
معتمدون لتنظـيـم مزادات مـحـاكم التـنفـيذ





يحظـــى القطـــاع العقـــاري فـــي جميـــع دول العالم باهتمـــام كبير، 
ـــرة النتعـــاش االقتصـــاد الســـيما  ـــز المؤث فهـــو أحـــد األســـس والركائ
فـــي الـــدول الواعـــدة وذات النمـــو التجـــاري والســـكاني المســـتمر.

تعتبـــر المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن أبـــرز الـــدول المصـــدرة 
للطاقـــة فـــي العالـــم األمـــر الـــذي ينعكـــس علـــى جميـــع مكونـــات 
اقتصادهـــا ومـــن ذلـــك القطـــاع العقـــاري الـــذي اليـــزال جاذبـــا للعديـــد 
مـــن الجهـــات االســـتثمارية المحليـــة والعاليمـــة. كمـــا أن هنـــاك 
ـــي  ـــويقية الت ـــائل التس ـــتثمارية والوس ـــرات االس ـــر للخب ـــش كبي تعط
مـــن المفتـــرض أن تســـهم فـــي االرتقـــاء بهـــذه الصناعـــة كمـــا وكيفـــًا.



شـــركة محمـــد وعبدالمحســـن أبنـــاء علـــي بـــن محمـــد النويشـــر للمـــزادات 
والتســـويق العقـــاري هـــي امتـــداد لمكتـــب  للعقـــارات ، حيـــث كانـــت 
ــر  ــاك. تعتبـ ــاري وإدارة األمـ ــويق العقـ ــال التسـ ــي مجـ ــن فـ ــذ عقديـ ــة منـ البدايـ
انطالقتنـــا األولـــى فـــي مجـــال المـــزادات العلنيـــة مـــع بدايـــة منظومـــة الحجـــز والتنفيـــذ 
 والتـــي وضعـــت لبناتهـــا األولـــى وقـــد قمنـــا بمهـــام البيـــع لدوائـــر التنفيـــذ فـــي 
) الريـــاض - جـــدة - اإلحســـاء - الدمـــام  - جـــازان - الخـــرج ( وكاء بيـــع بالمـــزاد 
لهـــذه الدوائـــر، حيـــث نفذنـــا مئـــات المـــزادات العلنيـــة  كمـــا قمنـــا أيضـــا بمهـــام 
ـــدى  ـــب المعتمـــدة ل ـــركات، ونحـــن ايضـــًا مـــن المكات ـــة الت ـــة وتصفي ـــة القضائي  الحراس

وزارة التجارة كوكاء بيع بالمزاد العلني.

مــن نحن ؟

رسالــتنــا:
ـــاري. 	  ـــويق العق ـــائل التس ـــم ووس ـــاء بالنظ االرتق
زرع الثقـــة وخدمـــة العمـــاء بوضـــوح وشـــفافية.	 
التعـــاون مـــع الجميـــع لتقديـــم خدمـــة أفضـــل. 	 

معتمدون



ـــاد  ـــا وإيج ـــاء به ـــا لإلرتق ـــعى دوم ـــة ونس ـــات العقاري ـــن الخدم ـــد م نقـــدم العدي
ـــا : ـــي نقدمه ـــات الت ـــرز الخدم ـــن أب ـــة وم ـــر فعالي ـــل األكث البدائ

البيع بالمزاد العلني

الحراسة 
القضائية

إدارة 
األمالك

تصفية 
التركات

إدارة 
األوقاف

خـدمـاتنــا:



ـــراء  ـــع والش ـــن بالبي ـــع المهتمي ـــة لجمي ـــذه الخدم ـــم ه ـــح لتقدي نطم
كأفضـــل وســـائل البيـــع الحديـــث ومـــن جملـــة المميـــزات لهـــذه 

الخدمـــة مايلـــي :

البيـع بالمــزاد العـلني:

إمكانية تسييل 
العقار في وقت 

قياسي.

الحصول على 
أعلى عائد. 

بيع العقارات 
النادرة و صعبة 

التقييم. 

إنهاء الشراكات 
بشكل سريع. 

جمع أكبر عدد من 
المهتمين الجادين في 

وقت محدد.

آلية ملموسة 
لتقييم العرض 

والطلب.



الحراســـة القضائيـــة هـــي وضـــع األمـــوال المتنـــازع عليهـــا وإدارتهـــا عنـــد االختـــاف 
بيـــن الشـــركاء أو الورثـــة تحـــت يـــد أميـــن يعينـــه القاضـــي.

