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كيفية تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة في السعودية؟

 

إذا كنت مستثمر سعودي أو مستثمر أجنبي وتريد
تأسيس شركة لتبدأ في استثماراتك في المملكة
العربية السعودية، فإننا في هذا المقال سوف
نوضح لك كيفية تأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة في السعودية؟ منح نظام الشركات في
المملكة العربية السعودية للمستثمر السعودي
عدة أنواع من الشركات التي يمكن تأسيسها في

المملكة والبدء في جني األرباح من …
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%b0%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d8%a9/
https://mustsharik.com/%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%b0%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d8%a9/


مزايا وحوافز وضمانات اإلستثمار
األجنبي في السعودية

 
المملكة العربية السعودية من دول مجموعة
العشرين، ولديها العديد من الفرص اإلستثمارية
الجديدة في المجاالت التقليدية والناشئة مثل
الرياضة والثقافة والسياحة والترفيه، كما أنها
توفر للمستثمرين العديد من مزايا وحوافز
وضمانات اإلستثمار األجنبي في السعودية، والتي
أفصح عنها نظام اإلستثمار األجنبي والئحته
التنفيذية. سنناقش في هذا المقال أهم مزايا

وحوافز وضمانات اإلستثمار األجنبي …
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/


ضريبة الدخل في السعودية
 

تتعدد األنظمة الضريبية في المملكة العربية
السعودية ومن أشهر هذه األنظمة نظام ضريبة
الدخل، فهو يعد من أهم أنظمة الضريبة في
السعودية، كما أن نظام ضريبة الدخل يخضع له
كافة مزاولي األنشطة التجارية في المملكة،
ويؤثر تأثير مباشر على حجم اإلستثمار في المملكة
العربية السعودية، وعلى أثر أهمية هذا النظام

الضريبي يمكن تناول بعض أهم …
 
 

قراءة المزيد

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


أنواع اإلستثمار األجنبي في السعودية
 

توفر المملكة العربية السعودية للمستثمرين
األجانب العديد من أنواع اإلستثمار األجنبي في
السعودية في مختلف المجاالت، ومنحت
للمستثمر األجنبي الحق في إتخاذ أحد الصور اآلتي
ذكرها عند قيامه باإلستثمار في المملكة العربية
السعودية، حيث يتم اإلستثمار األجنبي في
السعودية من خالل منشآت مملوكة لمستثمر
وطني ومستثمر أجنبي، أو منشآت مملوكة

بالكامل لمستثمر أجنبي، كما يقتصر …
 
 
قراءة المزيد 

https://mustsharik.com/%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/


نظام التكاليف القضائية
 

نظام التكاليف القضائية 1443 هـ الصادر
بالمرسوم مليك رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ 

بسم الله الرحمن الرحيم 
المادة األولى

يكون لأللفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام
نة أمامها، ما لم يقتض السياق المعاني المبي

معنى آخر:
النظام: نظام التكاليف القضائية.
الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.

اإلدارة المختصة: اإلدارة المعنية بتحصيل التكاليف
القضائية، وردها.

 
قراءة المزيد 

https://mustsharik.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/


نظام اإلنضباط الوظيفي
 

نظام اإلنضباط الوظيفي 1443هـ الصادر
بالمرسوم مليك رقم (م/18) وتاريخ 1443/2/8هـ

بسم الله الرحمن الرحيم 
المادة األولى

يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية -أينما وردت في
هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:

النظام: نظام االنضباط الوظيفي.
الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.

الوزير: الوزير المختص بشؤون وزارته، أو رئيس
الجهة المستقلة، بحسب األحوال.

 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b6%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d9%8a/


نظام األحوال الشخصية
 

نظام األحوال الشخصية 1443 هـ الصادر
بالمرسوم المليك رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ

بسم الله الرحمن الرحيم 
(الباب األول) الزواج (الفصل األول) الخطبة
المادة األولى: الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.
المادة الثانية: لكل من الخاطب والمخطوبة
العدول عن الخطبة. المادة الثالثة: جميع ما
يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى اآلخر خالل فترة

الخطبة يعد هدية؛ ما …
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9/


نظام اإلستثمار األجنبي
 

نظام اإلستثمار األجنبي 1421 هـ الصادر بالمرسوم
مليك رقم م/1 بتاريخ 5 / 1 / 1421هـ 

بسم الله الرحمن الرحيم 
المادة األولى: يكون لأللفاظ والعبارات التالية
المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض
السياق خالف ذلك: أ – المجلس: المجلس
االقتصادي األعلى. (حذف تعريف ( المجلس )
وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (264)

وتاريخ …

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a/
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