
النشرة القانونية

إتصل بنا:

أبريل 2022م

0594305020

لمكتب مستشارك

tel:+966594305020
tel:+966594305020


إجراءات استخراج رخصة استيراد في
السعودية

 
بينت إجراءات تراخيص االستيراد كيفية استخراج
رخصة استيراد في السعودية، حيث يحق ألي
شركة أو منشأة التقدم بطلب الحصول على
تراخيص االستيراد عند استيفاء المتطلبات
الالزمة، بشرط أن تكون السلع المستوردة ذات
عالقة بنطاق نشاطها المحدد في سجلها
التجاري، كما يحق ألي شخص التقدم بطلب
الحصول على تراخيص االستيراد بشرط أن تكون

السلع المستوردة إلستعماله …
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b1%d8%ae%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/


تسهيالت للمستثمرين األجانب في
السعودية

 
حققت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية
في سهولة وسرعة بدء ممارسة األنشطة
التجارية بما في ذلك ممارسة أعمال اإلستثمار
األجنبي في السعودية، ويأتي هذا التقدم نتيجة
إحداث مجموعة من اإلصالحات الغير المسبوقة
والتحسينات المتنوعة والتي نفذتها المملكة على
مستوى األنظمة واللوائح واإلجراءات، والتي
بدورها أسهمت في جعل المملكة رائدة اإلصالح

في بيئة األعمال، مما يؤكد …
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%aa%d8%b3%d9%87%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8/


إعرف المزيد عن الباقات

مستشارك لألعمال القانونية والضريبية يقدم
أعمال إستشارية متكاملة لألفراد والمنشآت
الصغيرة والمتوسطة بأحدث أدوات التحول

الرقمي، من خالل باقات سنوية تهدف
لتقليل التكاليف التشغيلية وتوفير الوقت.

https://mustsharik.com/packages/


شروط منح الترخيص لإلستثمار األجنبي
في السعودية

تعد المملكة السعودية أرض خصبة وجاذبة 
لإلستثمار األجنبي، وعلى أثر ذلك أتاحت المملكة
العربية السعودية للمستثمرين األجانب تأسيس
إستثماراتهم في جميع أنحاء المملكة، وتقوم
وزارة اإلستثمار بتمكين المستثمرين من
الوصول للفرص اإلستثمارية من خالل تسهيل
شروط وإجراءات اإلستثمار األجنبي في
السعودية، وأيضاً إضافة بعض المزايا والحوافز
التي تجذب المستثمر األجنبي لإلستثمار في

السعودية، بحيث تتدفق …
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%d9%84%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/


إجراءات تأسيس شركة مساهمة في
السعودية

 
شركات المساهمة تعد من أنجح نماذج
اإلستثمار في السعودية، كما تعد أهم أداة
للتطور اإلقتصادي في المملكة، فهي األداة
الجامعة لشؤون التجارة والصناعة، كما أنها
المنفذ للقيام بالمشاريع الكبيرة التي تحتاج
لرؤوس أموال ضخمة، كما أن شركات
المساهمة في السعودية ال يقتصر اإلستثمار
فيها على المؤسسين السعوديين بل يمكن

للمستثمر األجنبي أيضاً إستثمار أمواله في …
 
قراءة المزيد 

https://mustsharik.com/%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/


نظام األحداث
 

نظام األحداث 1439 هـ الصادر بالمرسوم مليك
رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود ملك المملكة العربية السعودية بناًء على
المادة (السبعين) من النظام األساسي للحكم،
الصادر باألمر المليك رقم (أ/90) بتاريخ
1412/8/27هـ. وبناًء على المادة (العشرين) من

نظام مجلس الوزراء، الصادر باألمر المليك رقم …
 
 
قراءة المزيد 

https://mustsharik.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab/


الالئحة التنفيذية لنظام األحداث
 

الالئحة التنفيذية لنظام األحداث 1442هـ الصادرة
بقرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ

1442/4/16هـ.
بسم الله الرحمن الرحيم

إن مجلس الوزراء بعد االطالع على المعاملة
الواردة من الديوان المليك برقم 37341 وتاريخ 5 /
7 / 1440هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير
العدل رقم 40/1327882 وتاريخ 16 / 6 / 1440هـ،

