنامه را
تقاضا نمايیم و خود را از استفاده تمام مفاد يا قدرت و جبران خساره ناشی از اين
موافقتنامه مطمین سازيم.
.13

.14

قابليت جـــدا شد
.a

هرگاه يکی از احکام يا بخشی از اين موافقت نامه باطل يا بطالن پذير توسط يکی از طرفین
در اين جا ذکر شده باشد يا غیر قابل اجراء يا غیر قانونی است که باطل ،بطالن پذيری ،غیر
قابل اجراء يا غیرقانونی بودن آن اگر بطور محدود کننده ای تفسیر شده باشد ،آن غیر قانونی
بوده نمی تواند باشد و آن (حکم) ،اگر قابلیت اينگونه تفسیرشدن را داشته باشد (يعنی می
توان غیر قانونی تفسیر کرد) ،آن (حکم) طبق تفسیر باطل خطاب خواهد شد.

.b

درمورد موضوع مورد بحث در فقره  2ماده  12اين موافقنامه ،اگر ماده يا بخشی از اين
موافقتنامه غیر قانونی ،غیر قابل اجراء ،چه در کل و يا فقط بخشی از آن ،پنداشته شود چنین
ماده يا بخشی تا همان اندازه ،جزء اين موافقتنامه فرض نشده و بر قابل اجراء بودن باقی
موافقتنامه هیچ تاثیری ندارد.

تعديل موافقتنامه
هیچ گونه تعديلی در اين موافقت نامه يا هیچگونه فسخی مربوط به موافقتنامه تا زمانی که به صورت
تحريری و از طرف ما و شما و يا در بعضی موارد توسط شخص ذيصالح گماشته شده امضاء نشده
باشد مدار اعتبار نمی باشد.

.15

قانون حاکم و حوزه قضائی
طبق قوانین افغانستان بشمول معاهدات بین المللی و پیمانهای سرمايه گذاری دوجانبه که افغانستان يک
طرف آن است اين موافقت نامه کنترل و تفسیر خواهد شد.
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.16

زبـــــــــان
متن اصلی اين موافقت نامه به زبان انگلیسی پیش نويسی می شود .هرگاه اين موافقت نامه به ديگر
زبانها ترجمه شود به متن زبان انگلیسی ارجحیت داده می شود.

.17

تعـــــــاريف
در اين توافقنامه ( بشمول تصديق وضع شده در ذيل):
"افغانستان" :به معنايی جمهوری اسالمی افغانستان می باشد.
"چشم انداز مرمر " :يعنی مناطق بالقوه ای از [مواد معدنی] که موضوع مورد بحث پروسه داوطلبی
است که در هرات (واليت هرات) در افغانستان واقع شده اند.
"دولت":به معنای طرفی که به عنوان اولین طرف موافقتنامه در فوق قرارداده شده است و اين
مرجع شامل دولت افغانستان ،تمام وزارتها( بشمول وزارت معادن و پترولیم ،اما فقط به آن محدود
نمیشود) ديپارتمنت يا بخشهای فرعی ،و هرنهادی که قسمتی يا تمامش توسط آنها کنترول شود ،می
گردد.
"معلومات محرم":به معنای تمام معلومات مربوط به پروژه ها که توسط شما يا ما ٬يا توسط هر
شخصی از طرف ما در هر شکلی که باشد و شامل معلومات داده شده بصورت شفاهی يا سندی،
فايلهای الکترونیکی يا به هرطريق ديگر که معلومات نمايش داده می شود يا هر معلوماتی که:
.a

هستند و يا تبديل می شود به معلومات عمومی ٬مگر اينکه به گونه مستقیم و يا غیر مستقیم
نتیجه تخطی شما از اين موافقتنامه باشد؛

.b

به گونه تحريری توسط ما و يا مشاورين ما در وقت تسلیم دهی غیر محرم تشخیص داده
شود.

.c

اطالعاتی که در تصرف شما قبل از تاريخی که معلومات به شما توسط ما يا توسط
هرشخصی از طرف ما ،يا به صورت قانونی بعد از آن تاريخ از منبعی که با ما مرتبط نباشد
يا با هر کسی که چنین معلوماتی را از طرف ما تهیه کرده ارتباطی نداشته و در کل از راه
قانون شکنی بدست نیامده و موضوع مورد بحث مکلفیت های محرمیت نبوده باشد.

"وزارت معادن و پتروليم":به معنای وزارت معادن و پترولیم دولت جمهوری اسالمی افغانستان
"گروپ شرکت کننده" :به معنای شما ،هر يک از شرکت های مالک يا مادر و شرکت های فرعی و
هر شرکت فرعی هر يک از شرکت های مالک يا مادر می باشد.
"هدف مجاز" :به معنای بررسی و ارزيابی که آيا داوطلبی مربوط به پروژه را بپذيرند و جائیکه
قابل اجراء باشد ،پذيرش يک داوطلبی مرتبط با پروژه و اگر مناسب باشد ،تمام ارتباطات و مذاکرات
مربوط به موافقت نامه پروژه که به پروژه اعطاء می شود ،می باشد.
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"پروژه" در ارتباط به هر يا همه جوانب مرمر ،طراحی ،ساخت ،تمويل ،بیمه ،مالکیت ،حفظ و
مراقبت و مديريت تأسیسات جديد تولید مرمر ارزيابی ،استخراج ،اکتشاف و ترانسپورت مواد معدنی
مورد استفاده تولیدات مرمر ،و تبديل اينگونه مواد به مرمر.
طرفین با امضاء کردن آن به قرار ذيل موافقت خود را در پذيرش شرايط اين موافقتنامه نشان داده اند.

:امضا شده توسط
دولت جمهوری اسالمی افغانستان

)
)
)
)

:توسط
:نام
:سمت(عنوان)

)
امضاء شده توسط[نام طرف را بنويسيد]
)
) ................................................................
............
:توسط
:نام
:سمت(عنوان)

[فرم امضا را تا اندازه ای که نياز است تکرار کنيد ،تا هر طرف يک امضا کننده داشته باشد]
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