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نفقة األقارب في نظام األحوال
الشخصية الجديد

جاء نظام األحوال الشخصية الجديد موضحاً أنواع
النفقات الملزم بها الفرد وفقاً للشريعة
اإلسالمية، فمثلما بين النظام نفقة الزوجة
وأوضح كافة ضوابطها، حرص المنظم السعودي
أيضاً على النص على نفقة األقارب، تلك النفقة
التي حثت عليها الشريعة اإلسالمية لضمان
السالم اإلجتماعي بين األفراد في المجتمع،
فنظام األحوال الشخصية الجديد جاء ملماً بتلك

القضايا التي تثور …

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%86%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%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-%d8%a7/
https://mustsharik.com/%d9%86%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%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-%d8%a7/


الخلع في نظام األحوال الشخصية
الجديد

تضمن نظام األحوال الشخصية الجديد كافة
القواعد والضوابط المنظمة والحاكمة للعالقات
األسرية بين األفراد في المملكة العربية
السعودية، وتلك القواعد والضوابط جاءت
مستمدة من الشريعة اإلسالمية، فحرص
المنظم السعودي على جمع كل تلك الضوابط
وصياغتها بصورة مبسطة للعامة، بحيث يسهل
فهم أحكامها والعمل على تنفيذها بشكل يرضى
الله ورسوله، كما أنه مثلما تحدث نظام األحوال …

 
قراءة المزيد 

https://mustsharik.com/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%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-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/
https://mustsharik.com/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%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-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/


النفقة الزوجية في نظام األحوال
الشخصية الجديد

تحرص المملكة العربية السعودية دائماً على
تحسين أحوال العالقات األسرية والترابط
األسري، حيث أصدرت نظام األحوال الشخصية
الجديد هذا النظام المستمد من مبادئ الشريعة
اإلسالمية الذى تكفلت بحماية األسرة، وأيضاً
حرص المشرع السعودي في هذا النظام على
بيان كافة حقوق الزوجة سواء في عقد الزواج أو

ال قدر الله عند حدوث الفرقة بين الزوجين، كما …

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%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/
https://mustsharik.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%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/


الطالق في نظام األحوال الشخصية
الجديد

الطالق أحد أنواع الفرقة بين الزوجين التي تحدث
عنها نظام األحوال الشخصية الجديد، هذا النظام
المستمدة نصوصه من الشريعة اإلسالمية،
فاألساس أن الله سبحانه وتعالى شرع الزواج
بين الزوجين، كما أحب أن تقوم العالقة الزوجية
بينهم على المودة والرحمة واإلحسان، ولكن قد
يحدث بعض األمور التي يترتب عليها إستحالة

العشرة بين الزوجين فلهذا أباحت الشريعة …

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-%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-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/
https://mustsharik.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-%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-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/


خدمة اإلستشارات القانونية

مستشارك لألعمال القانونية يقدم
كافة الخدمات القانونية في قضايا

األحوال الشخصية، بما في ذلك
قضايا الطالق والخلع ودعاوى فسخ
النكاح، قضايا النفقة وتشمل نفقة

الزوجة والمطلقة واألطفال.
 

طلب إستشارة قانونية

https://mustsharik.com/family-law/


قصة امرأة افتعلت المشاكل مع زوجها
ليطلقها وتتزوج رجل آخر بتحريض من
صديقتها وبعد مرور عدة أشهر كانت

المفاجأة.
صحيفة المرصد: قص الراوي صالح الحصيني خالل
لقاء له مع برنامج “األجاويد” المذاع على قناة
“المجد” الفضائية قصة امرأة افتعلت المشاكل
مع زوجها ليطلقها وتتزوج من شخص آخر
بتحريض من صديقتها وعندما حدث ما خططت
له تفاجأت بما لم تتوقعه. حياة مستقرة ولديها 4
أبناء وقال أن : ” المرأة كانت تعيش حياة مستقرة

فهي …
قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%83%d9%84-%d9%85%d8%b9-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%a7-%d9%84%d9%8a%d8%b7%d9%84/
https://mustsharik.com/%d9%82%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%83%d9%84-%d9%85%d8%b9-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%a7-%d9%84%d9%8a%d8%b7%d9%84/


