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 اتفاقيات تفادي اإلزدواج الضريبي
بين المملكة وفرنسا 

امـسـح هـذا الـكـود لالّطالع عـلـى آخر تحديـث 
لهذا المستند وكافة المستندات المـنـشورة 
gazt.gov.sa أو تفضل بزيـارة الموقع اإللكتروني



اتفاقيات تفادي اإلزدواج الضريبي بين المملكة وفرنسا 

إتفاقيــة بيــن حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية وحكومــة الجمهوريــة الفرنســية مــن أجــل تجنــب اإلزدواج الضريبــي بشــأن الضرائب 

علــى الدخــل واألرث والتــركات ورأس المال.

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية قد إتفقتا على مايلي

المادة )1( نطاق االتفاقية

تطبق االتفاقية على األشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما

المادة )2( الضرائب التي تتناولها اإلتفاقية

الضرائب الحالية التي تطبق عليها اإلتفاقية هي. 1

بالنسبة للملكة العربية السعودية :

ضريبة الدخل وضريبة الشركات أ. 

فريضة الزكاة	. 

ضريبــة الثــروة وضريبــة األرث أو الضرائــب المماثلــة أو المشــابهة لتلــك التــي تنطبــق عليهــا هــذه اإلتفاقية بالنســبة لفرنســا ج. 

متــى تــم فــرض هــذه الضرائــب . ) ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بالضريبــة الســعودية (.

بالنسبة لفرنسا :

ضريبة الدخل أ. 

ضريبة الشركات 	. 

ضريبة األرث   ج. 

ضريبــة الثــروة  ) ويشــمل ذلــك أي ضريبــة L`impot de Solidarit`e Sur La Fortune ( تحســم فــي المنبــع ) أو تدفــع د. 

مقدمــا فيمــا يتعلــق بهــذه الضرائــب المشــار Pre`compte ( إليهــا .

 ) ويشار إليها فيما بعد بالضريبة الفرنسية ( .



و تســري أحــكام هــذه االتفاقيــة أيضــا علــى ايــة ضريبــة مشــابهة أو مماثلــة فــي جوهرهــا قــد تفــرض فيمــا بعــد باإلضافــة . 2

الــى الضرائــب الحاليــة او بــداًل منهــا وتخطــر الســلطات المختصــة فــي كلتــا الدولتيــن المتعاقدتيــن بالتعديــالت الجوهريــة التــي 

أدخلــت علــى قوانيــن الضرائــب فيهــا.

المادة )3( تعاريف عامة 

في هذه االتفاقية مالم يقتضي مدلوله النص غير ذلك:. 1

يقصد بعبارة ) دولة متعاقدة والدولة المتعاقدة األخرى ( فرنسا أو المملكة العربية السعودية حسبما يقتضيه النص.

كلمة شخص تشمل أي شخص طبيعي أو أي شركة أو أي هيئة إعتبارية أخرى من األشخاص.

يقصد بكلمة ) شركة ( أي شخص معنوي أو أي كيان معتبر كشخص معنوي ألغراض فرض الضريبة

يقصــد بعبــارة ) منشــأة لدولــة متعاقــدة ( ) ومنشــأة للدولــة المتعاقــدة األخــرى ( علــى الترتيــب المنشــأة التــي يتولــى 

ــرى. ــة المتعاقــدة األخ ــم فــي الدول ــى إدارتهــا شــخص مقي ــي يتول ــة متعاقــدة ، والمنشــأة الت ــم فــي دول إدارتهــا مقي

يقصد بعبارة ) السلطات المختصة (:

بالنسبة لفرنسا وزير الميزانية أو من ينو	 عنه قانونا.أ. 

بالنسبة للمملكة العربية السعودية وزير المالية أو من ينو	 عنه قانونا .	. 

عنــد تطبيــق أحــكام هــذه اإلتفاقيــة مــن قبــل أحــدى الدولتيــن المتعاقدتيــن يقصــد بأيــة عبــارة أو لفــظ لــم يــرد له تعريــف محدد . 2

المعنــى المقــرر لــه فــي القوانيــن المعمــول بهــا فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة بشــأن الضرائــب التــي تتناولها هــذه اإلتفاقية 

المادة )4( المقيم

ــة . 1 ــك الدول ــون تل ــة متعاقــدة ( أي شــخص يكــون بمقتضــى قان ــم فــي دول ــارة ) مقي ــة يقصــد بعب ــراض هــذه اإلتفاقي ألغ

ــل . ــر مماث ــار آخ ــه أو أي معي ــز إدارت ــه أو مرك ــل إقامت ــه أو مح ــك بحكــم موطن ــا وذل ــة فيه ــا للضريب المتعاقــدة خاضع

فــي حالــة مــا إذا كان الشــخص يعتبــر وفقــًا ألحــكام الفقــرة )1( مقيمــًا بكلتــا الدولتيــن المتعاقدتيــن تعالــج حالتــه وفقــًا . 2

للقواعــد التاليــة:



ــا أ.  ــم فــي كلت ــه مســكن دائ ــم تحــت تصرفــه، فــإذا كان ل ــي يكــون فيهــا مســكن دائ ــة المتعاقــدة الت ــر مقيمــا بالدول يعتب

ــق )مركــز  ــة أوث ــه بهــا عالقــات شــخصية و اقتصادي ــي ل ــة المتعاقــدة الت ــر مقيمــًا فــي الدول ــن يعتب ــن المتعاقدتي الدولتي

المصالــح الرئيســية(

ــة عــدم إمــكان 	.  ــة المتعاقــدة التــي يوجــد فيهــا مركــز مصالحــه الرئيســية أو فــي حال ــد الدول ــة عــدم إمــكان تحدي فــي حال

وجــود مســكن دائــم تحــت تصرفــه فــي أي مــن الدولتيــن المتعاقدتيــن يعتبــر مقيمــا فــي الدولــة المتعاقــدة التــي لــه فيهــا 

إقامــة معتــادة .

إذا كان لــه إقامــة معتــادة فــي كلتــا الدولتيــن المتعاقدتيــن او اذا لــم تكــن لــه إقامــة معتــادة فــي أيــة منهمــا فإنــه يعتبــر ج. 

