رغبة في قديا فاقية ية نب ايز فاج افض فنييعلب قضيا فنييعفرز فنعقعا ية قضيا
فناخل ،ام فااقيق ب ن حكومية فن عهورلية رامين ي احكومية معهورلية فنديو فل قضيا ميي
لض :
نطيق فااقية ة
فنعي ة ""1
فناطيق فنشخص
تطبق هذه االتفاقية على األشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.
فنعي ة ""2
فنيعفرز فنب اشعضهي فااقية ة
 .1تطبققق هققذه االتفاقيققة علققى ا ق اخ ا الققدخ المفخواققة نيابققة ع قن دولققة متعاقققد أو وحققداتها
السياسية أو سلطاتها المحلية بصخف النظخ عن الطخيقة التي فخات بها.
 .2تعتبققخ الا ق اخ ا علققى الققدخ لميققب الاق اخ ا المفخواققة علققى الققدخ اإللمققالي أو علققى
عناصققخ الققدخ

بمققا فققي ذل ق الا ق اخ ا علققى األخبققا النالمققة عققن التصققخف فققي األم ق

المنقول ققة أو غي ققخ المنقول ققة والاق ق اخ ا عل ققى القيم ققة الكلي ققة للخوات ققا والتعويا ققات المما ل ققة
األخخى
 .3إن الا اخ ا الحالية التي تسخي عليها هذه االتفاقية هي :
أ .ا .في حالة خومانيا
( )1الا اخ ا علي الدخ
( )2الا اخ ا علي االخبا
(ويشاخ إليها في ما يلي بق "الاخيبة الخومانية ").

في حالة السودان:
1

( )1اخيبة الدخ التي تشمل:
 اخيبة أخبا األعما اخيبة الدخ الشخصي على المختبات واأللوخ اخيبة دخ إيلاخ العقاخات؛( )2اخيبة األخبا الخأسمالية.
(ويشاخ إليها في ما يلي بق " الاخيبة السودانية").
 .4تس ققخي ه ققذه االتفاقي ققة أيا ققا عل ققى أي ققة اق ق اخ ا تما ق ق أو تش ققابص بص ققوخ أساس ققية الاق ق اخ ا
الحالية المشاخ إليها في الفقخ ( )3وتفخض بعد تقاخي توقيقب هقذه االتفاقيقة إاقافة إلقى هقذه
الاق اخ ا أو بققدال منهققا .وعلققى السققلطتين المختصققتين فققي الققدولتين المتعاقققدتين أن تخطققخ
إحداهما األخخى بأية تغييخات مهمة تلخي على ققوانين الاق اخ ا لقديهما خق

مقد معقولقة

بعد تل التغييخات.
فنعي ة ""3
اععلقيت قيمة
 .1ألغخاض هذه االتفاقية ما لم يقتض السياق خ ف ذل :
أ/

تعن ققي "الدول ققة المتعاق ققد " و"الدول ققة المتعاق ققد األخ ققخى" لمهوخي ققة الس ققودان " أو "خوماني ققا "

حسبما يقتاي السياق ذل ؛
ا  /يعنققي االسققم "خومانيققا" ا اخاققي خومانيققا بمققا فققي بحخهققا االقليمققي والوا هققا االقليميققة التققي
تماخس عليها حقوق السياد .
ج  /يعن ققي االس ققم " الس ققودان" أ اخا ققي لمهوخي ققة الس ققودان بم ققا ف ققي ذلق ق بحق قخه اإلقليم ققي وك ققذل
المنطقققة االقتصققادية الخالصققة التققي تمققاخس عليهققا لمهوخيققة السققودان حقققوق السققياد واالختصققاص
بمقتا ققى قانون ققص ال ققداخلي والق ققانون ال ققدولي ذلق ق ف ققي م ققا يتعل ققق بالتنقي ققا ع ققن المق قواخد الطبيعي ققة
والبيولولية والمعدنية المولود في مياه البحخ وقاع البحخ والتخبة التحتية لهذه المياه واست ماخها.
د /كلمة شخص تتامن فخدو شخكة أو ملموعة افخاد
هق ق /كلمققة شققخكة تعتمققد الققي شخصققية اعتباخيققة او أي كيققان غيققخ شخصققية اعتباخيققة الغ قخاض
الا اخ ا.
و /عباخ مشخوع في دولة متعاقد ومشخوع في الدولة المتعاقد االخخي يعني بالتختيقا مشقخوع
منفذ بواسطة مقيم في دولة متعاقد ومشخوع منفذ بواسطة مقيم في الدولة المتعاقد االخخي.
ز/عباخ مواطن تعني :
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( )1بالنسققبة لخومانيققا الققي فخدهققا حاصق علققي اللنسققية الخومانيققة او الققي كيققان قققانوني او
ملموعق ققة اشق ققخاص او أي كيق ققان اخق ققخ كق ققا ن مسق ققتمخ ص ققنعتة القق ققاونين السق ققا د فق ققي
خومانيا.
( )2بالنس ققبة للمهوخي ققة الس ققودان أي ف ققخد حاصق ق عل ققي اللنس ققية الس ققودانية أو ال ققي كي ققان
قانوني  ,أو شخاكة هو موسسة تستمد واعها من القوانين السا د في السودان.
ج /عباخ عباخ النق الدولي تعني النق بالسقفن أو طقا خات يشقغلها مشقخوع يولقد مكقان ادانتقة
الفعالققة فققي الدولققة المتعاقققد باسققت نا عنققدما يعمق هققذا الناقق يخصوصققية امققاكن داخق الدولققة
المتعاقد االخخي.
ط /تعني عباخ السلطة المختصة:
( )1بالنسبة لخومانيا وزيخ المالية العامة أو من بم لة.
( )2بالنسبة للمهوخية السودان وزيخ المالة واالقتصاد الوطني أو من يم لة.
 .2فيم ققا يخ ققتص بتطبي ققق االتفاقي ققة ف ققي ال ققي زم ققان بواس ققطة دول ققة متعاق ققد  ,م ققالم يقتا ققي
السققياق خ ق ف ذل ق  ,فققأن الققي عبققاخ غيققخ معخفققة فيهققا يلققا تحم ق المعنققي الخققاص بهققا
بمولا قوانين تل الدولة المتعاقد فيما تختص بالا اخ ا التي تسخي عليها االتفاقية.

فنعي ة ""4
فنعد ــــم
 .1ألغخاض هذه االتفاقية تعني عباخ "مقيم في دولة متعاقد " أي شخص يكقون وفققا لققوانين
تل ق الدولققة خااققعا للا قخيبة فيه قا بسققبا مح ق إقامتققص أو مسققكنص أو مكققان إداختققص أو
بسققبا أي معيققاخ رخققخ ذي طبيعققة مشققابهة .لكققن هققذه العبققاخ ال تشققم أي شققخص يكققون
خااققعا للا قخيبة فققي تل ق الدولققة فققي مققا يتعلققق فقققط بال قدخ النققالم مققن مصققادخ فققي تل ق
الدولة أو خأس الما الواقب فيها.
 .2إذا اعتبخ الفخد وفقا ألحكام الفقخ " "1مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين فعند ذ يلا أن
يقخخ واعص القانوني كما يلي :
أ .يعتبقخ بأنقص مقققيم لقدى الدولققة المتعاققد التققي يتقوفخ لققص فيهقا منققز دا قم فققاذا كقان لديققص
منز دا م متوفخ لص في كلتا الدولتين ولا اعتباخه مقيمقا لقدى الدولقة المتعاققد التقي
تكون ع قاتص الشخصية واالقتصادية فيها أو ق (مخكز للمصالح الحيوية) ؛
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ا .إذا تعققذخ تحديققد الدولققة التققي يولققد فيهققا مخكققز مصققالحص الحيويققة أو إذا لققم يتققوفخ
لديقص منقز دا ققم فقي أي مقن الققدولتين اعتبقخ مقيمقا فقققط فقي الدولقة المتعاقققد التقي لققص
فيها مسكن معتاد ؛
ج .إذا كان لص مسكن معتاد في كلتقي القدولتين أو لقم يكقن لقص ذلق فقي أي منهمقا اعتبقخ
مقيما فقط لدى الدولة المتعاقد التي يحم لنسيتها ؛
د .إذا ك ققان يحمق ق لنس ققية كلت ققا ال ققدولتين أو ل ققم يك ققن يحمق ق لنس ققية اي منهم ققا تس ققوي
السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة باالتفاق المتباد ؛
 .3اذا اعتبخ الشخص غيخ الفخد وفقا ألحكام الفقخ ( )1مقيمقا لقدى كلتقا القدولتين المتعاققدتين
فعند ذ يلا اعتباخه مقيما لدى الدولة التي يقب فيها مكان إداختص الفعلية.
فنعي ة ""5
فنعاشأة فنافرعة
 .1ألغ قخاض هققذه االتفاقيققة تعنققي عبققاخ " المنشققأ الدا مققة" مكققان عم ق

