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مخالفات الذوق العام وعقوبتها في
المملكة العربية السعودية

الذوق العام هو مجموعة السلوكيات واآلداب
التي ُتعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته
بحسب األسس والمقومات الواردة في النظام
األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية،
وهناك مخالفات نصت عليها الئحة المحافظة
على الذوق العام يجب على األشخاص في
األماكن العامة عدم إرتكابها وإحترام القيم
والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.

وأضحت الئحة المحافظة على الذوق …
 
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7/
https://mustsharik.com/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7/


كيفية التظلم من قرارات هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك

 
إذا كنت من األشخاص الخاضعين لضريبة الدخل
أو ضريبة القيمة المضافة، وصدر ضدك قرار هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك، كيف يمكنك التظلم
من هذا القرار؟ يوضح اإلجابة على هذا السؤال
محامي ضريبة في مكتب مستشارك لألعمال
القانونية والضريبية، متخصص في اإلعتراض على
قرارات الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من

خالل ما جاء في قواعد عمل لجان الفصل …
 
 
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b8%d9%84%d9%85-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%83%d8%a7%d8%a9/
https://mustsharik.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b8%d9%84%d9%85-%d9%85%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%83%d8%a7%d8%a9/


اعتماد الئحة تنظيم العمل
 

اعتماد الئحة تنظيم العمل داخل الشركة يهدف
إلى خلق بيئة عمل آمنة وفعالة، وذلك من خالل
تحديد واجبات وحقوق كل من الشركة والعاملين
بها، ولقد أوجب نظام العمل في المملكة العربية
السعودية على صاحب العمل القيام بإعداد الئحة
تنظيم العمل داخل منشأته وفق النموذج المعد
من وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية،

فإذا كان لديك منشأة …
 
 
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84/
https://mustsharik.com/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84/


ماذا تعرف عن األوراق التجارية؟
 

تعتبر التعامالت اآلجلة من األمور التي ال غنى
عنها في المعامالت التجارية، والمقصود باألجل
هنا هو الميعاد الذي يمنحه الدائن للمدين لسداد
الدين، وتقوم األوراق التجارية بدورها في هذه
المعامالت كأداة وفاء وأداة إئتمان. فإذا تم تحرير
ورقة تجارية في تاريخ معين وتم تعيين تاريخ أخر
لإلستحقاق فإن هذه المدة تعتبر أجل للسداد،

لذلك تعتبر …
 
 
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%9f/
https://mustsharik.com/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%9f/


نظام مراقبة شركات التمويل
 

نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم
مليك رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ 

المادة األولى يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية –
أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام
كل منها، ما لم يقتِض السياق خالف ذلك:
النظام: نظام مراقبة شركات التمويل. الالئحة:
الالئحة التنفيذية لهذا النظام. المؤسسة:

مؤسسة النقد العربي السعودي. …
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84/
https://mustsharik.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84/


نظام حقوق كبير السن ورعايته
 

نظام حقوق كبير السن ورعايته الصادر بالمرسوم
مليك رقم (م/47) وتاريخ 03 /06 /1443هـ

المادة األولى: يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية
-أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام
كل منها: 1- النظام: نظام حقوق كبير السن
ورعايته. 2- الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام. 3-
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية. 4- الوزير: وزير الموارد البشرية

والتنمية االجتماعية. …
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%87/
https://mustsharik.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86-%d9%88%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%87/


نظام اإلثبات

نظام االثبات 1443 هـ بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم مليك رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ

(الباب األول) أحكام عامة
المادة األولى: تسري أحكام هذا النظام على
المعامالت المدنية والتجارية. المادة الثانية: 1- على
المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه
نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها

متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. …

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa/
https://mustsharik.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa/


هاتف: 0118274291

للمزيد من المعلومات:

واتساب: 0594305020

info@mustsharik.com
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tel:+966118274291
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https://apps.apple.com/us/app/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/id1581320116
https://wa.me/966594305020

