
 

 

 

 

 

 بروتوكول

ملحق باالتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية 

وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنب االزدواج الضريبي 

 لدخل واإلرث والتركات ورأس المالشأن الضرائب على اب



2 

 

ديل إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، رغبة منهما في تع

االتفاقية المبرمة بينهما من أجل تجنب االزدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل واإلرث 

م ، 8811فبراير  81والتركات ورأس المال والبروتوكول المرفق بها الموقعة في باريس في 

د بـ )يشار إليها فيما بع 8888المعدلة بالبروتوكول الموقع في مدينة الرياض في الثاني من أكتوبر 

 " االتفاقية "( قد اتفقتا على ما يلي :

 

 المادة األولى

 أحكام معينة(.) (أ) 81 بعد المادةمباشرة وإدراجها  إلى اإلتفاقية (ب ) 81 المادة الجديدةإضافة 

 

 ب  81المادة 

  تبادل المعلومات

ا ذات صعلة بتنفيع  تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقعع أنهع  -8

أحكام هع   االتفاقيعة أو إلدارة أو تنفيع  القعانون العداخلي بشعأن الضعرائب معن كعل نعو  أو صعفة 

        مفروضعععة نيابعععة ععععن العععدولتين المتعاقعععدتين أو ةعععلطاتهما المكليعععة، معععا دام أن تلععع  الضعععرائب 

 . تبادل المعلومات( 1( و )8) المادتينال تتعارض مع االتفاقية وال تقيد 

( على أنهعا ةعرية بعنفس الطريقعة 8تعامل أي معلومات تتلقاها الدولة المتعاقدة، بموجب الفقرة )  -1

التي تعامل بها المعلومات التي تكصل عليها وفقاً ألنظمة تلع  الدولعة، وال يجعوز الكشعه عنهعا 

ط أو إال لألشععخاأ أو السععلطات )بمععا فععي ذلعع  المكععاكد واألجهععمة اإلداريععة( المعنيععين بععالرب

التكصيل أو التنفي  أو إقامة الدعاوى أو تكديد االعتعراض فيمعا يتعلعق بالضعرائب المشعار إليهعا 

( أو اإلشراف على ما ذكر أعال . وال يستخدم هؤالء األشعخاأ أو السعلطات تلع  8في الفقرة )

المعلومععات إال لهعع   األغععراض فقععط، ويجععوز لهععد كشععه هعع   المعلومععات فععي مععداوالت مككمععة 

 أو في أحكام قضائية. عامة
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 ( بما يؤدي إلى إلمام دولة متعاقدة بما يلي :1( و )8ال يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين )  -3

تنفيع  إجعراءات إداريعة مخالفعة لألنظمعة والممارةعات اإلداريعة فعي تلع  الدولعة أو فعي الدولععة  -أ

 المتعاقدة األخرى.

بموجب األنظمعة أو التعليمعات اإلداريعة المعتعادة فعي تقديد معلومات ال يمكن الكصول عليها  -ب

 تل  الدولة أو في الدولة المتعاقدة األخرى.

تقديد معلومات من شأنها كشه أي ةعر يتعلعق بالتجعارة أو األعمعال أو الصعناعة أو األةعرار  -ج

  التجاريعععة أو المهنيعععة أو العمليعععات التجاريعععة أو معلومعععات قعععد يكعععون الكشعععه عنهعععا مخالفعععاً 

 للسياةة العامة.

إذا طلبعععو دولعععة متعاقعععدة معلومعععات بموجعععب هععع   المعععادة، تسعععتخدم الدولعععة المتعاقعععدة األخعععرى   -4

إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للكصول على المعلومات المطلوبعة، حتعى لعو كانعو تلع  

تعمام االل يخضعع. و الدولة األخرى ال تكتعاج لتلع  المعلومعات ألغعراض الضعريبة الخاصعة بهعا

بعأي حعال هع   الكعدود فسعر ت(، ولكعن ال 3فعي الفقعرة )الوارد في الككد السابق للكعدود العواردة 

سععمل لدولععة متعاقععدة باالمتنععا  عععن تععوفير المعلومععات لمجععرد أنعع  لععيس لتلعع  الدولععة ت اعلععى أنهعع

 . مصلكة مكلية فيها

سمل لدولعة متعاقعدة أن تمتنعع ( على أنها ت3ال يجوز بأي حال من األحوال تفسير أحكام الفقرة )  -5

عن تقديد المعلومات لمجرد أنها مكفوظة لدى بن  أو مؤةسعة ماليعة أخعرى، أو لعدى مرشعل أو 

 . شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالل ملكية لشخص ما

 

 المادة الثانية

( معن البروتوكعول 8د الفقعرة ))أ( إلعى االتفاقيعة، وإدراجهعا مباشعرة بعع 8إضعافة الفقعرة الجديعدة 

ب( ال تسعتخدم المعلومعات التعي تسعتلمها دولعة )81)أ( فيمعا يتعلعق بالمعادة 8المرفق بهعا، ونصعها :" 

 ن تلع  المعادة، معا لعد تجعم اةعتخدام( مع1متعاقدة في أغراض أخرى غير تل  الم كورة فعي الفقعرة )
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دولتين، وتفويٌض من السعلطة المختصعة ه   المعلومات في تل  األغراض األخرى قوانيُن كلٍّ من ال

 " .يجيم ذل  االةتخدام في الدولة ممودة المعلومات 

 

 المادة الثالثة

تبلععك كععل دولععة متعاقععدة الدولععة المتعاقععدة األخععرى باةععتكمال اإلجععراءات الالزمععة لععدخول هعع ا  -8

هر الثععاني مععن البروتوكععول حيععم النفععاذ. ويصععبل هعع ا البروتوكععول نافعع اً فععي اليععوم األول مععن الشعع

 التاريخ ال ي يتد في  تسلد اإلشعار األخير.

اليعوم األول  -أو بععد  -تسري أحكام ه ا البرتوكول في أي ةنة ميالدية أو مدة مكاةبية تبدأ فعي  -1

 . البروتوكولتوقيع ه ا تاريخ من شهر يناير من السنة الميالدية ال ي يلي 

 تفاقية ةارية المفعول.يظل ه ا البرتوكول ناف اً ما دامو اال -3
 

 إثباتاً ل ل  قام الموقعان أدنا  المفوضان بكسب األصول، بتوقيع ه ا البرتوكول.
 

معن نسعختين أصعليتين  م81/1/1188هعـ الموافعق 85/3/8431بتعاريخ  بعاريسحرر فعي مدينعة 

 . باللغتين العربية والفرنسية، وكال النصين متساويان في الكجية

 

 

 

 العربية السعوديةعن حكومة المملكة 

 

 
 
 

 عن حكومة الجمهورية الفرنسية

 إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

 وزير المالية
 كريستين الغـارد

 والصناعة وزيرة اإلقتصاد والمالية

 