وزارة العدل: 1.9 مليون مستفيد من
منصة تراضي

كشفت وزارة العدل عن عقد أكثر من 600 ألف
جلسة صلح، عبر منصة تراضي اإللكترونية، استفاد
منها أكثر من 1.9 مليون مستفيد، منذ تدشين
الخدمة. وأوضحت أن عدد وثائق الصلح الصادرة
عبر منصة “تراضي”، بلغت أكثر من 120 ألف
وثيقة، مشيرة إلى أن “تراضي” تتيح حل النزاعات
-عن بعد- دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة

مكاتب …
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-1-9-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6/
https://mustsharik.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-1-9-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6/


هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ُتجري
تعديالت على الالئحة التنفيذية لضريبة

التصرفات العقارية

أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديالت
على الالئحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية،
تضمنت عدًدا من االستثناءات من ضريبة
التصرفات العقارية، كان من أبرزها استثناء
التصّرُف في العقار، من قبل أي شخص لمطوٍر
عقارّي مرّخٍص لمزاولُة أنشطة البيع والتأجير على
الخارطِة على أّن يكوَن العقاُر مخّصًصا ألحِد

مشاريِع البيع على الخارطة. إلى جانب عدد آخر  …

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/121-2/
https://mustsharik.com/121-2/


“منشآت” تشارك المعرض السعودي
الدولي للتسويق اإللكتروني والتجارة

اإللكترونية

تشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة “منشآت”، في المعرض السعودي
الدولي للتسويق اإللكتروني والتجارة اإللكترونية
كشريك لريادة األعمال، الذي سينظم في
معرض الظهران أكسبو خالل الفترة من 16 – 18
أغسطس 2022، وذلك بهدف تسليط الضوء
على خدمات ومبادرات “منشآت” في مجال
التجارة اإللكترونية الداعمة لقطاع ريادة األعمال...

 
قراءة المزيد 

https://mustsharik.com/%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a2%d8%aa-%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%84/
https://mustsharik.com/%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a2%d8%aa-%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%84/


«العدل»: إتاحة تقديم مستفيدي
«الضمان» على «اإلعفاء من المقابل

المالي للتدريب» حال قبولهم

أعلنت وزارة العدل، أنه في حال قبول مستفيدي
المعاش الضماني في برنامج التدريب، سيتاح لهم
التقديم على خدمة طلب اإلعفاء من المقابل
المالي للتدريب وفق المواعيد المحددة من مركز
التدريب العدلي. وكشفت أنه يمكن للمستفيد
تقديم طلب اإلعفاء من خالل إرسال الطلب إلى
البريد اإللكتروني efe-jtc@moj.gov.sa. وأكدت أنه

في حال الرغبة باالستعالم عن سبب رفض …
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a5%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://mustsharik.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a5%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86/


النائب العام يشدد على التيسير
والشفافية في التعامل مع المراجعين

وسرعة إنجاز قضاياهم

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله
المعجب على أصحاب الفضيلة رؤساء نيابات
المناطق بالتيسير والشفافية في التعامل مع
المراجعين، وسرعة إنجاز قضاياهم وضرورة
االلتقاء بهم وسماع طلباتهم الجزائية، والبت
فيها دون تأخير، واالهتمام في المقام األول
بقضايا السجناء والموقوفين، والتأكيد على تكثيف
الجوالت الرقابية والتفتيشية على السجون ودور

التوقيف،  …
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/sa-3/
https://mustsharik.com/sa-3/


رسميا.. إعادة فتح استقدام العمالة
المنزلية من إندونيسيا

 
وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
اليوم ممثلة بنائب وزير الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر
أبوثنين مع ممثل الجانب اإلندونيسي وزيرة
القوى العاملة إيدا فوزية، اتفاقية مشروع القناة
الواحدة إلعادة فتح استقدام العمالة المنزلية
اإلندونيسية بالمملكة في عدة مهن، حيث
سيكون االستقدام متاًحا من خالل شركات

االستقدام بالتزامن مع تاريخ توقيع …
 
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a7-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2/
https://mustsharik.com/%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%a7-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2/


قصر مطالبة العمالء بالمبالغ المتعثرة
فقط

شدد البنك المركزي السعودي، على جهات
التمويل، بضرورة قصر مطالبة العمالء بالمبالغ
المتعثرة فقط من دون سواها، والتي تضمنها
سند ألمر، على أال تتم إقامة الدعاوى أمام المحاكم
المختصة بـطلب تنفيذ، إال بعد استيفاء
المتطلبات المحددة من البنك، والتي تسبق إقامة
الدعوى. جاء ذلك في إطار تعليمات تعامل جهات

