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لمكتب مستشارك

نشرة شهرية تحتوي عىل أهم  المستجدات

القانونية في المملكة العربية السعودية

tel:+966594305020


كيفية تأسيس شركة مهنية في
السعودية

 
تحرص المملكة العربية السعودية وتهتم
باألخص بالمجال التجاري واإلقتصادي حتى يمنو
إقتصادها بين دول العالم ويزدهر، كما أن الهدف
المثالي القائم على العمل عليه يوماً بعد يوم هو
أن تكون السعودية وجهة إستثمارية جاذبة
ومحفزة لإلستمرار بشكل متزايد ودائم، كما
تحرص المملكة العربية السعودية على تمكين
المستثمرين من الوصول للفرص اإلستثمارية

الجيدة ويهتم بتقديم التسهيالت …
 
 
 
 

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-%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/


كيفية إدارة الشركة المهنية في
السعودية

 
الشركة المهنية هي شركة مدنية ذات شخصية
إعتبارية مستقلة، يؤسسها شخص أو أكثر من
األشخاص المرخص لهم بممارسة مهنة حرة
واحدة أو أكثر سواء فيما بينهم أو مع غيرهم،
ويكون غرضها ممارسة تلك المهن، أما المهنة
الحرة هي مهنة يقدم من خاللها شخص خدمات
إلى الغير لحسابه الخاص، وذلك على سبيل

اإلحتراف وإستناداً إلى خبرة …
 
 
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/


األثار المترتبة على فقد الشريك في
الشركة المهنية ترخيص المهنية

 
تعتبر الشركات المهنية من أهم وأحدث أشكال
الشركات في المملكة العربية السعودية، نظرا
لما تتيحه ألصحاب المهن الحرة من فرصة
تأسيس شركة فيما بينهم، على سبيل المثال
مهنة المحاماة والمحاسبة والطب والهندسة،
كما يجوز للمستثمرين من غير أصحاب المهن
الحرة أن يشاركوا أو يساهموا في الشركات
المهنية كنوع من أنواع اإلستثمار في هذه

المهن، ولكن …
 
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%81%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%85/


مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل
السعودي

 
يعد نظام العمل في المملكة العربية السعودية
من أهم التشريعات المؤسسة والمنظمة
لعالقات العمل بين صاحب العمل والعامل،
حيث أرست جميع المفاهيم واإللتزامات
والحقوق الواجب إتباعها سواء من قبل صاحب
العمل والعامل، فنظام العمل السعودي منذ
صدوره وخالل ما مر به أيضاً من تعديالت
وتحديثات جاء مؤسساً لعالقة تعاقدية متوازنة

وصحيحة قائمة على التراضي بين …
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a3%d8%a9-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9/


خدمة اإلستشارات القانونية
عن ُبعد

مستشارك لألعمال القانونية و الضريبية

mustsharik.com |  011-8274291

األن يمكنك طلب إستشارتك
القانونية عن ُبعد من خالل

إجتماع  إفتراضي مع 
المحامي نواف العوني 

الطلب األن

https://mustsharik.store/products/web


تسهيًال لبدء العمل التجاري في المملكة
“التجارة”: خدمات جديدة للشركات

المساهمة واألجنبية عبر الفرع الرقمي
كشفت وزارة التجارة عن إطالق خدمات جديدة 

للشركات المساهمة واألجنبية من خالل الفرع
الرقمي للوزارة، وذلك حرصاً منها على تسهيل
بدء العمل التجاري، وتحفيز البيئة التجارية في
المملكة. وبينت الوزارة أن الخدمات الجديدة
للشركات المساهمة، تضمنت إمكانية تأسيس
شركة مساهمة، والتحول إلى شركة مساهمة،
وإصدار خطاب عدم الممانعة للشركات

المساهمة المدرجة، وإصدار القرار الوزاري …
 
قراءة المزيد 

https://mustsharik.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8/


تحفيًزا للمنشآت ولتخفيف اآلثار المترتبة
نتيجة جائحة كورونا “هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك ” تعفي مكلفيها من الغرامات

والعقوبات المالية
  أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إعادة 

إطالق مبادرة إلغاء الغرامات واإلعفاء من
العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين
لجميع األنظمة الضريبية، ولمدة ستة أشهر،
ابتداًء من اليوم األربعاء 1 يونيو 2022م وحتى 30
نوفمبر 2022م، وذلك بهدف تخفيف اآلثار
االقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة

كورونا. وأوضحت الهيئة أن الغرامات  …
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/tax-5/