ابققت يققتم عققن طخيق قص

القيام باعما مشخوع ما بصوخ كاملة او لز ية.
 .2تشم عباخ " المنشأ الدا مة" على ولص الخصوص ما يلي :

أ.

مكان ل داخ ؛

ا .فخع ؛
ج.

مكتا؛

د.

مصنب ؛

هق.

وخشة ؛

ز.

مق ققنلم ب ق ققخ نفق ققط او غق ققاز مقلق ققب حلق ققاخ او اي مكق ققان رخق ققخ السق ققتخخاج الم ق قواخد
الطبيعية.

 .3أي موقققب بنققا او انشققا ات أو مشققخوع تخكيققا وتلهيققز يعتبققخ منشققأ دا مة أذا اسققتمخ امتققخ
من  12شهخ :
 .4على الخغم من احكام الفقخات السابقة لهذه الماد ال تشم عباخ " المنشأ الدا مة" :
أ.

استعما المخافق فقط لغقخض تخقزين سقلب او باقا ب تخقص المشقخوع او عخاقها
او تسليمها ؛

ا.

االحتفققاظ بمخققزون مققن السققلب او الباققا ب تخققص المشققخوع فقققط لغققخض التخقزين
او العخض او التسليم
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ج.

االحتفققاظ بمخققزون مققن السققلب او الباققا ب تخققص المشققخوع فقققط لغققخض تصققنيعها
بواسطة مشخوع رخخ ؛

د.

االحتفققاظ بمخققزون مققن السققلب أو الباققا ب خاصققة بالمشققخوع بمعققخض للتلققاخ تققم
بيعها بنهاية المعخض ؛

هق.

االحتفاظ بمكان عم

ابت فقط لغخض ش اخ سلب او باا ب او للمب معلومقات

للمشخوع ؛
و.

االحتفاظ بمكان عم

ابت فقط لغخض القيام بقاي نشقاط رخقخ ذي طقابب تمهيقدي

او مساعد للمشخوع ؛
ز.

االحتفققاظ بمكققان عمق

ابققت مخصققص فقققط الي ملموعققة مققن االعمققا المققذكوخ

فققي الفققخات الفخعيققة (أ) الققى (و) شقخيطة ان يكققون النشققاط الشققام لمكققان العمق
ال ابت النالم عن هذه الملموعة من االعما ذا طابب تمهيدي او مساعد.
 .5على الخغم من احكام الفقختين ( )1و( )2اذا عم شخص  -غيخ وكي ذي واقب مسقتق
تس ققخي علي ققص احك ققام الفق ققخ ( -)7لمص ققلحة مش ققخوع ولدي ققص صق ق حية م ققن الم ققألوف ل ققص ان
يماخسققها فققي دولققة متعاقققد إلبقخام عقققود باسققم المشققخوع فققان ذلق المشققخوع يعتبققخ بققان لديققص
منشققأ دا مققة فققي تل ق الدولققة فققي مققا يخققتص بأيققة اعمققا يتوالهققا ذل ق الشققخص لمصققلحة
المشخوع ما لم تكن اعما ذل الشخص مقصوخ على تل المقذكوخ فقي الفققخ ( )4التقي
اذا موخسققت عققن طخيققق مكققان عمق

ابققت ال تلعق مكققان العمق ال ابققت هققذا منشققأ دا مققة

بمقتاى احكام تل الفقخ .
 .6علققى الققخغم مققن االحكققام السققابقة مققن هققذه المققاد يعتب قخ انققص لققدى شققخكة التققأمين باسققت نا
اع ققاد الت ققأمين ف ققي دول ققة متعاق ققد منش ققأ دا م ققة ف ققي الدول ققة المتعاق ققد االخ ققخى اذا كان ققت
فقي

تحص اقساط التأمين فقي ا اخاقي الدولقة االخقخى او كانقت تق من اقد اخطقاخ تحقد
ّ
تل الدولة عن طخيق شخص غيخ وكي ذي واب مستق تسخي عليص احكام الفقخ (.)7

 .7ال يعتبخ المشخوع منشأ دا مة في دولة متعاقد لملخد انص ينفقذ اعمقاال فقي تلق الدولقة عقن
طخيققق سمسققاخ او وكي ق عققام بالعمولققة او اي وكي ق رخققخ ذي واققب مسققتق

ش قخيطة ان

يعم ه ال االشخاص في ملا عملهم المعتاد.
 .8ان كون شخكة مقيمة في دولة متعاقد تشخف على او تخاب الشخاف شقخكة مقيمقة لقدى
الدولة المتعاقد االخخى او تقوم بعم في تل الدولة االخقخى (سقوا كقان ذلق عقن طخيقق
منشأ دا مة او غيخ ذل ) ال تشك أي الشخكتين في ذاتها منشأ ددا مة ل خخي.
فنعي ة ""6
فناخل من فامالك غ ع فنعادونة
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 .1يخاب الدخ الذي يحص عليص مققيم لقدى دولقة متعاققد مقن امق

غيقخ منقولقة (بمقا فقي

ذل القدخ مقن الز اخعقة او الغابقات) واقعقة فقي الدولقة المتعاققد االخقخى للاقخيبة فقي تلق
الدولة االخخى.
 .2يكققون لعبققاخ "االم ق

غيققخ المنقولققة" المعنققى المعطققى لهققا بمولققا ق قوانين الدولققة المتعاقققد

التي تقب فيها االم

الملحققة

باالم

المعنية .وتشم هذه العباخ فقي ايقة حقا

لميقب االمق

غيخ المنقولة والمواشي والمعدات المستعملة في الزخاعة والغابات والحقوق التقي

يطبق عليها القانون العقاخي وحق االنتفاع باالم

غيخ المنقولة والحقوق فقي الحصقو

على مدفوعات لقا استخخاج او حق استخخاج المعادن وغيخهقا مقن المقواخد الطبيعيقة .أمقا
الس ققفن والط ققا خات والس ققك الحديدي ققة ومخكب ققات النقق ق الب ققخي فق ق تعتب ققخ ام ك ققا غي ققخ
منقولة.
 .3تطبق احكام الفقخ ( )1على الدخ المتأتي من االستعما المباشخ ل م

غيخ المنقولقة

او تأليخها او استعمالها باي شك رخخ.
 .4تطبققق احكققام الفققختين ( )1و( )3كققذل علققى دخق االمق

