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 :الملخص تنفيذي

( L.L.M)خالد السعدون محامي سعودي مؤهل ممارس للمهنة حاصل على ماجستير من الواليات المتحدة األمريكية في القانون المقارن الدولي 

باإلضافة إلى خبرة عمل أكثر من   بكالوريوس شريعة إسالمية جامعة القصيم، مرشح قضائي سابق، وماجستير من المعهد العالي للقضاء قانون أنظمة،

سنوات بأعمال التقاضي واالستشارات الشرعية والقانونية، عملت في لجنة شبة قضائية في تصفية المساهمات العقارية، وعملت لدى مكتب  مسخ

ة للتقدم  مكانة محترمة وراسخ  بيئة قانونية ذو  بحث عن انتقال إلىفي الوقت الراهن ا  العنزي للمحاماة واالستشارات القانونية بالتعاون مع مكاتب دولية،

 . وتوسيع نطاق التدريب والمهنية

 khaled.alsaadoun@outlook.com: البريد اإللكتروني   0503720223 :رقم الجوال

 :الخبرات القانونية

 إلى   تاريخه   2019ابريل  من                                                 محامي مستقل ومتعاون لدى مكاتب محاماة:

تمثيل مكتب محاماة مشهور في تصفية مساهمة عقارية ضخمة أمام اللجنة القضائية المتخصصة في تصفية المساهمات   •

 لاير سعودي/   100.000.00العقارية في مدينة الرياض، بقيمة بلغت /  

تمثيل عمالء أفراد _)تاجر( في قضايا حقوقية تتعلق بسداد مستحقات عقد إيجار أمام المحكمة العامة بالرياض بقيمة بلغت  •

 لاير سعودي/   3.080.000 /

 قدمها المدعي العام على أمام المحكمة الجزائية بمدينة الرياض. تعزيرية بدعوىتمثيل أفراد في قضايا جنائية تتعلق  •

 واستشارات قانونية في صياغة محاضر تسوية ودية لوقف نزاع بين شركات محلية.  تقديم نصائح  •

   .مكتب العنزي للمحاماة واالستشارات القانونية بالتعاون مع مكاتب دولية وأجنبية

 2018  ديسمبر م حتى2017 من أكتوبر                    العنزي بالتعاون مع هولمان فينويك ويالن                      .1

 م 2019  حتى مارسم 2019 من يناير                           العنزي بالتعاون مع الخوري وشركاه                     .2

 .محامي

المحكمة قدمتها عدة شركات محلية أمام   /سعودي    لاير   13.000.000/تمثيل شركة خطوط جوية مشهورة في مطالبات تجارية تقدر بمبلغ   ●

 .التجارية في مدن جدة والرياض والدمام

ومطالبة مستحقات  /لاير سعودي  400.000 /تمثيل ثاني أكبر شركة صينية في نزاع يتعلق بعقارات بمحكمة اإلحساء العامة تقدر بمبلغ   ●

 /سعودي لاير 150.000/ تعاقدية أمام المحكمة العامة بمدينة الخبر تقدر بمبلغ
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أمام المحكمة التجارية  /لاير سعودي 30.000.000/مريكية معروفة في دعوى تجارية ضد شركة محلية تقدر بمبلغ تمثيل شركة شحن أ ●

 .بالدمام

تتعلق بحكم أجنبي أمام محكمة التنفيذ في  /لاير سعودي10.000.000/تمثيل شركة شحن أمريكية معروفة في مطالبة تجارية تقدر بمبلغ  ●

 .الدمام

تتعلق بحكم تحكيم أجنبي أمام محكمة التنفيذ  /لاير سعودي 2.200.000/مشهورة في مطالبة تحصيل تجاري تقدر بمبلغ  تمثيل شركة لبنانية   ●

 .في الرياض

أمام المحكمة التجارية والمحكمة التنفيذية في مدينة  /لاير سعودي  16.000.000/تمثيل شركة صينية مشهورة في حكم تحكيم يقدر بمبلغ  ●

 .الرياض

ن  تمثيل الشركات السعودية واألجنبية في القضايا المتعلقة بالنزاعات العمالية أمام محكمة العمل ولجنة تسوية المنازعات العمالية في مد  ●

 .الرياض والدمام وجدة

 .تسويةصياغة ومراجعة االتفاقيات والعقود في الملفات التجارية مثل اتفاقيات بيع األراضي واتفاقيات التأجير واتفاقيات ال ●

العمل مع فريق بالمكتب على برنامج إلنشاء مركز دراسات عالمي بجامعة خاصة في المملكة العربية السعودية في جدة بالتعاون مع جامعة  ●

 .أمريكية معروفة

 . والمعروفة تقرير العناية الواجبة المتعلقة بدمج اثنين من شركات التأمين الهامةإعداد المشاركة وتقديم المشورة بشأن  ●