مقيمــًا فــي الدولــة المتعاقــدة التــي يحمــل جنســيتها.

اذا كان يحمــل جنســية كلتــا الدولتيــن المتعاقدتيــن أو لــم يكــن متجنســًا بجنســية أيــة منهمــا تقــوم الســلطات المختصــة د. 

فــي الدولتيــن المتعاقدتيــن بإيجــاد حــل باالتفــاق المشــترك.

عندمــا يكــون الشــخص غيــر الفــرد – طبقــًا لنــص الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة مقيمــًا فــي كلتــا الدولتيــن المتعاقدتيــن، فإنــه . 3

يعتبــر حينئــذ مقيمــًا فــي الدولــة المتعاقــدة التــي يقــع فيهــا مركــز ادارتــه الرئيســي الفعلــي. 

المادة )5( األموال غير المنقولة

إن الدخــل الــذي يحصــل عليــه مقيــم فــي إحــدى الدولتيــن المتعاقدتيــن مــن أمــوال غيــر منقولـــة ) ويشــمل ذلــك الدخــل مــن . 1

الزراعــة والغابــات ( كائنــة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى يخضــع للضريبــة فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة األخــرى .

تعنــي عبــارة ) األمــوال غيــر المنقولــة ( المعنــى الــذي يكــون لهــا بمقتضــى القوانيــن للدولــة المتعاقــدة التــي توجــد بهــا تلــك . 2

األمــوال وتشــمل هــذه العبــارة فــي كل األحــوال األمــوال الملحقــة باألمــوال غيــر المنقولــة كالماشــية والمعــدات المســتعملة 

فــي الزراعــة وفــي الغابــات والحقــوق التــي تنطبــق عليهــا أحــكام القانــون العــام بشــأن ملكيــة األراضــي وحــق اإلنتفــاع باألمــوال 

غيــر المنقولــة والحــق فــي مبالــغ متغيــرة أو ثابتــة مقابــل إســتثمار أو حــق إســتثمار المســتودعات أو المــواد المعدنيــة أو غيــر 

هــا مــن المــوارد الطبيعيــة وال تعتبــر الســفن أو الطائــرات مــن األمــوال غيــر المنقولــة .

تطبــق أحــكام الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة علــى الدخــل المســتمد مــن االســتعمال المباشــر لألمــوال غيــر المنقولــة او تأجيرهــا . 3



أو اســتثمارها علــى أي نحــو كان.

ــر إلســتعمالهم الخــاص فــي . 4 ــن يملكــون مســكنًا او أكث ــة الســعودية و الذي األشــخاص المقيمــون فــي المملكــة العربي

فرنســا بــدون ان يكــون لهــم موطــن ضريبــي فيهــا بموجــب القانــون الفرنســي يكونــون معفييــن مــن الضريبــة علــى الدخــل 

علــى اســاس القيميــة االيجاريــة لهــذا الســكن او المســاكن.

المادة )6( أرباح األسهم

ــة . 1 ــة المتعاقــدة األخــرى تخضــع للضريب ــة متعاقــدة إلــى مقيــم فــي الدول ــاح التــي تدفعهــا شــركة مقيمــة فــي دول األرب

ــة المتعاقــدة األخــرى فقــط فــي تلــك الدول

ولكــن يجــوز ان تخضــع أيضــا تلــك األربــاح للضريبيــة فــي الدولــة األولــى اذا كانــت المســاهمات التــي بموجبهــا يتــم دفــع . 2

ــاح، وفــي هــذه  ــة مــن قبــل قابــض األرب ــة تمــارس فــي تلــك الدول ــة او تجاري ــة بأنشــطة صناعي ــاح مرتبطــة بصــورة فعلي األرب

ــة يطبــق حكــم المــادة )14( مــن االتفاقيــة. الحال

يقصــد بعبــارة ) األربــاح ( الــواردة فــي هــذه المــادة الدخــل الناتــج عــن األســهم وأســهم اإلنتفــاع وحقــوق اإلنتفــاع وأســهم . 3

التنقيــب وأســهم التأســيس أو غيرهــا مــن الحقــوق ماعــدى الفوائــد المحتســبة علــى األربــاح وكذلــك الدخــل الناتــج عــن 

حقــوق المشــاركة الخاضعــة لــذات المعاملــة الضريبيــة التــي تخضــع لهــا الدخــول الناتجــة عــن األســهم بموجــب قوانيــن الدولــة 

المتعاقــدة التــي تنتمــي إليهــا الشــركة التــي تــوزع األربــاح.

ــه . 4 ــاح األســهم مــن شــركة فــي فرنســا يحــق ل ــذي يقبــض أرب ــة الســعودية وال ــم فــي المملكــة العربي إن الشــخص المقي

إســترداد الضرائــب المســبقة المدفوعــة عــن تلــك األســهم فــي حالــة قيــام الشــركة بدفعهــا ، ويعتبــر المبلــغ اإلجمالــي للضريبــة 

المســبقة المســتردة فــي حكــم األربــاح ألغــراض هــذه اإلتفاقيــة



المادة )7( الفوائد

الفوائــد التــي تنشــأ فــي الدولــة المتعاقــدة والتــي تدفــع لمقيــم فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى تخضــع للضريبــة فقــط فــي . 1

تلــك الدولــة المتعاقــدة األخــرى .

ولكــن يجــوز ان تخضــع أيضــا هــذه الفوائــد للضريبــة فــي الدولــة األولــى اذا كان الديــن الــذي تســتحق عليــه هــذه الفوائــد . 2

مرتبــط بصــورة فعليــة بأنشــطة صناعيــة او تجاريــة تمــارس فــي تلــك الدولــة مــن قبــل قابــض هــذه الفوائــد وفــي هــذه الحالــة 

يطبــق حكــم المــادة )14( مــن االتفاقيــة.

