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تسجيل العالمات التجارية فى السعودية
 

تعد العالمات التجارية في السعودية من أهم
المقومات اإلقتصادية ألكثر المشاريع التجارية،
فالعالمة التجارية بمثابة هوية للنشاط لتسهيل
معرفة المستهلكين للمنتج وتمييزه، والمشاريع
التجارية في السعودية دائماً تحتاج للتسويق
والترويج، وعلى ذلك العالمات التجارية تعد أهم
المفاتيح التي تتيح سهولة ترويج وتسويق المنتج
للمستهلك وشد إنتباه ونشر الثقة في تعامله

مع المنتج، ومن هذا المنطلق …
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/
https://mustsharik.com/%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/


الحادث المروري الموجب للمسؤولية في
السعودية

على أثر التطورات التكنولوجية واإلقتصادية في 
المملكة العربية السعودية أصبح إستخدام
المركبات مهم جداً في جميع مجاالت الحياة
اليومية، ولمواكبة هذه التطورات أرست المملكة
نظام يعمل على تنظيم الحركة المرورية فيها
لجميع وسائل النقل يسمى نظام المرور، كما أن
الهدف األساسي من نظام المرور السعودي هو
الحفاظ على سالمة األشخاص والسائقين

ووضع قواعد خاصة يجب …
 
 
قراءة المزيد 

https://mustsharik.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/
https://mustsharik.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/


حقوق المرأة العاملة في السعودية
 

تشهد أسواق العمل السعودية تواجد للمرأة
على نطاق واسع جنباً إلى جنب مع الرجل في
العديد من األنشطة والمجاالت، بما في ذلك
األنشطة الصناعية والتجارية والتعليمية وغيرها
من المجاالت، ونظراً إلختالف طبيعة المرأة عن
الرجل فقد وضع نظام العمل السعودي ضوابط
معينة تكفل حماية حقوق المرأة العاملة في

السعودية وهي على النحو التالي: عدم تشغيل …
 
 
 
قراءة المزيد 

https://mustsharik.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/
https://mustsharik.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/


ضريبة القيمة المضافة في السعودية
 

ضريبة القيمة المضافة تعتبر من أحدث النظم
الضريبية في المملكة العربية السعودية، حيث بدء
األمر بتصديق المملكة العربية السعودية على
اإلتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية كونها من
الدول األعضاء في مجلس التعاون، وثم إصدار
المملكة النظام الخاص والالئحة التنفيذية لنظام
ضريبة القيمة المضافة بما يتوافق واإلتفاقية

الموقعة، وفي هذا …
 
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/
https://mustsharik.com/%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/


صالحيات مفتش مكتب العمل
 

يتولى المفتشون في مكاتب العمل مهمة
مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح
والقرارات الصادرة بمقتضاه في المنشآت
التجارية والصناعية الخاضعة لتفتيش العمل،
وذلك عن طريق الزيارات التفتيشية للتحقق من
تنفيذ هذه المنشآت لإلحتياطات والشروط
النظامية موضوع التفتيش وإتخاذ اإلجراءات
الالزمة في حالة عدم تنفيذها، باإلضافة إلى
معاونة كل من العمال وأصحاب األعمال

وإرشادهم إلى أفضل …
 
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b4-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84/
https://mustsharik.com/%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b4-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84/


الئحة المحافظة على الذوق العام
 

الئحة المحافظة على الذوق العام 1440 هـ
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ

1440/8/4 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم 

المادة األولى
ألغراض تطبيق هذه الالئحة، يقصد بالعبارات
واأللفاظ اآلتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما

لم يقتِض السياق غير ذلك:
الالئحة: الئحة المحافظة على الذوق العام.

الذوق العام: مجموعة السلوكيات واآلداب التي
تعبر عن قيم المجتمع ...

 
قراءة المزيد 

https://mustsharik.com/%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85/
https://mustsharik.com/%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85/


التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات
مخالفات البيع بجدول المخالفات

والجزاءات البلدية
قرار وزير التجارة رقم (00277) وتاريخ 16-7-1443هـ 

المادة األولى: التعريفات
الالئحة: الئحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 25

2// 1442هـ.
جدول المخالفات والجزاءات البلدية: جدول
المخالفات والجزاءات البلدية الصادر بقرار وزير
الشؤون البلدية والقروية واإلسكان رقم

(4300204497) وتاريخ 12 /3/ 1443هـ.
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae/
https://mustsharik.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ae/


نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
 

الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو
اعتبارية ، عامة أو خاصة .

النظام المعلوماتي : مجموعة برامج وأدوات
معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل

الحاسبات اآللية .

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر
بالمرسوم مليك رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428هـ

المادة األولى
يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية – أينما وردت في
هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض

السياق خالف ذلك:
.1

.2

 
قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9/
https://mustsharik.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9/


الئحة تنظيم أعمال النظارة
 

الئحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس
إدارة الهيئة العامة لألوقاف رقم (31 /1 /18 /43)

وتاريخ 30 /05/ 1443هـ 
الفصل األول: المقدمة 

المادة األولى: التعريفات يقصد باأللفاظ
والعبارات اآلتية المعاني المبينة أمام كل منها
-أينما وردت بهذه الالئحة – ما لم يقتِض السياق
خالف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة لألوقاف. الجهة

المختصة: هي الجهة المعنية بتوثيق …

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%a9/
https://mustsharik.com/%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%a9/


هاتف: 0118274291

للمزيد من المعلومات:

واتساب: 0594305020

info@mustsharik.com

mustsharik.com

tel:+966118274291
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.squireapps.mustasharik
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

