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 املهيدب بن عبد هللا  بن عبد العزيز  خالدالسيرة الذاتية للمرشح/ 

 . ه بمدينة الرياض١٣٨٣ امليالد:

 : املؤهل

 هـ .  ١٤٠٩بالرياض سنة  جامعة امللك سعودمن  – أنظمة )قانون(بكالوريوس  -

 :الخبرات العملّية

 ،حاصل على رخصة ممارسة املحاماة من وزارة العدل -

 بشركة خبراء النظام للمحاماة واالستشارات القانونية مؤسس و شريك  -
 اآلن   -هـ ١٤٣٩

املستشار القانوني بالساحل الشرقي للمؤسسة العامة لتحلية املياه   -

  املالحة
 ه   ١٤٣٨ – ١٤١٠

 ه  ١٤٠٩ باحث قانوني في هاتف منطقة الرياض -
 

  إلعداد وصياغة أدلة ولوائح تنظيمية مختلفة ملشاركة في عدد من اللجان القانونية واإلدارية؛  ا  -

افق مع األنظمة السعودية  .بما يتو

 . املشاركة بعشرات املؤتمرات وامللتقيات والدورات التدريبية القانونية داخل اململكة وخارجها -

اإلدارة وإستراتيجياتها   ومبعل خاصة تدريبيةالدورات اللتقيات و وامل  بعشرات املؤتمراتاملشاركة  -

 . ارجهاخونظرياتها املختلفة داخل اململكة و 

 العضويات واالهتمامات: 

 .عضو أساس ي بالهيئة السعودية للمحامين -

 . الخليجي للتحكيم ركز املمحكم معتمد من  -

 

 : النشاط والعضويات بالقطاع التعاوني

التعاوني  ومشارك  مهتم    - االقتصادي  سنة  بالقطاع  بالجانب  هـ  ١٤٢١من  التنظيمي  خاصة 

 .القانونيو 

 ( ثمان جمعيات تعاونية باملنطقة الشرقية والرياض والقصيم. ٨عضو مؤسس ألكثر من ) -

قدمت ورقة عمل بعنوان ) املوقف القانوني للجمعيات التعاونية باألنظمة السعودية ( بملتقى    -

 .  ه١٤٣٠الدولي الثاني بجدة سنة  ةالجمعيات التعاوني
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 باململكة العربية السعودية في عضوية عدةمع مجلس الجمعيات التعاونية    كان لي شرف املشاركة  -

االستهالكية  اللجنة كاللجنة القانونية و )  ١٤٣٧حتى سنة  ه ١٤٣١متخصصة من سنة هامة و لجان 

 للجمعيات التعاونية الجديدة واملتعثرة واملتوقفة باململكة (.  التنمية والتطوير لجنة و 

إدارة    - مجلس  للرئيس  عضو  نائب  التعاونية  ثم  في  بالجمعية  الشرقية  باملنطقة  التحلية  ملوظفي 

 . هـ  ١٤٤٠حتى سنة دورتين متقطعة 

 عضو مجلس إدارة سابق للجمعية التعاونية ملوظفي التحلية بالرياض.  -

،  جمعية تعاونية في مختلف مناطق اململكة، وااللتقاء بمجالس إداراتها ومديريها  (١٠٠)زيارة قرابة    -

 لالطالع على نشاطاتها وتجاربها. 

وزيارة تعاونياتها    ،طالع على تجاربها في القطاع التعاونيزيارة أكثر من عشر دول عربية وأجنبية لال   -

 تحاداتها . ارة كذلك زيا  ،لتقاء بمجالس إداراتهاواال

 هـ . ١٤٤٠سنة تقديم ورقة عمل بملتقى اإلسكان التعاوني  -

 تعاونية بجميع مناطق اململكة.الجمعيات  ال د منستشارات قانونية وإدارية لعداتقديم  -

املشاركة في العديد من الدراسات الخاصة باقتصاديات الجمعيات التعاونية وأثرها االقتصادي    -

 واالجتماعي للدولة.والبشري 
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