غيققخ المنقولققة العا ققد للمشققخوع

المستخدمين الدا خدمة شخصية مستقلة.
فنعي ة ""7
فنعي ة ""7
فنعي ة ""7
فربيح ففاقعيل
 .1ال تخاققب اخبققا مشققخوع مققا لققدى دولققة متعاقققد للا قخيبة اال فققي تل ق الدولققة مققا لققم يكققن
المشخوع يققوم بعمق فقي الدولقة المتعاققد االخقخى عقن طخيقق منشقأ دا مقة تققب فيهقا .واذا
كققان المشققخوع يقققوم بعم ق كمققا ذكققخ رنف قاي ولققا ان تخاققب للا قخيبة اخبققا المشققخوع فققي
الدولة االخخى ولكن بالقدخ الذي ينسا منها الى تل المنشأ الدا مة ؛

 .2مب مخاعا احكام الفقخ ( )3حي

يقوم مشخوع في دولة متعاقد بعم في الدولقة المتعاققد

االخخى عن طخيق منشأ دا مة تقب فيها فانص يلا ان تنسا فقي كق دولقة متعاققد القى
تل المنشقأ الدا مقة االخبقا التقي كقان يمكقن ان تحققهقا لقو كانقت هقي مشقخوعا قا مقا بذاتقص
مس ققتق يق ققوم ب ققنفس االعم ققا او المما ل ققة له ققا ف ققي ظق ق الظ ققخوف نفس ققها او المما ل ققة له ققا
ويتعام على نحو مستق كليا مب المشخوع الذي يشك هو منص منشأ دا مة.

6

 .3عند تحديد اخبا منشأ دا مة يسمح بال اخ خصم النفقات التقي تصقخف الغقخاض المنشقأ
الدا مة بما فقي ذلق النفققات التنفيذيقة االداخيقة العامقة التقي تصقخف سقوا فقي الدولقة التقي
تقب فيها المنشأ الدا مة او في مكان رخخ .ويحدد هذا الخصم وفقا للقانون الداخلي.
 .4بقدخ ما يحدد العخف في دولقة متعاققد االخبقا العا قد القى منشقأ دا مقة علقى اسقاس توزيقب
ملموع اخبا المشخوع على ال از قص المختلفقة فمقا مقن شقا فقي الفققخ ( )2يمنقب تلق الدولقة
المتعاقد من تحديد االخبا التي تخاب للاخيبة بم

هذا التوزيب كما لخى عليص العخف.

بيققد ان طخيقققة التوزيققب المتبعققة ينبغققي ان تكققون نتيلتهققا وفقققا للقواعققد التققي تاققمنتها هققذه
الماد .
 .5يلققا ان ال تنسققا اخبققا الققى منشققأ دا مققة لملققخد قيققام تلق المنشققأ الدا مققة بشق اخ سققلب أو
باا ب للمشخوع.
 .6الغ قخاض احكققام الفق قخات السققابقة تحققدد االخبققا التققي تنسققا الققى المنشققأ الدا مققة بالطخيقققة
نفسها سنة بعد سنة ما لم يكن هنا سبا وليص وكاف لخ ف ذل .
 .7حي

تشقم االخبقا انواعقاي مقن القدخ تقنص عليهقا علقى نحقو مسقتق مقواد اخقخى مقن هقذه

االتفاقية فان احكام تل المواد ال تتأ خ بأحكام هذه الماد .
فنعي ة ""8
فنادل فناان

 .1ال تخاب االخبا النالمة عن تشغي سفن وطا خات وسك حديدية ومخكبات سيخ بخية
ف ققي النقق ق ال ققدولي للاق قخيبة اال ف ققي الدول ققة المتعاق ققد الت ققي يق ققب في ققص مك ققان االداخ الفعلي ققة
للمشخوع.
 .2اذا كققان مكققان االداخ الفعليققة لمشققخوع للنقق البحققخي علققى مققتن احققدى السققفن فانققص يعتبققخ
بأنص يقب في الدولقة المتعاققد التقي يققب فيهقا مينقا مقوطن تلق السقفينة أو اذا لقم يكقن هنقا
مينا موطن كهذا في الدولة المتعاقد التي يقيم فيها مشغ السفينة.
 .4ان احكام الفقخ ( )1تسقخي اياقا علقى االخبقا النالمقة عقن المشقاخكة فقي تلمقب او عمق
مشتخ

او وكالة تشغي دولية.
فنعي ة ""9
فنعشيرلع فنعشبعكة

 .1أ  /إذا شاخ مشخوع في دولة متعاقد بصوخ مباشقخ او غيقخ مباشقخ فقي اعمقا االداخ
او االشخاف او في خأس الما الخاص بمشخوع في الدولة المتعاقد االخخى او
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ا /إذا شققاخ االشققخاص انفسققهم بصققوخ مباشققخ او غيققخ مباشققخ فققي اعمققا االداخ او
االشق قخاف او ف ققي خأس الم ققا الخ ققاص بمش ققخوع ف ققي الدول ققة المتعاق ققد ومش ققخوع ف ققي الدول ققة
المتعاقد االخخى
واذا وا ققعت ف ققي اي م ققن الح ققالتين ش ققخوط ب ققين المش ققخوعين ف ققي ع قتهم ققا التلاخي ققة او المالي ققة
تختلف عن تل التي تتم بين مشاخيب مستقلة فقان ايقة اخبقا كانقت سقتعود الحقد المشقخوعين لقوال
تل الشخوط يمكن ان تام الخبا ذل المشخوع واخااعها للاخيبة تبعاي لذل .
 .2حي ق

تققدخ دولققة متعاقققد فققي اخبققا مشققخوع فققي تل ق الدولققة  -وتخاققعص للا قخيبة تبع قاي

لذل  -اخباحاي لخى تكليقف مشقخوع فقي الدولقة المتعاققد االخقخى دفقب اقخيبة عنهقا فقي تلق

الدولققة االخققخى واذا كانققت االخبققا التققي تققم ادخالهققا بهققذا الشققك تعققود لمشققخوع فققي الدولققة
المققذكوخ اوالي لققو ان الشققخوط التققي تمققت بققين المشققخوعين كانققت هققي تلق التققي كانققت سققتتم
بين مشاخيب مستقلة فعند ذ يلا على تل الدولقة االخقخى ان تلقخي تسقوية قياسقية لمققداخ

الاخيبة المفخواة على تل االخبا  .وعند تحديد م

هذه التسوية يلا ان ت خذ بعين

االعتبققاخ االحكققام االخققخى لهققذه االتفاقيققة ويلققا علققى السققلطتين المختصققتين فققي الققدولتين
المتعاقدتين عند االقتاا ان تتشاوخ احداهما مب االخخى حو هذا المواوع.
فنعي ة ""11
أربيح فألسهم
 .1تخاققب أخبققا األسققهم التققي تققدفعها شققخكة مقيمققة فققي دولققة متعاقققد الققى مقققيم فققي الدولققة
المتعاقد االخخى للاخيبة في تل الدولة.
 .2بيقد أن أخبقا األسققهم هقذه يمكقن ان تخاققب اياقا للاقخيبة فقي الدولقة المتعاقققد التقي تقققيم
فيهققا الشققخكة التققي تققوزع االخبققا ووفققاي لققوانين تلق الدولققة ولكققن اذا كققان المالق المسققتفيد
منهققا مقيمققا" فققي الدولققة المتعاقققد األخققخى فققان الا قخيبة المفخواققة هكققذا ينبغققي ان ال
تتلاوز -:
(أ)  %5مققن المققالي مبلققا االخبققا االسققهم لققو كققان المالق المسققتفيد شققخكة (خق ف الش قخاكة)
والتي تحم مباشخ علي االق %25من خاس الما الشخكة الموزعة الخبا االسهم.
(ا)  %11مققن المققالي مبلققا اخبققا االسققهم مققن ك ق الحققاالت االخققخي هققذه الفقققخ يلققا أن ال
تق ق خ عل ققي ق ققخض الاق قخيبة عل ققي الش ققخكة فيم ققا يتعل ققق باالخب ققا الت ققي تخف ققب منه ققا اخب ققا
االسهم.
 .3تعني عباخ " أخبا األسقهم" كمقا هقي مسقتعملة فقي هقذه المقاد القدخ مقن االسقهم ومقن
اسققهم التمت ققب او حق ققوق التمت ققب واس ققهم التعققدين واس ققهم الم سس ققين او حق ققوق اخ ققخى ال
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تعتبققخ نالمققة عققن ديققن وتس قاهم فققي االخبققا