التمويل مع سند األمر الذي عممه …
 
 
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%82%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%ab%d8%b1%d8%a9/
https://mustsharik.com/%d9%82%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%ab%d8%b1%d8%a9/


وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر
84 رخصة تعدينية خالل شهر يونيو

الماضي

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن
إصدار 84 رخصة تعدينية جديدة خالل شهر يونيو
الماضي، تتمثل في 51 رخصة استكشاف، و 26
رخصة لمحاجر مواد البناء، و 3 رخص فائض خامات
معدنية، ورخصتي استغالل، ورخصتي استطالع،
وذلك وفًقا لتقرير المركز الوطني للمعلومات
الصناعية والتعدينية التابع للوزارة. وأوضح التقرير

أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع …
 
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-84-%d8%b1/
https://mustsharik.com/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-84-%d8%b1/


طرح أكثر من خمسة آالف فرصة
إستثمارية عبر بوابة اإلستثمار البلدي

“فرص” خالل النصف األول من 2022

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية
واإلسكان عن طرح أكثر من 5 آالف فرصة
استثمارية متنوعة في مدن المملكة خالل النصف
األول من العام 2022، وذلك ضمن الجهود
المستمرة في تنمية االستثمارات ورفع مستوى
استدامة المدن وتنويع النشاط االقتصادي فيها،
بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق أهداف
رؤية المملكة 2030. وتضمنت الفرص

االستثمارية المطروحة من …
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a8/
https://mustsharik.com/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d9%81-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%a8/


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.
جميع األعمال تقدم من مكتب محاماة معتمد لدى

وزارة العدل وأخصائي ضريبة القيمة المضافة.
 
 

إعرف المزيد عن الباقات

https://mustsharik.com/packages/


نظام استئجار الدولة للعقار

نظام استئجار الدولة للعقار الصادر بالمرسوم
المليك رقم (م/136) وتاريخ 28 /12/ 1443هـ

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 27

8// 1412هـ.
وبناًء على المادة (العشرين) من نظام مجلس
الوزراء، الصادر باألمر المليك رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/

1414هـ …
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a6%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1/
https://mustsharik.com/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a6%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1/


الالئحة التنفيذية لنظام حماية حقوق
المؤلف

الالئحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف
المعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية
للملكية الفكرية رقم (03 /21/ 2022) وتاريخ 17 /11/

1443هـ، الموافق 16 /6/ 2022م 
قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية
الفكرية رقم (03 /21/ 2022) وتاريخ 17 /11/ 1443هـ 
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية
الفكرية بناًء على الصالحيات واالختصاصات

الممنوحة له نظاماً …
 
 
 
 

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%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84/
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%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84/


الالئحة التنفيذية لضريبة التصرفات
العقارية

الالئحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (712) وتاريخ
15 صفر 1442هـ والمعدلة بموجب القرار الوزاري
رقم (2229) وتاريخ 7 جمادى اآلخرة 1442هـ
والمعدلة بموجب القرار الوزاري رقم (1429)
وتاريخ 8 رجب 1443هـ والمعدلة بموجب القرار

الوزاري رقم (2569) وتاريخ 11 محرم 1444هـ 
قرار وزير المالية رقم (2569) وتاريخ 11 /01/

1444هـ
 إن وزيـر الماليةرئيس مجلس …

 
 
 
 

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%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
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%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/


الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية
لتسويق اإلستثمار

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق
اإلستثمار 1444 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (13) وتاريخ 1444/1/4هـ

إن مجلس الوزراء
بعد االطالع على المعاملة الواردة من الديوان
المليك برقم 31624 وتاريخ 20 / 5 / 1443هـ،
المشتملة على برقية معالي وزير االستثمار رقم

1913 وتاريخ 15 / 5 / 1443هـ، في شأن إنشاء …
 
 
 
 

قراءة المزيد

https://mustsharik.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/
https://mustsharik.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/


هاتف: 0118274291

للمزيد من المعلومات:

واتساب: 0594305020

info@mustsharik.com

mustsharik.com

إستعرض األعداد السابقة من
نشرة مستشارك

األعداد السابقة

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/
https://mustsharik.com/nashra/