في شأن مشروع الالئحة التنفيذية لنظام …
 
قراءة المزيد 

https://mustsharik.com/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab/


الالئحة التنظيمية لدور األحداث
 

الالئحة التنظيمية لدور األحداث الصادرة بقرار
مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24هـ

1442 هـ.
بسم الله الرحمن الرحيم

إن مجلس الوزراء بعد االطالع على المعاملة
الواردة من الديوان المليك برقم 44060 وتاريخ 7
8// 1440هـ، المشتملة على خطاب وزارة الموارد
البشرية والتنمية االجتماعية رقم 63320 وتاريخ 22
10// 1437هـ، في شأن مشروع الالئحة التنظيمية

لدور …
 
قراءة المزيد 

https://mustsharik.com/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab/


التعليمات الخاصة بصناديق استثمار
التمويل المباشر

 
التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل
المباشر الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية
بموجب القرار رقم 1-35-2022 وتاريخ 12 /8
1443/هـ، الموافق 15 /3/ 2022م بناًء على نظام
السوق المالية الصادر بالمرسوم المليك رقم
(م/30) وتاريخ 2 /6 /1424هـ. أوًال: تمهيد أ) تهدف
هذه التعليمات إلى تنظيم طرح وحدات صناديق

االستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة نشاط …
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1/


بدء التطبيق لقراري توطين مهن
التخصصات الصحية واألجهزة الطبية

ورفع الحد األدنى ألجور أطباء األسنان
والصيادلة

بدأ سريان تطبيق قراري توطين مهن 
التخصصات الصحية بنسبة 60%، ومهن قطاع
األجهزة الطبية بنسبة 30% للمهن الهندسية
والفنية لألجهزة الطبية و 40% لمهن المبيعات
والتعريف باألجهزة والمستلزمات الطبية في
جميع أنحاء المملكة، اعتباراً من يوم االثنين 10 / 09
/ 1443 هـ الموافق 11 / 04 / 2022 م، حيث أصدرت

وزارة الموارد البشرية …
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%aa%d9%88%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9/


تعديل المادتين (38) و(28) من نظامي
التقاعد المدني والعسكري

 

نشرت الجريدة الرسمية أم القرى في 7 رمضان
1443هـ الموافق 8 إبريل 2022م قرار مجلس
الوزراء رقم 466 وبتاريخ بشأن تعديل المادة (38)
من نظامي التقاعد المدني والمادة (28) نظام
التقاعد العسكري. حيث تضمن القرار تعديل
المادة (38) من نظام التقاعد المدني -الصادر
بالمرسوم المليك رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/

1393هـ- …
 
 
 
 

قراءة المزيد

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


وزارة اإلستثمار تستطلع أراء العموم
على مشروع نظام اإلستثمار الجديد

 

أعلنت وزارة اإلستثمار السعودية عن طرحها
لمشروع نظام اإلستثمار على منصة “استطالع”
التابعة للمركز الوطني للتنافسية، ألخذ آراء
العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص،
إعتباًرا من اليوم 4 / 9 / 1443هـ ، وذلك إلستطالع
المرئيات بهدف تطوير نظام اإلستثمار األجنبي

الحالي، وتحسين البيئة التنظيمية لإلستثمار …
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%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/


الزكاة والضريبة والجمارك تتيح خدمة
“زكاتي” للعام الخامس على التوالي

 

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام
الخامس على التوالي خدمة “زكاتي” التي توفر
لألفراد خاصية إخراج الزكاة اختيارًيا عبر تطبيق
“زكاتي” للهواتف الذكية، أو من خالل الموقع
.(zakaty.gov.sa) اإللكتروني الخاص بالخدمة
وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح لألفراد إخراج

الزكاة من خالل طرق الدفع اآلمنة والموثوقة …
 
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%b2%d9%83%d8%a7%d8%aa%d9%8a/


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
mailto:info@mustsharik.com
https://mustsharik.com/