يقصــد بلفــظ )الفوائــد( الــوارد فــي هــذه المــادة الدخــل المســتمد مــن ســندات المديونيــة مــن أي نــوع المديــن أو لــم تكــن . 3

تمنــح حــق المشــاركة فــي األربــاح التــي يحققهــا المديــن وعلــى األخــص الدخــل المســتمد مــن الســندات الحكوميــة او االذونــات 

ــز  ــة او أي نــوع مــن الســندات األخــرى وتشــمل أيضــا الدخــل المســتمدة مــن صكــوك العالمــات و الجوائ او االيصــاالت الخزان

الملحقــة بتلــك الســندات الحكوميــة او االذونــات او غيرهــا مــن الســندات األخــرى.

المادة )8( األتاوات

إن األتــاوات التــي تنشــأ فــي إحــدى الدولتيــن المتعاقدتيــن وتدفــع لشــخص مقيــم فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى تخضــع . 1

للضريبــة فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة األخــرى.

ولكــن يجــوز ان تخضــع أيضــا هــذه االتــاوات للضريبيــة فــي الدولــة األولــى اذا كان الحــق او الملكيــة الــذي دفعــت عنــه تلــك . 2

االتــاوات يرتبــط بصــورة فعليــة بأنشــطة صناعيــة او تجاريــة تمــارس فــي تلــك الدولــة مــن قبــل قابــض هــذه االتــاوات، وفــي 

هــذه الحالــة يطبــق حكــم المــادة )14( مــن االتفاقيــة

و يقصــد بلفــظ )اتــاوات( فــي هــذه المــادة الدفعــات أيــًا كانــت مقابــل إســتعمال أو حــق إســتعمال عمــل أدبــي أو فنــي أو . 3

علمــي بمــا فــي ذلــك األفــالم الســينمائية واألعمــال المســجلة بقصــد اإلذاعــة أو التلفزيــون أو أيــة عالمــة فارقــة أو رســم أو 

نمــوذج أو مخطــط أو تركيــب ســري أو طريقــة صنــع أو معلومــات تتعلــق بخبــرات صناعيــة أو تجاريــة أو علميــة .



المادة )9( األرباح الرأسمالية

األربــاح الرأســمالية التــي يحصــل عليهــا مقيــم فــي إحــدى الدولتيــن المتعاقدتين نتيجــة التصرف في األموال غيــر المنقولة . 1

المشــار إليهــا فــي المــادة )5( و الكائنــة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى تخضع للضريبية فــي تلك الدولــة المتعاقدة األخرى.

األربــاح الرأســمالية الناتجــة مــن األمــوال األخــرى غيــر المشــار اليهــا فــي الفقــرة )1( تخضــع للضريبيــة فــي الدولــة المتعاقــدة . 2

التــي يقيــم فيهــا الشــخص الــذي تصــرف فــي تلــك األمــوال إال اذا كانــت األمــوال التــي تنشــأ األربــاح مــن جــراء التصــرف بهــا 

مرتبطــة إرتباطــا وثيقــا بنشــاط مهنــي أو حرفــي أو بأعمــال يمارســها المســتفيد فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة.

خالفــًا ألحــكام الفقــرة )2( فــإن األربــاح الرأســمالية الناشــئة عــن بيــع حصــص تشــكل جــزءًا أساســيًا مــن رأســمال الشــركة تخضــع . 3

للضريبيــة فــي الدولــة المتعاقــدة التــي تنتمــي إليهــا الشــركة ويعتبــر جــزءًا أساســيًا تملــك البائــع بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر 

لحصــص تخــول البائــع الحــق فــي إســتيفاء %25  أو أكثــر مــن أربــاح الشــركة.

المادة )10( الخدمات الشخصية المستقلة

الدخــل الــذي يحققــه مقيــم فــي دولــة متعاقــدة مــن خدمــات مهنيــة أو أيــة أنشــطة أخــرى مســتقلة يتــم فــرض الضريبــة . 1

عليــه فقــط فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة مالــم تكــن إقامــة الشــخص فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى قــد بلغــت فــي مجموعهــا 

فتــرة أو فتــرات تصــل أو تتعــدى فــي مجموعهــا 90 يومــًا فــي الســنة الماليــة المعنيــة وفــي هــذه الحالــة يجــوز أن يخضــع مثــل 

هــذه الدخــل للضريبــة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى.

ــوي أو التعليمــي . 2 ــي أو الترب ــي أو الفن ــارة ) الخدمــات المهنيــة ( بوجــه خــاص النشــاط المســتقل العلمــي أو األدب تشــمل عب

ــاء األســنان والمحاســبين ــن وأطب ــن والمهندســين والمعماريي ــاء والمحامي ــك النشــاط المســتقل الخــاص باألطب وكذل

المادة )10/أ( الخدمات الشخصية غير المستقلة

مــع مراعــاة نــص المــادة )11( الرواتــب و األجــور و التعويضــات المشــابهة األخــرى التــي يحصــل عليهــا مقيــم فــي دولــة متعاقدة . 1



لقــاء وظيفــة تفــرض عليهــا الضريبيــة فــي تلــك الدولــة فقــط، إال اذا كانــت تلــك الوظيفــة قــد أديــت فــي الدولــة المتعاقــدة 

األخــرى، وفــي هــذه الحالــة يجــوز فــرض الضريبــة علــى مقــدار الدخــل المكتســب مــن الوظيفيــة التــي يؤديهــا فــي تلــك الدولــة 

المتعاقــدة األخــرى إذا كان:

المســتلم لهــذا التعويــض موجــودًا فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى لفتــرة أو لفتــرات تزيــد فــي مجموعهــا علــى 183 يومــًا أ. 

خــالل الســنة الماليــة المعنيــة، أو

التعويض بدفع من قبل أو نيابة عن صاحب عمل مقيم في الدولة المتعاقدة األخرى.	. 