وتعنققي ايا قاي الققدخ مققن حقققوق معطققا مققن

شقخكات تخاقب للاقخيبة نفسقها كالققدخ مقن االسقهم بمولقا ققوانين الدولقة التقي تققيم فيهققا
الشخكة التي توزع أخبا األسهم.
 .4ال تسخي احكام الفقختين ( )1و( )2اذا كان المالق المسقتفيد مقن أخبقا األسقهم المققيم فقي
دولققة متعاقققد يقققوم بعمق فققي الدولققة المتعاقققد االخققخى الققذي تقققيم فيققص الشققخكة التققي تققدفب
أخبا األسهم من خ

م سسة دا مة تقب فيها او ت دي الدولة االخخي خدمات شخصقية

مستقلص من موقب ابت فيها ,وحم االسهم المدفوعة لها االخبا مقختبط فعق بهقذه المنشقأ
الدا مة أو الموقب ال ابت في هذه الحالة تنطبق احكام الماد ( )7أو الماد ()14
 .5حي ق

تحص ق شققخكة مقيمققة فققي دولققة متعاقققد علققى اخبققا او دخ ق مققن الدولققة المتعاقققد

االخققخى ف ق يلققوز لتل ق الدولققة االخققخى ان تفققخض ايققة ا قخيبة علققى أخبققا األسققهم التققي
ت ققدفعها الش ققخكة اال ال ققى الح ققد ال ققذي ت ققدفب في ققص أخب ققا األس ققهم ال ققى مق ققيم ف ققي تلق ق الدول ققة
االخققخى او الققى الحققد الققذي يكققون فيققص امققت

االسققهم الققذي تققدفب بشققأنص أخبققا األسققهم

متصق ق ي بص ققوخ فعلي ققة بمنش ققأ دا م ققة أو موق ققب اب ققت ف ققي تلق ق الدول ققة االخ ققخى وال يل ققوز
اخاققاع اخبققا الشققخكة غيققخ الموزعققة لاقخيبة علققى اخبققا الشققخكة غيققخ الموزعققة حتققى لققو
تكونت أخبا األسهم المدفوعة او االخبا غيخ الموزعة تتامن كلياي او لز ياي اخبا دخ

نشأ من تل الدولة المتعاقد االخخي.

فنعي ة ""11
فنقيراة  /قيرافت
 .1ان الفا ققد  /العا ققدات التققي تنشققأ فققي دولققة متعاقققد وتقققدفب الققى مقققيم فققي دولققة متعاقققد اخققخى
تخاب للاخيبة في تل الدولة المتعاقد .
 .2بيد ان م

هذه الفا د  /العا دات يمكن ان تخاب للاخيبة في الدولة المتعاقد التي تنشأ

فيها وطبقاٌ لقوانين تل الدولة ولكن إذا كان المال المسقتفيد مقن الفا قد  /العا قدات مقيمقا"
فققي الدولققة المتعاقققد األخققخى فققان الا قخيبة المفخواققة هكققذا يلققا ان ال تتلققاوز "عشققخ "
 11بالم ة من المبلا االلمالي للفا د  /العا دات.
 .3علققى الققخغم مققن احكققام الفقققخ ( )2مققن هققذه المققاد فققان الفا ققد الناش ق ة فققي دولققة متعاقققد
تقعفققى مققن الاقخيبة فققي تلق الدولققة اذا كانققت تنشققأ وتملق منفعتهققا حكومققة الدولققة المتعاقققد

االخققخى او سققلطة محليققة او وحققد اداخيققة اقليميققة أو قسققم سياسققي حسققا الحالققة او اي
وكالة او وحد مصخفية او م سسة تابعة لتلق الحكومقة او لسقلطة محليقة او لوحقد اداخيقة
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اقليمية اوحد سياسية أو حسا الحالة و اذا كانت متطلبات الدين العا د لمقيم فقي الدولقة
المتعاقد االخخى مامونة او م مناي عليها او ممولة من لانا م سسقة ماليقة تملكهقا كليقاي
حكومة الدولة المتعاقد االخخى.

 .4تعنققي كلمققة "الفا ققد  /العا ققدات " كمققا هققي مسققتعملة فققي هققذه المققاد الققدخ مققن مطلبققات
الديون من أي نوع سوا كانت بامان خهن او بغيخ امان خهن وسوا كانقت تحمق او
ال تحم ق حق قاي فققي المشققاخكة فققي اخبققا المققدين وتعنققي علققى ولققص التخصققيص الققدخ مققن

السندات واالوخاق المالية الحكومية والدخ مقن السقندات بمقا فيقص ذلق العق وات والمكافق ت
المختبطة بتل السقندات واالوخاق الماليقة .إن اللق از ات المفخواقة لققا التقأخخ فقي القدفب ال
تعتبخ بم ابة فا د  /عا دات لغخض هذه الماد .
 .5ال تسخي احكام الفققختين ( )1و( )2اذا كقان المالق المسقتفيد مقن الفا قد  /العا قدات المققيم
فققي دولققة متعاقققد يقققوم بعم ق فققي الدولققة المتعاقققد االخققخى التققي تنشققأ فيهققا تل ق الفا ققد /
العا ققدات مققن خ ق

م سسققة دا مققة تقققب فيهققا أو يقققدم خققدمات شخصققية مسققتقلص فققي تل ق

الدولة االخخي من موقب ابقت مولقود هنقا  .ومتطلبقات القديون المتختبقة عليهقا مقب الفا قد /
العا دات
 .6تقعتبققخ الفا ققد  /العا ققدات بانهققا ناش ق ة فققي دولققة متعاقققد عنققدما يكققون دافعهققا هققو مقققيم تل ق
الدولققة المتعاقققد

اال انققص الشققخص الققدافب للفا ققد  /العا ققدات س قوا كققان مقيم قاي فققي دولققة

متعاقققد أم ال يملق فققي دولققة متعاقققد منشققأ دا مققة أو مكققان ابققت يقختبط بهققا الققدين الققذي
دفعت عليص الفا د

ولخى كسا تل الفا د من لانا المنشأ الدا مة تل

هذه الفا د بانها ناش ة في الدولة المتعاقد التي تقب فيها المنشأ الدا مة.
 .7حي

فعند ذ تقعتبخ

انص بسبا ولود ع قة خاصة بين دافب الفا د والمال المستفيد منها او بين كليهمقا

وش ققخص رخ ققخ,ف ققأن مبل ققا الفا ققد  /العا ققدات م ققب وا ققب اعتب ققاخ لمطالب ققة ال ققدين التق قي دف ققب
بمولبهققا نخيققد عققن المبلققا المتفققق عليققة بققين الققدافب والمسققتفيد المال ق وفققي غيققاا م ق هققذه
الع قة فقأن احكقام هقذه المقاد تنطبقق علقي المبلقا المشقاخ اليقة اخيق اخ وفقي هقذه الحالقة ....
اللز ال از د من المدفوعات خااعا للاقخيبة وفققا لققوانين كق مقن القدولتين المتعاققدتين مقب
واب االعتباخ ل حكام االخخي في هذه االتفاقية.
 .8ألغق قخاض ه ققذه الم ققاد ف ققأن عب ققاخ فا ققد تس ققتعم ف ققي خوماني ققا وعب ققاخ عا ققد تس ققتعم ف ققي
السودان.
فنعي ة ""12
فاايافت
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 .1تخاب االتاوات الناش ة في دولة متعاققد والمدفوعقة القى مققيم فقي الدولقة المتعاققد االخقخى
للاخيبة في تل الدولة االخخى.
 .2بيد ان هذه االتاوات يمكقن ان تخاقب اياقاي للاقخيبة فقي الدولقة المتعاققد التقي تنشقأ فيهقا
وطبققاي لققوانين تلق الدولققة ولكققن اذا كققان المالق المسققتفيد منهققا مقيمققا" فققي الدولققة المتعاقققد