البلدية واإلسكان تواصل تأهيل منشآت
القطاع الخاص عبر خدمة تصنيف مشغلي

خدمات المدن
تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان 

جهودها في دعم وتأهيل منشآت القطاع
الخاص، واالرتقاء بها عن طريق استيفاء الحد
األدنى من المعايير الفنية والمالية واإلدارية
والتنفيذية لتقديم الخدمات في مدن المملكة،
وذلك من خالل إطالق خدمة تصنيف مشغلي
خدمات المدن. وتهدف الخدمة لالرتقاء بمستوى
المنشآت المقدمة للخدمات في المملكة من

خالل االرتقاء بالجوانب االقتصادية، إذ …

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d8%a3%d9%87%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a2%d8%aa-%d8%a7%d9%84/


ستة أشهر مهلة إلنهاء الدعاوى أمام
هيئات تسوية الخالفات العمالية

 
أمهلت هيئات تسوية الخالفات العمالية مدة 6
أشهر، إلنهاء جميع الدعاوى العمالية المقيدة
لديها، على أن تحال بعد ذلك إلى المحاكم العمالية
الستكمال نظرها وفقاً الختصاصها. ويأتي ذلك
عمًال بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء،
المتضمن تعديل الفقرة 5 من البند 7 من آلية
العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان

المظالم، لتصبح وفق النص اآلتي “إنهاء …
 
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85/


التأمينات اإلجتماعية: تعديالت على عدد من
المواد في نظامي التقاعد المدني

والتأمينات اإلجتماعية ونظام تبادل المنافع
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية 

بأن قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على
تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني ونظام
التأمينات اإلجتماعية ونظام تبادل المنافع بين
نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام
التأمينات اإلجتماعية قد تضمن تعديل الفقرة (6)
من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع مما
يتيح لمنسوبي الجهات الصادر بشأنها قرارات من

مجلس الوزراء …

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%af%d8%af/


ديوان المظالم يطلق خدمة لالعتراض أمام
المحكمة اإلدارية العليا عبر منصة معين

الرقمية
أطلق ديوان المظالم عبر منصة معين الرقمية 

خدمة تقديم طلب اعتراض أمام المحكمة اإلدارية
العليا التي تتيح ألطراف الدعاوى وممثليهم
االعتراض على األحكام والقرارات القضائية
الصادرة من محاكم االستئناف اإلدارية وبشكل
رقمي كامل ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.
ويمكن ألطراف الدعاوى و ممثليهم االستفادة
من الخدمة بالدخول على منصة معين الرقمية

واختيار الخدمات القضائية ومن …
 
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%af%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b8%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a3%d9%85%d8%a7%d9%85/


إعرف المزيد عن الباقات

خدمات متكاملة لتأسيس الشركات التجارية في
السعودية، تتضمن خدمات قانونية وضريبية على

مستوى عالي من الدقة والسرعة والتكلفة المناسبة،
يقدمها فريق متخصص يتميز بخبرات واسعة في

السوق السعودي.
 

https://wa.me/966594305020
https://wa.me/966594305020


نظام الشركات المهنية
 

الشركة المهنية شركة مدنية ذات شخصية
اعتبارية مستقلة، يؤسسها شخص (أو أكثر) من
المرخص لهم نظاماً بممارسة مهنة حرة واحدة
(أو أكثر)، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها

ممارسة تلك المهن.
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a%d8%a9/


نظام اإلتصاالت وتقنية المعلومات
 

االتصاالت: كل إرسال أو استقبال -بين
األشخاص أو األشياء- للعالمات أو اإلشارات أو
النصوص أو الصور أو األصوات أو المعلومات أو
البيانات، مهما كانت طبيعتها، بوساطة النظم

واألجهزة السلكية أو الالسلكية.
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa/


نظام اإلقامة المميزة
 

يعتبر حامل اإلقامة المميزة في حكم المقيم
لغرض تطبيق األحكام النظامية األخرى وبخاصة
األحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة

التي يقضيها خارج المملكة خالل السنة.
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9/


الالئحة التنفيذية لنظام اإلقامة المميزة
 

يجب على حامل اإلقامة المميزة -الذي يعمل في
منشآت القطاع الخاص- إبالغ وزارة العمل
والتنمية االجتماعية عند انتقاله أو أي من أفراد
أسرته إلى منشأة أخرى، وأن يضّمن ذلك في
الحساب اإللكتروني، وذلك خالل مدة ال تزيد على

سبعة أيام من تاريخ االنتقال.
 

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%a5%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85/


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/