خالفــًا ألحــكام هــذه المــادة - فــإن المكافئــة التــي يتلقاهــا مقيــم فــي دولــة متعاقــدة عــن وظيفــة تمــارس علــى ظهــر . 1

ســفينة أو طائــرة تعمــل علــى الخطــوط الدوليــة، يمكــن أن تخضــع للضريبــة فــي الدولــة المتعاقــدة التــي يقــع فيهــا مركــز 

ــي للمنشــأة اإلدارة الفعل

المادة )11( الخدمة الحكومية

التعويضــات ومعاشــات التقاعــد التــي تدفــع مــن قبــل دولــة متعاقــدة أو إحــدى ســلطاتها المحليــة أو أحــد أشــخاصها المعنويــة 

العامــة إلــى فــرد مقابــل خدمــات أديــت لتلــك الدولــة أو الســلطة المحليــة أو الشــخص المعنــوي العــام ال تفــرض عليهــا ضريبــة 

إال فــي تلــك الدولــة مالــم يكــن آداء هــذه الخدمــات مرتبطــًا بأعمــال صناعيــة أو تجاريــة تقــوم بهــاً  الدولــة المتعاقــدة أو إحــدى 

ســلطاتها المحليــة أو أحــد أشــخاصها المعنويــة العامــة .

المادة )12( الطالب

الطالــب أو المتــدرب الــذي كان مقيمــا فــي إحــدى الدولتيــن المتعاقدتيــن الموجــود فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى . 1

بغــرض التعليــم أو التدريــب المهنــي أو الحرفــي فــإن المبالــغ التــي يحصــل عليهــا لمقابلــة نفقــات المعيشــة أو التعليــم أو 

التدريــب ال تخضــع للضريبيــة فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة األخــرى بشــرط أن تكــون هــذه المبالــغ محولــة إليــه مــن مصــادر غيــر 

مصــادر تلــك الدولــة المتعاقــدة األخــرى.



ــة المتعاقــدة األخــرى . 2 إن مايحصــل عليــه الطالــب أو التلميــذ المقيــم بإحــدى الدولتيــن المتعاقدتيــن والموجــود بالدول

بغــرض التعليــم أو التدريــب علــى األعمــال التجاريــة أو الفنيــة مــن المبالــغ التــي تمثــل مكافــآت عــن خدمــات مــؤداة فــي 

ــرى بشــرط أن تكــون هــذه الخدمــات  ــة المتعاقــدة األخ ــك الدول ــة فــي تل ــة المتعاقــدة األخــرى التخضــع للضريب ــك الدول تل

ــة لغــرض نفقــات المعيشــة مرتبطــة بالدراســة أو التدريــب أو ضروري

المادة )13( المدرسون والباحثون

المــدرس أو الباحــث الــذي يكــون مقيــم فــي إحــدى الدولتيــن المتعاقدتيــن أو كان مقيمــًا فــي إحداهمــا قبــل دعوتــه إلــى . 1

الدولــة المتعاقــدة األخــرى للقيــام بالتدريــس أو البحــث العلمــي، فالمكافــآت التــي يحصــل عليهــا نظيــر قيامــه بهــذا النشــاط 

ال تخضــع للضريبــة فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة لمــدة ال تزيــد عــن ســنتين.

ال تنطبــق أحــكام الفقــرة )1( علــى مكافــآت األبحــاث التــي ال تســتهدف المصلحــة العامــة ولكنهــا تــدور حــول أبحــاث خاصــة أو . 2

لمصلحــة شــخص أو أشــخاص معينيــن.

المادة )14( األرباح التجارية

أربــاح مؤسســة دولــة متعاقــدة تخضــع للضريبــة فــي تلــك الدولــة فقــط مالــم تقــم المؤسســة بممارســة أنشــطة صناعيــة . 1

وتجاريــة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى ، فــإذا قامــت هــذه المؤسســة بممارســة أنشــطة صناعيــة وتجاريــة فــي الدولــة 

المتعاقــدة األخــرى ، يجــوز فــرض ضريبــة علــى أرباحهــا فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى ولكــن فقــط فــي الحالــة التــي تكــون فيهــا 

هــذه األربــاح متعلقــة باألنشــطة التــي تمارســها هــذه المؤسســة فــي تلــك الدولــة األخــرى .

األربــاح المتحققــة مــن مثــل هــذه األنشــطة الصناعيــة أو التجاريــة التــي تمــارس فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى مــن خــالل . 2

ــاح المتحققــة مــن أداء  ــام بأعمــال إشــرافية عليهــا ، أو األرب ــع أو تركيــب أو القيــ ــاء أو تشــييد أو تجمي إقامــة موقــع بن

خدمــة أو تدريــب أو تقديــم مســاعدات فنيــة أو إجــراء دراســات لهــا عالقــة بالتصديــر ، التخضــع للضريبــة فــي تلــك الدولــة 

المتعاقــدة األخــرى إال إذا اســتمرت إقامــة الموقــع أو التشــييد أو التجميــع أو التركيــب أو األنشــطة األخــرى لفتــرة تزيــد علــى   

)3( شــهور.



ــة تتألــف مــن تقديــم أعمــال . 3 ــة المتعاقــدة األخــرى مــن ممارســة أنشــطة صناعيــة أو تجاري ــاح المتحققــة فــي الدول األرب

ذهنيــة أو خدمــات فنيــة كالخدمــات الهندســية واألبحــاث ) بمــا فــي ذلــك الدراســات والبحــوث ذات الطبيعــة الفنيــة أو 

العلميـــة ( أو مــن تقديــم خدمــات استشــارية أو اشــرافية أو خدمــات فــي مجــال المحاســبة أو القانــون أو المعمــار أو فــي مجــال 

األنشــطة األخــرى المشــار إليهــا فــي المــادة العاشــرة – تخضــع للضريبيــة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى إذا اســتمرت هــذه 

األنشــطة لفتــرة تتجــاوز )3( شــهور.