األخققخى فققان الا قخيبة المفخواققة يلققا ان ال تتلققاوز "خمسققة"  %5مققن المبلققا االلمققالي
لألتاوات.
 .3ان كلمة "اتاوات" كما هي مستعملة في هذه الماد تعني المدفوعات من اي نوع يتم قباها
كتعويض لقا استعما

او الحق في استعما اية حقوق طبب ونشخ العما ادبية او فنيقة

او علمية بما فقي ذلق بقخام الكمبيقوتخ واالفق م السقنما ية او االشقخطة للبق
التلفزيق ققوني والب ق ق

االذاعقي او

مق ققن  .....لللمهق ققوخ وحقق ققوق الملكيق ققة والماخكق ققات التلاخيق ققة والتصق ققميم

والمودي ت والخطط والتخكيبات السخية وواحقد االنتقاج او ل سقتعما او للحققوق االسقتعما
اآلل ققي تلهيق قزات ص ققناعية ,تلاخي ققة أو علمي ققة أو م ققن الق ق المعلوم ققات الخاص ققة بالتل ققاخا
الصناعية أو التلاخية أو العلمية .
 .4ال تسخي احكام الفققختين ( )1و( )2اذا كقان المالق المسقتفيد مقن األتقاوات المققيم فقي دولقة
متعاقد يقوم بعم في الدولة المتعاقد االخخى الذي تنشأ فيها االتاوات مقن خق
دا مققة تقققب فيهققا أو تقققدم فققي الدولققة االخققخي خدمققة شخصققية مسققتقلة مققن موقققب عمق

منشقأ
ابققت

مول ققود هن ققا والح ققق أو الممتلك ققات المدفوع ققة عنه ققا االت ققاوات المق قختبط بفعالي ققة بم ق ق ه ققذه
المنشأ الدا مة أو الموقب ال ابت في هذه الحالص تنطبق احكام ( )7والماد (.)14
 .5تقعتبخ االتقاوات بانهقا ناشق ة فقي دولقة متعاققد عنقدما يكقون دافعهقا هقو تلق الدولقة المتعاققد
نفسها اال انص حي يكون الشخص الدافب لألتاوات سوا كان مقيماي فقي دولقة متعاققد او
لققم يكققن يمل ق فققي دولققة متعاقققد منشققأ دا مققة أو موقققب ابققت لققخى تحم ق مس ق ولية دفققب
االتاوات بشأنها ولخى تحم تل االتاوات من لانا المنشأ الدا مة تل أو موقب ابت
فعند ذ يلا ان تقعتبخ تل االتاوات بانها ناش ة فقي الدولقة المتعاققد التقي تققب فيهقا المنشقأ
الدا مة أو موقب ابت.
 .6حي ق

انققص بسققبا ولققود ع قققة خاصققة بققين دافققب االتققاوات والمال ق المسققتفيد منهققا او بققين

كليهما وشخص رخخفأن لملقة االتقاوات مقب واقب اعتبقاخ واسقتعما  ,الحقق او المعلومقات
التققي دفعققت بشققأنها تتلققاوز المبلققا المفتققخض االتفققاق عليققة مققب الققدافب والمالق المسققتفيد مققب
عققدم ولققود م ق هققذه الع قققة فققأن احكققام هققذه المققاد تنطبققق حفققظ علققي المبلققا المشققاخ اليققة
اخي ق اخ  .وفققي هققذه الحالققة فققان القسققم ال از ققد مققن المققدفوعات يبقققى خااققعاي للا قخيبة وفق قاي
لقوانين ك دولة متعاقد مب أخذ االحكام االخخى لهذه االتفاقية بعين االعتباخ.
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فنعي ة ""13
فألربيح فنعأسعين ة
فألربيح فنعأسعين ة
 .1تخاب االخبقا التقي يحصق عليهقا مققيم فقي دولقة متعاققد مقن التصقخف فقي امق

غيقخ

منقولة أشيخ اليهقا فقي المقاد " "6وتققب فقي الدولقة المتعاققد االخقخى للاقخيبة فقي الدولقة
المتعاقد التي تقب فيص تل االم

.

 .2ان االخبا النالمة عن التصخف بقاموا منقولقة تقشقك لقز اي مقن االمقوا التلاخيقة لمنشقأ
دا مة يملكها مشخوع تابب لدولة متعاقد في الدولة المتعاقد االخخى أو االموا المنقولقة
يتبققب لموقققب ابققت متققا لمقققيم فققي الدولققة المتعاقققد االخققخي بغققخض تنفيققذ خدمققة شخصققية
مسققتقلة تتاققمن م ق تل ق الفوا ققد مققن التصققخف فققي م ق تل ق المنشققأ الدا مققة(منفققخد أو
امن المشخوع كلة) أو في م

ذل الموقب ال ابت للعم يمكقن أن تخاقب للاقخيبة فقي

تل الدولة االخخي.
 .3ان االخبا النالمة عن التصقخف بسقفن وطقا خات ومخكبقات نقق بقخي تعمق فقي النقق
الدولي او من التصخف باموا منقولة تتعلق بتشقغي وم ق السقفن والطقا خات النقق تلق
ال تخا ققب للاق قخيبة اال ف ققي تلق ق الدول ققة المتعاق ققد الت ققي يق ققب فيه ققا مك ققان االداخ الفعلي ققة
للمشخوع.
 .4ان االخبققا النالمققة عققن التصققخف بققاموا غيققخ تل ق المشققاخ اليققص فققي الفق قخات ( )1و()2
و( )4( )3مققن هققذه المققاد ال تخاققب للا قخيبة اال فققي الدولققة المتعاقققد التققي يقققيم فيهققا
المتصخف باالموا .
 .5أن االخبقا المكتسقا لمققيم فققي دولقة متعاققد مققن التصقخف فقي اسققهم أو فا قد مقتخفقة فققي
شققخكة تحتققوي اصققولها كليققا أو لز يققا علققي ممتلكققات منقولققة مولققود فققي الدولققة المتعاقققد
االخخي تخب للاخيبة في تل الولة االخخي.
فنعي ة ""14
فاقعيل فنشخص ة غ ع فنعدبدضة
 .1الدخ المكتسا لمقيم في دولة متعاقد المتعلق بخدمات اختصاصة أو انشطة شخصية
مستقلة تخاب للاخيبة في تل الدولة فقط مالم يمل موقب عم
الدولة المتعاقد االخخي بغخض ادا انشطة ,ولو كان يمل م

ابت خاص بص في تل
هذا الموقب ال ابت فأن الدخ

يخاب للاخيبة في الدولة االخخي لكن بالقدخ المتعلق بذل الموقب ال ابت فقط.
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 .2تحتوي عباخ ( الخدمات المتخصصة ) علي ولص الخصوص علي الخدمات العلمية ,التعليم ,
الفنونوالتدخيس ,ااافة الي الخدمات المستقلة ل ختصاصين ,المحامين ,المهندسين ,
المعماخين  ,اختصاصي االسنان  ,المحاسبين  ,المخالعين.
فنعي ة ()15
فألقعيل فنشخص ة غ ع فنعدبدضة