 

 (لجنة شبة قضائية)لجنة المساهمات العقارية 

 وزارة التجارة واالستثمار                                                      

تصفية وترتبط بوزير التجارة واالستثمار كجهة شبه قضائية تهدف إلى معالجة دعاوى    2011تأسست لجنة المساهمات العقارية بالتنظيم الجديد في عام

ات العقارية المنازعات بالمساهمات العقارية ضد أصحاب المساهمات، والتي يتم فيها تناول وتحليل القضايا قانونية مختلفة رئيسية في نزاعات المساهم

ب مدنية وجنائية على األرجح؛  غالباً ما يكون للمسائل التي أنصح بها جوان. بما في ذلك المسائل المتعلقة إلى االحتيال المزعوم، وعدم الدفع، والتحريف

 .مساعد مستشار قانونيثم  كباحث قانونيبدأت 

   م2017إلى أكتوبر   م2015من مارس                        مساعد مستشار قانوني                                                    

 .معالجة المئات من نزاعات المساهمات العقارية ●

 .القضايا القانونية المختلفة لنزاعات المساهمات العقارية، والتي تشمل المسائل المتعلقة باالحتيال المزعوم، وعدم الدفع، والتحريفتحليل  ●

 .جمع الوثائق القانونية للمساهمات العقارية، وااللتقاء بأصحاب المطالبات ●

 باً إلى جنب مع قسم الدعاوى والتحقيققيادة جلسات المسائلة والتحقيق ضد أصحاب المساهمات كرئيس فريق جن ●
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ومجلس النظر في الحلول القانونية للنزاعات المتعلقة بالمساهمات العقارية بناًء على الشريعة اإلسالمية وقوانين المملكة العربية السعودية  ●

 .الوزراء

 (.لجنة المساهمات العقارية)إعداد الدراسات القانونية وتقديمها مع التوصيات القانونية إلى اإلدارة العليا  ●

 .متابعة تنفيذ قرارات لجنة المساهمات العقارية ●

التفاوض بشكل قانوني مع أصحاب المساهمات، ورؤساء المساهمات العقارية من أجل تسوية المنازعات وتسليم المستحقات إلى أصحاب  ●

 .المطالبات

 (.لجنة المساهمات العقارية)إجراء التحليل األساسي وتقديم رأي قانوني حول للتقارير المحاسبية كواجب لإلدارة القانونية في  ●

 .مثل قسم التحقيق والمالية والتسويق والعالقات العامة( لجنة المساهمات العقارية)العمل المستمر مع اإلدارات األخرى في  ●

 .خرى؛ مثل وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤسسة النقد العربي السعوديةالعمل عن مع جهات حكومية أ ●

 في جامعة القصيم القضائية إنجازاتي خالل الدورة التدريبية

 في المحكمة العامة في مدينة بريدة. بشأن نزاعات مدنيةتقاضي  جلسات حضور •

التقارير حول القضايا القانونية المتعلقة بمطالبة األحوال الشخصية، ومسائل في العقود، والنزاع العقاري، صياغة قانونية و بحوث إجراء •

 .ومطالبة مدنية أخرى، وتقديمها إلى الجامعة كجزء من التخرج

 .يالقانونية المتعلقة بجلسات التقاض الجوانب مختلف في  عليه  والمدعى المدعي مع القضاة مناقشة إلى االستماع •

 :الشهادات األكاديمية

 .L.L.M، ماجستير في القانون والقانون الدولي م2014 في ديسمبر( SMU)الجامعة الميثودية الجنوبية  ●

 .، ماجستير في القانون السعوديم 2010أكتوبر في. المعهد العالي للقضاء، جامعة اإلمام محمد بن سعود ●

 .الشريعة اإلسالمية ،م  2009في يوليو. جامعة القصيم ●

 :الجوائز واإلنجازات 

 حاصل على اعتراف وترخيص من وزارة العدل لممارسة أعمال المحاماة .1

 م 2009القضائي تم ترشيحي للعمل بوزارة العدل للعمل بالسلك  .2

 SMUحصول على منحة دراسية للدراسات العليا من وزارة التعليم العالي المملكة العربية السعودية للدارسة في جامعة  .3

 م 2016 األستاذ الدكتور عمر الخولي دورة تدريبية بعنوان صياغة العقود،  .4

 :المهارات 

 .أجيد صياغة العقود واالتفاقيات القانونية  .1
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 . Microsoft Word- PowerPoint - Excelأجيد برامج  .2

 . Westlawأجيد إعداد البحوث القانونية بما في ذلك استخدام   .3

 .أجيد التفكير التحليلي والنقدي .4

 .العربية متقن بطالقة، اللغة اإلنجليزية ممتاز اللغة اللغات:
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