بالرغــم مــن أي أحــكام أخــرى- ال تخضــع األربــاح المتحققــة لمؤسســة فــي دولــة متعاقــدة مــن تصديــر البضائــع أو الخدمــات . 4

للدولــة المتعاقــدة األخــرى للضريبيــة فــي تلــك الدولــة األخــرى، أمــا اذا اشــتملت العقــود علــى كل مــن التصديــر وأنشــطة 

أخــرى، فتخضــع كل فئــة مــن هــذه األنشــطة بشــكل منفصــل لألحــكام التــي تنطبــق عليهــا و الــواردة فــي هــذه المــادة

األنشــطة التــي تقــوم بهــا مؤسســة مــن الدولــة المتعاقــدة األخــرى فــي الدولــة المتعاقــدة ال تعتبــر محققــة لألربــاح فــي . 5

تلــك الدولــة المتعاقــدة إذا كان الغــرض مــن هــذه النشــاطات يقتصــر علــى التخزيــن أو العــرض أو البيــان أو التدريــب أو شــراء 

البضائــع أو الســلع أو لجمــع المعلومــات أو للقيــام بــأي نشــاط آخــر ذي طبيعــة تحضيريــة أو مســاندة .

عنــد تحديــد أربــاح مؤسســة لدولــة متعاقــدة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى ، تخصــم المصاريــف التــي تــم إنفاقهــا علــى . 6

األنشــطة الصناعيــة أو التجاريــة فــي تلــك الدولــة بمــا فــي ذلــك المصاريــف اإلداريــة العامــة و التنفيــذ، ســواًء أكانــت فــي تلــك 

الدولــة أو خارجهــا ، ومــع ذلــك ال يجــوز إجــراء هــذا الخصــم فيمــا يتعلــق بالمبالــغ التــي دفعتهــا المؤسســة )إن وجــدت( بخــالف 

مــا دفعتــه مقابــل النفقــات الفعليــة لمركزهــا الرئيســي أو ألي مــن مكاتبهــا األخــرى علــى هيئــة اتــاوات أو رســوم أو أي دفعــات 

مشــابهة أخــرى ، مقابــل اســتخدامها لبــراءات اإلختــراع أو ألي حــق آخــر أو علــى ســبيل العمولــة لقــاء أداء خدمــات معينــة أو 

ألعمــال إداريــة، أو علــى هيئــة فوائــد علــى األمــوال المقرضــة للمؤسســة فيمــا عــدا المؤسســات المصرفيــة.

إذا تضمنــت األربــاح بنــودًا خاصــة بالدخــل ورد بشــأنها نــص منفصــل فــي مــواد أخــرى مــن هــذه االتفاقيــة، فــإن االحــكام . 7

الــواردة فــي مثــل هــذه المــواد ال تتأثــر بالحكــم الــوارد فــي هــذه المــادة.



المادة )14/أ( رأس المال

رأس المــال الــذي تمثلــه الممتلــكات غيــر المنقولــة والمملوكــة لمقيــم مــن دولــة متعاقــدة والكائــن فــي الدولــة . 1

ــر  المتعاقــدة األخــرى ، يجــوز فــرض ضريبــة عليــه فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة األخــرى إذا كانــت قيمــة هــذه الممتلــكات غي

ــم : ــي يمتلكهــا هــذا المقيـ ــة الت ــى مجمــوع قيمــة عناصــر رأس المــال التالي ــد عل ــة تزي المنقول

ــن بهــا هــذه أ.  ــة المتعاقــدة والكائ ــي تصدرهــا شــركة مقيمــة بالدول ــك المشــار إليهــا بالفقــرة 3( الت األســهم ) بخــالف تل

الممتلــكات غيــر المنقولــة بشــرط أن تكــون تلــك األســهم متداولــة فــي أســواق األوراق الماليــة الرســمية فــي تلــك 

ــة ــك الدول ــل الســلطات العامــة فــي تل ــرف بهــا مــن قب ــة ، أو أن تكــون هــذه الشــركة شــركة إســتثمارية معت الدول

ــة أو 	.  ــى ســلطاتها المحلي ــة أو عل ــر المنقول ــكات غي ــا هــذه الممتل ــن به ــة المتعاقــدة الكائ ــى الدول ــون عل ــات الدي مطالب

مؤسســاتها العامــة أو شــركاتها المملوكــة للقطــاع العــام ، أو علــــى شــركة مقيمــة بتلــك الدولــة وتكــون أســهمها 

متداولــة فــي أســواق األوراق الماليــة الرســمية بتلــك الدولــة.

ــر ج.  ــكات غي ألغــراض الفقــرة )1( فــإن األســهم او الحقــوق األخــرى فــي شــركة يتكــون مــن %50 مــن أصولهــا مــن الممتل

المنقولــة الواقعــة فــي دولــة متعاقــدة أو مــن الحقــوق المرتبطــة بتلــك الممتلــكات غيــر المنقولــة ، تعتبــر ممتلــكات غيــر 

ــة المتعلقــة بالتشــغيل الصناعــي أو التجــاري أو الزراعــي  ــر المنقول ــة ، ولكــن األصــول غي ــة واقعــة فــي تلــك الدول منقول

لتلــك الشــركة أو بتأديــة الخدمــات الشــخصية المســتقلة لــن تؤخــذ فــي الحســبان عنــد تحديــد النســيبة المئويــة المذكــورة 

آنفــًا، إضافــة إلــى ذلــك ، فــإن أســهم الشــركات المتداولــة فــي أســــواق األوراق الماليــة ، وســندات الشــركات العقاريــة 

للتجــارة والصناعــة ال تعتبــر كممتلــكات غيــر منقولــة فيمــا يتعلــق بهــذه الفقــرة أيــًا كانــت مكونــات أصــول هــذه الشــركات.

رأس المــال الــذي تمثلــه األســهم او الحقــوق التــي تشــكل جــزءًا مــن احــدى المســاهمات الجوهريــة فــي رأســمال شــركة د. 

بخــالف تلــك المشــار اليهــا فــي الفقــرة )2( أعــاله، و التــي تكــون مقيمــة فــي دولــة متعاقــدة يجــوز فــرض ضريبيــة عليــه فــي 

تلــك الدولــة، ويعتبــر الشــخص ذا مســاهمة جوهريــة اذا كان يمتلــك بشــكل مباشــر او غيــر مباشــر، وحــده أو مــع أقربائــه 

أســهمًا أو حقوقــًا يعطــي إجماليهــا الحــق فــي اكثــر مــن %25 مــن أربــاح تلــك الشــركة.