 .1مع مراعاة أحكام المواد  ، 11 ، 18 ، 16و  21المرتبات واألجور والمكافآت
المماثلة االخري التي يتحصل عليها مقيم في دولة متعقدة متعلقة بوظيفة ،
يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة
االخري  ،ولو كانت الوظيفة الممارسة والمكافأة المتحصل عليها منها فيمكن
أن تخضع للضرائب في تلك الدولة االخري .
 .2بالرغم من أحكام المادة ( )1فإن المكافأة التي يحصل عليها مقيم في دولة
متعاقدة ومتعلقة بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة االخري تخضع للضريبة
في الدولة المذكورة أوالً إذا :
(أ) المستفيد موجود في الدولة االخري لفترة أو فترات ال تتعدي في مجملها 183
يوم في خالل االثتي عشر شهراً التي تبدأ أو تنتهي في السنة الميالدية المعنية
.و
المكافأة مدفوعة بواسطة أو باالنابة عن مخدم غير مقيم في الدول
(ب)
االخري  .و
المكافأة ال تتحملها منشأة دائمة أو مكان عمل ثابت يملكها المخدم في
(ج)
الدولة االخري .
 .3بالرغم من االحكام السابقة من هذه المادة المكافأة التي يتحصل عليها من
وظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي تخضع
للضرائب في الدولة المتعاقدة التي يقع بتا مكان االدارة الفعالة للمشروع .
فنعي ة ""16
فاعيب فنعالعلن
ان اتع ققاا الم ققديخين والم ققدفوعات المما ل ققة االخ ققخى الت ققي يحصق ق عليه ققا مق ققيم ل ققدى دول ققة
متعاقد بصفتص عاواي في مللس اداخ شخكة مقيمة في الدولة المتعاققد االخقخى تخاقب للاقخيبة

في تل الدولة المتعاقد .

فنعي ة ""17
فنقاينول افنعلي ول
 .1علققى الققخغم مققن احكققام المققادتين " "7و" "14فققان الققدخ الققذي يحص ق عليققص مقققيم فققي دولققة
متعاقد من نشاطاتص الشخصية التي يماخسها في الدولقة المتعاققد االخقخى كفنقان مسقخحي او
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سينما ي او اذاعي او تلفزيقوني او موسقيقي او كخيااقي يخاقب للاقخيبة فقي تلق الدولقة
االخخى.
 .2اذا كققان الققدخ المتعلققق بالنشققاطات الشخصققية التققي يماخسققها فنققان او خيااققي بصققفتص هققذه ال
يعققود للفنققان او الخيااققي نفسققص ب ق لشققخص رخققخ فققان ذل ق الققدخ

علققى الققخغم مققن احكققام

المادتين " "7و" 14يخاب للاخيبة في الدولة المتعاقد التي تماخس فيهقا نشقاطات الفنقان او
الخيااي.
 .3على الخغم من احكام الفقختين ( )1و( )2فان القدخ النقالم عقن النشقاطات المشقاخ اليهقا
ف ققي الفق ققخ ( )1ا ققمن اط ققاخ المب ققادالت ال قافي ققة او الخياا ققية المتف ققق عليه ققا م ققن لان ققا
حكومتي الدولتين المتعاقدتين والتي ال تهقدف للنقي القخبح يعفقى مقن الاقخيبة فقي الدولقة
المتعاقد التي تماخس فيها هذه النشاطات.
فنعي ة ""18
فنععيشيت
.1

مخع ققا احكققام الفق ققخ ( )2مققن الم ققاد " "11م ققن هققذه االتفاقي ققة فققان معاش ققات التقاع ققد
مققب ا
والتعوياات المما لة االخخى التي تدفب الى مقيم في دولقة متعاققد مقابق اسقتخدام سقابق
ال تخاب للاخيبة اال في تل الدولة.

.2

علققى الققخغم مققن احكققام الفقققخ ( )1مققن هققذه المققاد فققان معاشققات التقاعققد والتعوياققات
المما لقة االخققخى التققي تقدفب بمولققا تشقخيب الاققمان االلتمقاعي فققي دولققة متعاقققد ال
تخاب للاخيبة اال في تل الدولة.
فنعي ة ""19
فنخاميت فنحكوم ة

.1

أ  /ان المختبققات أو االلققوخ غيققخ معققاا التقاعققد الققذي تدفعققص دولققة متعاقققد او سققلطة
محلية تابعة لهقا او وحقد اداخيقة اقليميقة تابعقة لهقا أو وحقد سياسقية أو حسقا الحالقة القى
شخص في ما يتعلقق بخقدمات تققدم القى تلق الدولقة او تلق السقلطة او الوحقد ال يخاقب
للاخيبة اال في تل الدولة.
ا /وم ققب ذلق ق ف ققان ه ققذه المختب ققات أو ذلق ق االل ققوخ او التعويا ققات المما ل ققص ال يخا ققب
للاق قخيبة ف ققي الدول ققة المتعاق ققد االخ ققخى فق ققط اذا ق ققدمت الخ ققدمات ف ققي تلق ق الدول ققة وك ققان
الشخص مقيماي في تل الدولة هو:

( )1من مواطني تل الدولة او
14

.2

( )2لم يصبح مقيماي في تل الدولة فقط لغخض تقديم تل الخدمات.

أ /ان اي معققاا تقاعققد يققدفب مباش ققخ او مققن صققناديق انش ققأتها دولققة متعاقققد او س ققلطة
محليققة تابعققة لهققا او وحققد اداخيققة اقليميققة تابعققة لهققا الققى شققخص فققي مققا يتعلققق بخققدمات
قدمت الى تل الدولة او السلطة او الوحد ال يخاب للاخيبة اال في تل الدولة.

ا /بي ققد ان مع ققاا التقاع ققد ه ققذا ال يخا ققب للاق قخيبة ف ققي الدول ققة المتعاق ققد االخ ققخى اال اذا ك ققان
الشخص مقيماي في تل الدولة ومن مواطنيها.
.3

تطبق ققق احكق ققام الم ق قواد " "15و" "16و" "17علق ققى المختبق ققات أو االلق ققوخ ومعاشق ققات التقاعق ققد

المتعلقة بخدمات قدمت العما تلاخية قامت بها دولة متعاقد او سلطة محلية تابعة لها
او وحد اداخية اقليمية تابعة لها.

فنعي ة ()21
فنطالب افنعباربول

 .1المدفوعات التي يتلقها الطالب والمتدربون الذين كانوا أو يكونون مباشرة قبل
زيارة دولة متعاقدة مقيمين في الدولة المتعاقدة االخري والموجودون في الدولة
المذكورة أوالً خاصة بغرض التعليم أو التدريب ال يخضعون للضريبة في تلك
الدولة باعتبار أن تلك المدفوعات تنبع من مواد خارج تلك الدولة .
 .2أي طالب في جامعة أو معهد تعليم عالي في دولة متعاقدة  ،أو متدرب الذين
كانوا أو يكونون مباشرة قبل زيارة الدولة المتعاقدة االخري مقيمين في الدولة
المتعاقدة المشار اليها أوالً والذين هم موجودون في الدولة المتعاقدة االخري
خالل مدة مستمرة ال تزيد عن  7سنوات  ،ال يخضعون للضريبة في تلك
الدولة االخري فيما يختص بالتعويضات للخدمات المقدمة في تلك الدولة
باعتبار أن الخدمات مرتبطة بالدراسات أو التدريب وان التعويضات تلك تمثل
دخل ضروري العاشته .
فنعي ة ()21
فسياذة فن يمعيت افنبيحث ن

 .1أي شخص مقيم أو كان مقيم بدولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته الي الدولة
المتعاقدة االخري  ،والذي بدعوة من جامعة  ،كليه  ،مدرسة أو الي معهد
تعليمي مشابه معترف به من قبل حكومة تلك الدولة المتعاقدة االخري وهو
مقيم في تلك الدولة االخري لفترة ال تتعدي السنتين من تاريخ أ,ل وصول له
لتلك الدولة المتعاقدة االخري فقط بغرض التدريس أو البحث أو االثنين معا ً ،
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في مثل ذلك المعهد التعليمي يعفي من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
االخري على التعويضات التي يتلقها في التدريس أو البحث .
ال تتنطبق أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة على الدخل من البحث لو كان هذا البحثث ال
يُجري للمصلحة العامة لكن للمنفعة الشخصية لشخص معين أو أشخاص معينون
فنعي ة ()22
فناخول فألخعي

