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1مجموعة نواهل المجد

مجموعة نواهل المجد هي مجموعة استثمارية سعودية
تأسست عام 1433 هـ  ومرخصة من الهيئة العامة للعقار بترخيص 

رقم 1200000898 ، وهي متخصصة في مجال اإلستثمار العقاري وتقديم
كافة الخدمات العقارية والتجارية بالمصداقية التي لدينا مما 

سيوفران لك الكثير من الوقت
والجهد وتحقيق جميع االهداف بإذن هللا

مجموعة نواهل المجد
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بسم هللا الرحمن الرحيم
إلننا نستشعر مسؤوليتنا أمام الوطن وأمام العمالء

وحتى نكون في مستوى رؤية 2030 الطموحة، فقد أدركنا
أن واجبنا يحتم علينا العمل المستمر لتعزيز مكانة نواهل

المجد من خالل توفير خدمات عالية الجودة بما يعظم المردود
االقتصادي لجميع األطراف ذات العالقة.

أ.خالد بن سعد الشهري

كلمة المدير العام

من هنا نصنع المجد من العدم



مجال العمل

3مجموعة نواهل المجد

الشراكات االستراتيجية

القسم العقاري

عمل شراكات استراتيجية بين رجال االعمال والمستثمرين 
في مجاالت االستثمار الممكنة والمتاحة لالستثمار والتي 

تعرض بطرق خاصة من رجال االعمال وتتبنى فكرتها مجموعة 
نواهل المجد والتي تعود بالنفع والفائدة للجميع وفق القوانين 

واالنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

1- االستثمار والوساطة.

2-االستشارات العقارية.

3- المشاركة في تحالف شريك او شركاء ) رجال وسيدات 
اعمال( عقاريين مع بعضهم  في شراء او تطوير عقاري.



مجال العمل

األراضي والمتابعة

1- متابعــه المعامــالت وجميــع مــا يخــص االمانــه والبلديــات الفرعيــه 
وكتابــة العــدل.

2-متابعه جميع المعامالت المتعلقة بكتابات العدل االولى.
3-متابعه الكروكيات التنظيمية ورخص البناء.

4-متابعه تعديل صك من زراعي الى سكني.
5-متابعة التعويضات والمنح وانهاء اجراءاتها.

6-متابعــه قضايــا االراضــي وازدواجيــة ملكيــة والمنازعــات الناشــئة  
عنهــا بالبحــث عــن الحلــول القانونيــة ان امكــن.
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البرهــان  هــي  الخبــرة  وكانــت  معهــم  العمــل  شــرف  منحنــا  قــد 
والمكســب الحقيقــي فــي مراحــل متقدمــة ومختلفــة حســب طبيعــة 

بهــا. المكلفيــن  االداريــة  االعمــال 
كانــت ثريــة بالخبــرة االداريــة والفنيــة لتحقيــق اهــداف واضحــة وفــق 
فــي  كانــت موجــودة  والتــي  الصــادرة عنهــا  والتعليمــات  االنظمــة 

ارض الواقــع وفــق االنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا.

شركاء النجاح
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مميزات نواهل المجد

ايجاد أفضل الفرص العقارية واالستثمارية لعمالئنا.

تقديــم حلــول عقاريــة مبنيــة علــى الخبــرة الكافيــة فــي الســوق 
العقــاري ووضــع بعــض الحلــول التــى تفيــد مصالــح العميــل .

نقدم أفضل الطرق االبتكارية في مجال التسويق العقاري
وإدارة االمالك بطرق عصرية وحديثة.

واإلداري  المهنــي  التأهيــل  مــن  مســتوى  بأعلــى  عمــل  فريــق 
والتســويقي.

االهتمــام بإنجــاز المعامــالت بأســرع وقــت وااللتــزام بالمواعيــد 
المحــددة لــكل معاملــه حرصــًا منــا علــى مصالــح عمالئنــا .

مــع جميــع  قويــة  عمــل  إقامــة عالقــات  علــى  الدائــم  الحــرص 
. عمالئنــا 

الخاصــة  العمليــات  كافــة  مــع  التعامــل  فــي  التامــة  الســرية 
بالعميــل.

تقديم حلول قانونية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

وســيدات   رجــال  شــريحة  مــن  قــدر  أكبــر  نملــك  هللا  بفضــل 
لنــا  يتيــح  األعمــال المســتثمرين فــي المجــال العقــاري ممــا 

واالســتثمارية. العقاريــة  الفــرص  أفضــل  تقديــم 
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من هنا نصنع المجد من العدم

لإلتصال بنا

www.nwahel.com

4030222222
1200000898

الموقع االلكتروني

سجل تجاري
الهيئة العامة  العقار

920004399الهاتف الموحد
0122612526

واتس اب

جوال
0556262020
0505555190

manager@nwahel.comالبريد االلكتروني

mnwahel@gmail.com

nwahelalmaigdnwahelalmajdnwahelalmajd