مــع مراعــاة الفقرتيــن )1( و )3( فــإن رأس المــال الــذي يمتلكــه مقيــم بدولــة متعاقــدة ال يخضــع للضريبيــة إال فــي تلــك ه. 

الدولــة.



إذا ماحــدث بعــد توقيــع هــذا البروتوكــول بموجــب أي إتفاقيــة أو إتفــاق ، أو بروتوكــول إلتفاقيــة أو إلتفــاق بيــن فرنســا . 2

ودولــة ثالثــة تكــون عضــوًا فــي جامعــة الــدول العربيــة، إن منحــت فرنســا، فيمــا يتعلــق بنصــوص هــذه المــادة، معاملــة أفضــل 

مــن المعاملــة الممنوحــة للمملكــة العربيــة الســعودية بموجــب هــذه االتفاقيــة، فــإن نفــس هــذه المعاملــة المفضلــة ســوف 

تنطبــق تلقائيــًا علــى هــذه االتفاقيــة، وذلــك إعتبــارًا مــن تاريــخ ســريان مفعــول االتفــاق او االتفاقيــة او البروتوكــول الفرنســي 

ذي العالقــة.

المادة )15( قواعد تحاشي اإلزدواج الضريبي

بالنسبة للمملكة العربية السعودية يتم تحاشي اإلزدواج الضريبي وفقًا لألنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.. 1

بالنسبة لفرنسا يتم تحاشي اإلزدواج الضريبي بالطريقة اآلتية :. 2

ــاح الرأســمالية المشــار إليهــا فــي المــادة أ.  ــه فــي المــادة )5( واألرب ــة المشــار إلي ــر المنقول ــج عــن األمــوال غي الدخــل النات

)9( الفقــرة )1( و األربــاح الصناعيــة و التجاريــة المشــار اليهــا فــي المــادة )14( والتــي يحصــل عليهــا فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية شــخص مقيــم فــي فرنســا تكــون غيــر خاضعــة للضريبيــة الفرنســية.

الدخــول األخــرى المشــار إليهــا فــي هــذه اإلتفاقيــة التــي يحصــل عليهــا شــخص مقيــم فــي فرنســا يجــوز إخضاعهــا للضريبــة 	. 

فــي فرنســا ولكــن الضريبــة الســعودية المســتوفاة علــى هــذه الدخــول تخــول حــق الخصــم مــن الضريبــة الفرنســية

ــى أســاس ج.  ــة عل ــة فــي فرنســا بموجــب هــذه اإلتفاقي ــى الدخــول الخاضعــة للضريب ــة الفرنســية تحتســب عل ولكــن الضريب

النســبة المحــددة إلجمالــي الدخــل الخاضــع للضريبــة بموجــب القانــون الفرنســي.

عندمــا يكــون الشــخص المقيــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية شــركة أكثــر مــن %50 مــن أســهمها أو حقوقهــا األخــرى د. 

مملوكــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لشــركة يقــع مركــز إدارتهــا فــي فرنســا ، فإنــه يجــوز فــرض ضريبــة فــي فرنســا علــى نســبة 

الدخــل المتحقــق لهــذا الشــخص مــن حقــوق مباشــرة أو غيــر مباشــرة للشــركة الفرنســية بغــض النظــر عــن أي أحــكام أخــرى 

فــي هــذه اإلتفاقيــة ، وفــي هــذه الحالــة يتــم حســم الضريبيــة الســعودية المفروضــة علــى مثــل هــذا الدخــل بوصفهــا خصمــًا 

ضريبيــًا مقابــل الضريبــة الفرنســية ، وال تنطبــق هــذه األحــكام علــى الدخــل المعفــي لفتــرة زمنيــة محــددة مــن الضريبــة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية



بموجب النظام الرامي الى تنمية االستثمارات الصناعية و التجارية في تلك الدولة )في المملكة العربية السعودية(.ه. 

أما فيما يتعلق بضريبة الثروة فإن اإلزدواج الضريبي سيتم تجنبه وفقًا لنصوص األنظمة والقوانين الفرنسية.و. 

المادة )16( الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون

ليــس فــي أحــكام هــذه اإلتفاقيــة مايخــل بالمزايــا الضريبيــة الممنوحــة للموظفيــن الدبلوماســيين وخدمهــم الشــخصيين 

والقنصلييــن وهيئــات المنظمــات الدوليــة بمقتضــى القواعــد العامــة للقانــون الدولــي أو أحــكام اإلتفاقيــات الخاصــة.

المادة )17( التركات واألموال الموروثة

األموال غير المنقولة تخضع فقط لضريبة اإلرث في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك األموال. 1

األمــوال المنقولــة الماديــة و المعنويــة المرتبطــة فعليــًا بنشــاط مهنــي أو حرفــي أو صناعــي أو تجــاري تتــم ممارســته فــي . 2

إحــدى الدولتيــن المتعاقدتيــن تخضــع لضريبيــة اإلرث فــي تلــك الدولــة المتعاقــدة فقط.

الممتلــكات المنقولــة الماديــة وغيــر الماديــة كاألســناد واألســهم والودائــع وغيرهــا التــي التنطبــق عليهــا الفقــرة )2( مــن . 3

هــذه المــادة تخضــع لضريبيــة اإلرث فــي الدولــة المتعاقــدة التــي يكــون المتوفــى مقيمــًا فيهــا بتاريــخ الوفــاة.