 .1عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة أينما تنشأ ولم تخضع للمواد السابقة في
هذه االتفاقية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .
 .2ال تنتطبق أحكام الفقرة ( )1على دخل غير دخل الممتلكات المنقولة حسب
تعريفها في الفقرة ( )2من المادة ( )6لو كان الحاصل علي هذا الدخل يبقي
مقيما ً في دولة متعاقدة يقوم بمشروع في الدولة المتعاقدة االخري من خالل
منشأة دائمة موجودة هناك أو يؤدي في تلك الدولة االخري خدمات شخصية
مستقلة من موقع عمل ثابت هناك  ،أو يؤدي في تلك الدولة االخري خدمات
شخصية مستقلة من موقع عمل ثابت هناك  ،والحق أو الممتلكات المدفوع عنها
الدخل التي هي مرتبطة بفعالية بهذه المنشأة الدائمة أو موقع العمل الثابت في
هذه الحالة تنطبق أحكام المادة ( )7والمادة (.)14
فنعي ة ()23
رأس فنعيل

.1
.2

.3

.4

رأس المال متمثالً في الممتلكات غير المنقولة المشار إليها في المادة ()6
والمملوكة لمقيم في دولة متعاقدة وموجودة في الدولة المتعاقدة االخري ،
تخضع للضريبة في تلك الدولة االخري .
رأس المال المتمثل في الممتلكات المنقولة المكونة لجزء من ممتلكات
المشروع الخاص بمنشأة دائمة خاصة بمشروع في دولة متعاقدة تملكه في
الدولة المتعاقدة االخري أو تمثل ممتلكات منقولة تتبع لموقع عمل ثابت متوفر
لمقيم في دولة متعاقدة في دولة متعاقدة أخري بغرض أداء خدمات شخصية
مستقلة يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة االخري .
رأس المال المتمثل في السفن والطائرات التي تعمل في النقل الدولي أو متمثلة
في ممتلكات منقولة تتبع ألعمال تلك السفن والطائرات تخضع للضريبة فقط
في الدولة المتعاقدة الموجودة فيها مكان العمل االداري الفعال الخاص
بالمشروع .
كل عناصر رأس المال الخاصة في دولة متعاقدة يخضع للضريبة فقط في تلك
الدولة .
فنعي ة ()24
فجفنة فاج افض فنيعلب

تم االتفاق على تجنب االزدواج الضريبي كما يلي :
 .1بالنسبة لرومانيا :
عندما يحصل مقيم في رومانيا على دخل أو يمتلك رأس مال بموجب احكام هذه
االتفافية تخضع للضريبة في جمهورية السودان  ،ورومانيا يجب أن تسمح باألتي :
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(أ) كخصم من الضريبة على الدخل لمقيم  ،مبلغ يعادل ضريبة الدخل
المدفوعة في جمهورية السودان .
(ب) كخصم من الضريبة على رأس المال لمقيم  ،مبلغ يعادل ضريبة رأس
المال المدفوعة في جمهورية السودان .
مثل هذا المقيم في أي من الحالتين يجب أال يزيد عن ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو
ضريبة رأس المال  ،كما هي محسوبة قبل الخصم المدفوع والمطبق كما يجب أن
تكون الحالة الي الدخل أو رأس المال الذي يخضع للضريبة في جمهورية السودان .
 .2بالنسبة لجمهورية السودان :
عندما يتحصل مقيم بجمهورية السودان على أرباح  ،دخل وأرباح رأسمالية أو
رأسمال من مصادر داخل رومانيا  ،بموجب أحكام االتفاقية فإن مبالغ الضرائب
الرومانية التي سوف تدفع على هذه االرباح  ،الدخل االرباح الرأسمالية أو رأس المال
تعتبر كخصم مقابل الضرائب السودانية المفروضة على ذلك المقيم مع أخذ االتي في
االعتبار :
(أ) مبلغ الخصم يجب أن ال يزيد عن ذلك الجزء من الضريبة السودانية
الواجبة على تلك االرباح  ،الدخل  ،االرباح الرأسمالية أو رأس المال
حسب ما تقتضي الحالة و
(ب) في حالة أرباح االسهم الضريبة تدفع على االرباح المدفوعة منها أرباح
االسهم للشركة التي تملك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على االقل
%11من قوة التصويت في الشركة التي توزع أو تدفع أرباح االسهم .
فنعي ة ""25
قام فنبع ز
.1

ال يخاب مواطنو دولة متعاقد في الدولة المتعاققد االخقخى اليقة اقخيبة او ايقة متطلبقات
متعلقققة بهققا تختلققف عققن تلق الاق اخ ا والمتطلبققات المتعلقققة بهققا او تكققون اشققد عب قاي مققن

الت ققي يخا ققب له ققا او يل ققوز ان يخا ققب له ققا مواطن ققو تلق ق الدول ققة االخ ققخى ف ققي الظ ققخوف

نفسها .وهذا الحكم على الخغم من احكام الماد " "1يسقخي اياقاي علقى االشقخاص القذين
هم ليسوا مقيمين لدى احد الدولتين المتعاقدين او كلتيهما.

.2

ينبغي ان ال تفخض الاخيبة على م سسة دا مة يملكها مشخوع من دولة متعاقد في دولة
متعاقد اخخى في تل الدولة االخخى بصقوخ اقق م

مقة مقن الاقخيبة المفخواقة علقى

مشاخيب لتل الدولة االخخى تقوم باالعما نفسها .ان احكام هذه المقاد يلقا ان ال تفسقخ
بانهققا تلققزم دولققة متعاقققد بمققنح المقيمققين فققي الدولققة االخققخى ايققة خصقومات او اعفققا ات او
تخفياق ققات شخصق ققية الغ ق قخاض فق ققخض الا ق قخيبة بسق ققبا الواق ققب المق ققدني او المس ق ق وليات
العا لية التي تمنحها الى مقيمين فيها.
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.3

باسققت نا مققا تطبققق عليققص احكققام المققاد " "1او الفقققخ ( )7مققن المققاد " "11او الفقققخ ()6
من الماد " "12فان الفا د واالتاوات والمصخوفات االخخى التي يدفعها مشقخوع مقن دولقة
متعاقققد الققى مقققيم فققي الدولققة المتعاقققد االخققخى يلققا لغققخض تحديققد االخبققا الخااققعة
للا قخيبة والعا ققد لهققذا المشققخوع ان تكققون قابلققة للخص قم فققي ظ ق الظققخوف نفسققها كانهققا
دفعققت الققى مقققيم فققي الدولققة االولققى وكققذل

فققان ايققة ديققون علققى مشققخوع مققن دولققة متعاقققد

لص ققالح مق ققيم ف ققي الدول ققة المتعاق ققد االخ ققخى يل ققا لغ ققخض تحدي ققد خأس الم ققا الخاا ققب
للاخيبة لهذا المشخوع ان تكون قابلة للخصم فقي ظق الظقخوف نفسقها وكانهقا ققد الخيقت
لمقيم في الدولة المذكوخ االولى.
.4

ان مشققاخيب دولققة متعاقققد والتققي يمل ق أخسققمالها او يشققخف عليققص كلي قاي او لز ي قاي بصققوخ

مباش ققخ او غي ققخ مباش ققخ واح ققد او اك ققخ م ققن المقيم ققين ف ققي الدول ققة المتعاق ققد االخ ققخى ال

تخاب في الدولة االولى اليقة اق اخ ا او متطلبقات متعلققة بهقا تختلقف عقن او تكقون اشقد
عب ق قاي م ققن الاق قخيبة المفخوا ققة والمتطلب ققات المتعلق ققة به ققا الت ققي تخا ققب له ققا او يل ققوز ان
تخاب لها مشاخيب مما لة اخخى تابعة للدولة االولى.

.5

تطبق هذه الماد على الا اخ ا التي تشم عليها هذه االتفاقية.
فنعي ة ""26
فمعفءفت فااقية ة فنعببي نة

 .1لو أعتقد شخص أن الممارسة التي تقوم بتا احدي الدولتين المتعاقدتين أو
كالهما نتج عنها أو سوف ينتج عنها ضريبة تفرض عليه وال تنطبق عليها
احكام االتفاقية  ،يمكنه ودون مراعاة للمعالجات التي يوفرها له القانون المحلي
لهذه الدول  ،أن يتقدم بقضيته للسلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي تقيم فيها ،
وإذا كانت الحالة تنطبق عليها الفقرة ( )1من المادة ( )25يقدمها للسلطة
المختصة لتلك الدولة المتعاقدة التي هو مواطن فيها  ،القضية يجب أ ،تقدم
خالل  3سنوات من االخطار االول للقرار الذي نشأت بموجبه الضريبة التي ال
تنطبق عليها أحكام االتفاقية.
 .2السلطة المختصة سوف تسعي لو كان االعتراض يتضح أنه عادل وإذا كان في
حد ذاته قابل للوصول لحل كافي  ،وحل القضية باالتفاق المتبادل مع السلطة
المختصة للدولة المتعاقدة االخري  ،مع تجنب الضريبة غير الخاضعة لالتفاقية
 .واي اتفاق يتم التوصل اليه يجب تطبيقه على الرغم من أي زمن محدد
بموجب القانون المحلي للدول المتعاقدة .
 .3السلطات المختصة في الدول المتعاقدة يجب أن تحاول حل أي صعوبات أو
شكوك ناتجة من التحليل أو التطبيق لالتفاقية تحلها باتفاق متبادل وأن تتشاور

18

مع بعضها لتجنب االزدواج الضريبي في الحاالت التي ال تنطبق عليها
االتفاقية .
 .4السلطات المختصة في الدول المتعاقدة يجب أن يتم االتصال بينها مباشرة ،
مضمنة من خالل لجنة مشتركة منهما أو من ممثليهما ـ لغرض الوصول الي
اتفاق على ضوء الفقرات السابقة .
فنعي ة ()27
ابي ل فنععضوميت

 /1السلطات المختصة في الدول المتعاقدة يجب ان تتبادل المعلومات الضرورية
لتطبيق احكام هذه االتفاقبة او القانون المحلي للدول المتعاقدة فيما تختص بالضرائب
التي تشملها االتفاقية للحد الذي التتعارض فيه الضرائب مع االتفاقية  .تبادل
المعلومات غير مقيد بالمادة ( .)1أي معلومات تتحصل عليها دولة متعاقدة يجب ان
تعامل بسرية بنفس الطريقة مثل المعلومات المتوفرة عن طريق القانون المحلي لتلك
الدولة ,ويجب تقديمها فقط لالشخاص او السلطات (تتضمن المحاكم والهيئات
االدارية) المختصة بالتقرير او التحصيل او التنفيذ او دعوى قضائية في نفس
الخصوص او تقديم استئنافات متعلقة بالضرائب التي تنطبق عليها االتفاقية .هؤالء
االشخاص والسلطات يجب ان تستخدم هذه المعلمات لمثل هذه االغراض ,ويمكن ان
يكشفوا عن مثل هذه المعلومات في محضر محكمة عامة او في قرارات قضائية .
 /2يجب في أي حال تفسير احكام الفقرة ( )1لغرض على الدولة المتعاقدة االلتزام-:
(أ) نطبيق مقاييس ادارية تختلف مع القوانين والممارسة االدارية لتلك الدولة
المتعاقدة االخرى.
(ب) تقوم بتوفير معلومات غير متوفرة في القانون او القانون او في االداء
االداري العادي لتلك الدولة او للدولة المتعاقدة االخرى.
(ت) تقوم بتوفير معلومات لالقرار بتجارة ,مشروع ,صناعة او اسرار مهنية او
مراحل تجارية  ,هذه المعلومات يكون الكشف عنها وفقا ً للسياسة العامة.
فنعي ة ()28
فقييء فنبعثيت فنابضوميس ة افنوظيرف فنداصض ة

ال يوجد باالتفاقية ما يؤثر على االمتيازات المادية للبعثات الدبلوماسية والوظائف
القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي او بموجب اجكام االتفاقيات الخاصة.
فنعي ة ()29
سعلة فااقية ة

 /1تسري هذه االتفاقية في اليوم الثالثون الذي يلي اليوم االخير من اإلخطار الذي به
تخطر الدولة المتعاقدة بعضها البعض بالمتطلبات العادية لسريان االتفاقية قد تم
االلتزام بتا.
/2احكام االتفاقية تسري-:
(أ) بالنسبة لرومانيا-:
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(أ) بالنسبة للضرائب المستقطعة في المنبع من الدخل المدفوع في او بعد اليوم
االول من يناير في السنة الميالدية التالية بعد السنة التي دخلت فيها االتفاقية
حيز التنفيذ.
(أأ) بالنسبة للضرائب على الخل ورأس المال المتحصل عليه في او بعد ايوم االول
من يناير في السنة الميالدية التالية بعد السنة التي دخلت فيها االتفاقية حيز التنفيذ.
(ب) بالنسبة لجمهورية السودان-:
(أ) فيما يختص بالضرائب المستقطعة في المنبع من الدخل المدفوع في او بعد اليوم
االول من يناير في السنة الميالدية التالية بعد السنة التي سرت فيها االتفاقية.
(أأ) فيما يختص بالضرائب االخرى على الدخل وعلى رأس المال المتحصل عليه في
او بعد اليوم االول من يناير في السنة الميالدية التالية بعد السنة التي سرت فيها
االتفاقية.
فنعي ة ()31
إنهيء فااقية ة

تظل االتفاقية سارية الى ان يتم إنهاؤها بواسطة دولة متعاقدة .اي من الدولتين
المتعاقدتين قد تنهي االتفاقية بعد خمسة سنين من التاريخ الذي سرت فيه مع الوضع
في االعتبار ان هنالك مذكرة مكتوبة قبل على االقل ستة شهور من االنهاء ارسلت
عبر القنوات الدبلوماسية .في هذه الظروف يتوقف اثر االتفاقية-:
(أ) بالنسبة لرومانيا-:
(أأ) فيما يختص بالضرائب المخصومة بالمنبع من الدخل المدفوع في او بعد اليوم
االول من يناير من السنة الميالدية التالية التي ارسلت فيها مذكرة االنهاء.
(أأأ) فيما يختص بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال المتحصل عليه في او بعد
اليوم االول من يناير من السنة الميالدية التالية بعد السنة التي ارسلت فيها مذكرة
االنهاء.
(ب) بالنسبة لجمهورية السودان-:
(أ) فيما يختص بالضرائب المستقطعة في المنبع من الدخل المدفوع في او بعد
اليوم االول من يناير من السنة الميالدية التالية بعد السنة التي ارسلت فيها
مذكرة االنهاء.
(أأ) فيما يختص بالضرائب االخرى على الدخل وعلى رأس المال المتحصل عليه في
او بعد اليوم االول من يناير في السنة الميالدية التالية بعد السنة التي ارسلت فيها
مذكرة االنهاء.
امام الشهود هنا نشهد نحن الموقعون ادناه ونملك سلطة التوقيع على هذه االتفاقية.
وقعت من نسختين في ؟؟؟؟؟ في اليوم الثالثون من مايو 2117
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