خالفــًا ألحــكام الفقــرات )1-3( يكــون لــكل دولــة متعاقــدة الحــق فــي تقديــر الضريبيــة المترتبــة علــى األمــوال الموروثــة التــي . 4

تملــك لوحدهــا حــق اخضاعهــا للضريبيــة علــى أســاس المعــدل الوســطي الواجــب التطبيــق علــى تلــك األمــوال بمقتضــى 

ــي. قانونهــا المحل



المادة )18( إجراءات اإلتفاق المتبادل

إذا رأى شــخص أن اإلجــراءات فــي إحــدى الدولتيــن المتعاقدتيــن أو كليهمــا تــؤدي أو ســوف تــؤدي إلــى خضوعــه للضرائــب . 1

بمــا اليتفــق مــع أحــكام هــذه اإلتفاقيــة جــاز لــه ، بصــرف النظــر عــن وســائل التســوية التــي تنــص عليهــا القوانيــن الوطنيــة 

بالدولتيــن المتعاقدتيــن ، أن يعــرض موضوعــه علــى الســلطة المختصــة فــي الدولــة المتعاقــدة التــي يقيــم بهــا ، ويجــب رفــع 

موضوعــه خــالل ســنتين تبــدأ مــن اإلخطــار األول المــؤدي إلــى خضوعــه للضريبــة بمــا يتفــق مــع أحــكام اإلتفاقيــة .

تقــوم الســلطة المختصــة بمحاولــة تســوية الموضــوع إذا تبيــن لهــا أن اإلعتــراض مبــرر ، فــإذا لــم تســتطع  التوصــل بنفســها . 2

إلــى تســوية فيمكــن حلــه باإلتفــاق المتبــادل مــع الســلطة المختصــة فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى بقصــد تجنــب الضرائــب 

التــي تخالــف أحــكام هــذه اإلتفاقيــة ويطبــق اإلتفــاق مهمــا كانــت المهــل المنصــوص عنهــا فــي القانــون الداخلــي للــدول .

تحــاول الســلطات المختصــة فــي كل مــن الدولتيــن المتعاقدتيــن أن تســوي باإلتفــاق المتبــادل أيــة مشــكلة أو شــك . 3

ناشــىء عــن تطبيــق اإلتفاقيــة أو تفســيرها ، ويجــوز لتلــك الســلطات أيضــا التشــاور لتجنــب االزدواج الضريبــي فــي الحــاالت غيــر 

المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــة. 

يجــوز للســلطات المختصــة فــي الدولتيــن المتعاقدتيــن إجــراء إتصــاالت مباشــرة فيمــا بينهمــا بغــرض الوصــول إلــى إتفــاق . 4

بالمعنــى الــوارد بالفقرتيــن الســابقتين ، وإذا بــدا أنــه مــن المرغــو	 فيــه مــن الحــل الوصــول إلــى إتفــاق أن يجــري تبــادل وجهــات 

النظــر شــفويًا فإنــه يجــوز إجــراء هــذا التبــادل بواســطة لجنــة مكونــة مــن ممثليــن للســلطات المتخصــة فــي كل مــن الدولتيــن 

المتعاقدتين.

تضــع الســلطات المختصــة فــي الدولتيــن المتعاقدتيــن بإتفــاق متبــادل الحلــول الالزمــة لطريقــة تطبيــق اإلتفاقيــة . 5

وخاصــة اإلجــراءات التــي يتبعهــا رعايــا أحــدى الدولتيــن المتعاقدتيــن للحصــول فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى علــى التخفيضــات 

أو اإلعفــاءات الــواردة فــي اإلتفاقيــة.



المادة )18/أ( 

أحكام معينة

تعفــى اإلســتثمارات الحكوميــة مــن الضريبــة ) بمــا فــي ذلــك البنــك المركــزي والهيئــات العامــة المملوكــة بالكامــل للدولــة . 1

المتعاقــدة ( فــي الدولــة المتعاقــدة األخــرى ، والدخــل الناتــج عــن هــذه اإلســتثمارات ) بمــا فــي ذلــك المكاســب الناتجــة 

عــن التصــرف فيهــا ( فــي الدولــة األخــرى ، والتنطبــق أحــكام هــذه الفقــرة علــى الممتلــكات غيــر المنقولــة ، وال علــى الدخــل 

المتحقــق مــن مثــل هــذه الممتلــكات غيــر المنقولــة .

ــة متعاقــدة . 2 ــة تفــرض كل دول ــى الرغــم مــن أحــكام المــواد األخــرى لهــذه اإلتفاقي  مــن أجــل تجنــب اإلعفــاء المــزدوج ، وعل

ضريبــة وفقــًا لقوانينهــا المحليــة علــى أي دخــل – ماعــدا أربــاح األســهم – تعــزى فــرض ضريبتــه الــى الدولــة المتعاقــدة األخــرى 

وفقــًا لإلتفاقيــة، حينمــا ال يدخــل هــذا الدخــل بشــكل فعلــي فــي القاعــدة الضريبيــة فــي تلــك الدولــة األخــرى، ال تنطبــق األحــكام 

الــواردة فــي هــذه الفقــرة علــى:

المواطنين السعوديين.أ. 

الشــركات التــي يكــون أكثــر مــن %50 مــن أســهمها أو حقوقهــا مملــوكًا بصفــة مباشــرة او غير مباشــرة بواســطة مواطنين 	. 

سعوديين.

الدخــل المعفــي مــن الضريبــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب النظــام الرســمي المؤقــت الرامــي إلــى تنميــة ج. 

ــة. ــة فــي تلــك الدول اإلســتثمارات الصناعيــة والتجاري

ــة عضــو فــي منظمــة د.  ــة ثالث ــن دول ــاق بينهمــا وبي ــة أو إتف ــة الســعودية بموجــب أي إتفاقي إذا وافقــت المملكــة العربي

التعــاون اإلقتصــادي والتنميــة ، فيمــا يتعلــق بالخدمــات الشــخصية المســتقلة التــي يتــم تقديمهــا أو األنشــطة الصناعيــة أو 

التجاريــة التــي تنجــز داخــل المملكــة ، علــى منــح فتــرة إعفــاء ضريبــي أطــول أو علــى نطــاق ضريبــي اكثــر تقييــدًا مــن الفتــرة أو 

النطــاق المنصــوص عليهمــا فــي الفقــرة )1( مــن المــادة )10( أو فــي الفقرتيــن )2 ،3( مــن المــادة )14( مــن هــذه االتفاقيــة، 

ــم بشــكل  ــذ- يت ــز التنفي ــة او االتفــاق الســعوديين ذي العالقــة حي ــه االتفاقي ــذي تدخــل في ــخ ال ــداًء مــن التاري ــذ و إبت عندئ

تلقائــي تطبيــق نفــس الفتــرة او النطــاق علــى هــذه االتفاقيــة كمــا هــو منصــوص عليهمــا فــي تلــك االتفاقيــة او االتفــاق.



المادة )19( النطاق المكاني لتطبيق اإلتفاقية

تسري نصوص هذه اإلتفاقية :. 1

بالنســبة للملكــة العربيــة الســعودية : علــى اإلقليــم الداخلــي والجــزر المكونــة للمملكــة بمــا فــي ذلــك مياههــا اإلقليميــة أ. 

، كمــا تســري علــى المناطــق الواقعــة خــارج تلــك الميــاه والتــي تمــارس المملكــة بمقتضــى القانــون الدولــي حقوقــًا علــى 

مياههــا و حوضهــا وباطــن أرضهــا ومصادرهــا الطبيعيــة.

بالنســبة لفرنســا : علــى المحافظــات األوروبيــة ومحافظــات مــاوراء البحــار للجمهوريــة الفرنســية بمــا فــي ذلــك مياههــا 	. 

اإلقليميــة ، كمــا تســري علــى المناطــق الواقعــة خــارج الميــاه اإلقليميــة لتلــك المناطــق والتــي يمكــن لفرنســا أن تمــارس 

علــى مياههــا وحوضهــا وباطــن أرضهــا ومصادرهــا الطبيعيــة حقوقــًا ال تتعــارض و قواعــد القانــون الدولــي.

ــة تعديــالت مناســبة علــى مناطــق مــاوراء البحــار ج.  يجــوز توســيع نطــاق تطبيــق أحــكام هــذه اإلتفاقيــة ككل أو بإدخــال أي

ــة منهــا بموجــب هــذه  ــة المطبقــة فــي أي ــة فــي جوهرهــا للضريب ــة الفرنســية التــي تطبــق ضرائــب مماثل الخاصــة بالدول

اإلتفاقيــة ، ويكــون تحديــد التاريــخ الــذي يبــدأ منــه ســريان هــذه التعديــالت وأحكامهــا وتاريــخ إنتهــاء العمــل بهــا حســبما 

يتــم اإلتفــاق عليــه بيــن الدولتيــن المتعاقدتيــن فــي مذكــرات متبادلــة فيمــا بينهمــا بالطــرق الدبلوماســية أو بأيــة طريقــة 

أخــرى يتفــق عليهــا وفــق اإلجــراءات الدســتورية.

مالــم يتــم اإلتفــاق بيــن الدولتيــن المتعاقدتيــن علــى خالفــه ، فــإن هــذه اإلتفاقيــة ينتهــي العمــل بهــا طبقــًا للمــادة )20( د. 

باألوضــاع الــواردة فيهــا وينطبــق ذلــك أيضــًا علــى أي إقليــم قــد يمتــد إليــه تطبيــق اإلتفاقيــة بحكــم هــذه المــادة.

المادة )20( نفاذ اإلتفاقية وإنهاؤه

تخطــر كل مــن الدولتيــن المتعاقدتيــن الدولــة المتعاقــدة األخــرى بإســتكمال اإلجــراءات التــي يتطلبهــا القانــون لنفــاذ هــذه . 1

اإلتفاقيــة ، ويكــون العمــل باإلتفاقيــة ألول مــرة مــن اليــوم األول للشــهر الثانــي الــذي يلــي الشــهر الــذي يتــم فيــه آخــر هــذه 

اإلخطــارات .



ويبدأ تطبيق أحكام اإلتفاقية ألول مرة:. 2

بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع على المبالغ المدفوعة في أو بعد تاريخ 1981/1/1م.أ. 

بالنســبة لضرائــب الدخــل األخــرى علــى الدخــول التــي تتحقــق إعتبــارًا مــن أول ينايــر مــن الســنة التقويميــة 1981م أو التاريــخ 	. 

الــذي تقفــل فيــه المــدة الحســابية خــالل هــذه الســنة.

بالنسبة لضريبة اإلرث على أموال وتركات األشخاص الذين يتوفون في أو بعد 1981/1/1م.ج. 

يظــل العمــل باإلتفاقيــة حتــى نهايــة الســنة الخامســة بعــد الســنة التــي يتــم العمــل بهــا باإلتفاقيــة، ويجــوز تمديــد اإلتفاقيــة د. 

لفتــرة خمســة ســنوات متماثلــة وذلــك باإلتفــاق عــن طريــق تبــادل المذكــرات بالطرق الدبلوماســية.

في تطبيق أحكام اإلتفاقية آلخر مرة:. 3

بالنســبة للضرائــب التــي تحجــز مــن المنبــع علــى المبالــغ المدفوعــة فــي أو قبــل 31 ديســمبر مــن الســنة التقويميــة التــي أ. 

تــم اإلخطــار بإنهــاء االتفاقيــة فيهــا.

بالنســبة لضرائــب الدخــل األخــرى علــى الدخــل المســتمد خــالل الســنة التقويميــة التــي تــم اإلخطــار بإنهــاء اإلتفاقيــة فيهــا 	. 

أو بالنســبة للحســابات فعلــى المــدة الحســابية المنتهيــة خــالل هــذه الســنة.

ــة التــي ج.  ــل 31 ديســمبر مــن الســنة التقويمي ــن يتوفــون قب ــركات األشــخاص الذي ــة اإلرث علــى األمــوال وت بالنســبة لضريب

ينتهــي فيهــا نفــاذ االتفاقيــة. 

فيمــا يتعلــق بضريبــة الثــروة علــى رؤوس األمــوال المملوكــة فــي اليــوم األول مــن ينايــر مــن الســنة الميالديــة التــي د. 

يتوقــف بنهايتهــا العمــل بهــذه االتفاقيــة.



امـسـح هـذا الـكـود لالّطالع عـلـى آخر تحديـث 
لهذا المستند وكافة المستندات المـنـشورة 
gazt.gov.sa أو تفضل بزيـارة الموقع اإللكتروني