ــة  ــائل المتبعـ ــدث الوسـ ــارات بأحـ ــى العقـ ــن علـ ــوم نحـ ــة نقـ ــام الحراسـ ــوم بمهـ ونقـ
ــع  ــواء كان البيـ ــة سـ ــا للتصفيـ ــارات وتهيئتهـ ــن العقـ ــى مـ ــتفادة المثلـ ــول لإلسـ للوصـ

ــر. ــع المباشـ ــال البيـ ــن خـ ــي أو مـ ــزاد العلنـ بالمـ

الحراسة القضائية وتصفية التركات:



تطــــغظ
طثطط
طساعمئ

التنفيـــذ  لدوائـــر  علنـــي  مـــزاد  مـــن ٣٠٠  أكثـــر  بتنظيـــم  تعالـــى  بفضـــل اهلل   قمنـــا 
بـــوزارة العـــدل وذلـــك علـــى مســـتوى المنطقـــة الوســـطى والمنطقـــة الشـــرقية والغربيـــة 
ــا بـــه  ــا قمنـ ــرز مـ ــار ريـــال وقـــد كان أبـ والجنوبيـــة بإجمالـــي مبيعـــات تجـــاوزت ١٫٥ مليـ
تصفيـــة مخطـــط العـــارض ١٣ بشـــمال مدينـــة الريـــاض والـــذي يعتبـــر أول مـــزاد علنـــي يقـــام 
لتصفيـــة مســـاهمة متعثـــرة فـــي المنطقـــة الوســـطى بإشـــراف وزارة العـــدل متمثلـــة فـــي 
محكمـــة التنفيـــذ بالريـــاض بالتعـــاون مـــع لجنـــة المســـاهمات العقاريـــة بـــوزارة التجـــارة 
ـــة  ـــة ٢١٢ قطعـــة ســـكنية وتجاري ـــم تصفي ـــث ت ـــر حي ـــال كبي ـــذي حظـــي بإقب والصناعـــة وال

ـــال .  ـــون ري ـــاوزت ٣٣٠ ملي ـــات تج ـــي مبيع ـــام بإجمال ـــة أي ـــال أربع خ

ــن  ــط حطيـ ــاهمة مخطـ ــزاد مسـ ــويق مـ ــم وتسـ ــن اهلل بتنظيـ ــق مـ ــا بتوفيـ ــد قمنـ وقـ
ــة  ــاهمات العقاريـ ــة المسـ ــراف لجنـ ــاض وذلـــك بإشـ ــة الريـ ــمال مدينـ النموذجـــي بشـ
ـــرة التـــي تمـــت  ـــر المســـاهمات المتعث ـــك مـــن أكب ـــوزارة التجـــارة والصناعـــة لتكـــون بذل ب
تصفيتهـــا وقـــد شـــهد المـــزاد اهتمـــام واســـع وإقبـــال كبيـــر وتـــم تصفيـــة المســـاهمة 
خـــال يـــوم واحـــد ببيـــع ١٦٣ قطعـــة ســـكنية وتجاريـــة بإجمالـــي مبيعـــات تجـــاوزت 

٤٤٠ مليـــون ريـــال.

ـــوكل  ـــد الت ـــة بع ـــا الثق ـــي منحتن ـــة الت ـــزادات القيم ـــن الم ـــد م ـــى العدي ـــة إل ـــذا باإلضاف ه
ـــة . ـــة وإحترافي ـــل بمهني ـــأي عم ـــام ب ـــى اهلل للقي عل

خــبــراتـنـا:



كيف نعمل:
نعـــمل كفـــــريق

نحلل المعلومات

نحدد الوسائل
نحقق األهدافُندير المهام



استالم 
المعامالت

كيف نعمل:
المهام

معالجة 
الصكوك

المقر 
وتجهي�ا�ه

التصميم 

دمـــــــــــــج

خيمة

قاعة

مقر العقار

أعمال �وم 
الم�اد

خدمات 
مابعد ال�يع 

البائعخطة وإست�ا�يجية ال�يع

المشتري استقبال الجمهور 
والمشاركين 

اسلوب ابداعي محترف 
�هدف الى الجذب 

بجمال الشكل ووضوح 
المضمون . 

الوسائل
استغالل الوسائل الدعائية

( لوحات -اعالنات - 
ب�وشو�ات ) بما يتناسب 

مع مكان العقار وط�يعته.

الدعاية الرقمية
جذب أعلى 
مشاهدات 

�إستخدام التقنيات 
المتعددة وقنوات 

التواصل 
اإلجتماعي . 

األنظمة اآللية 
نظام آلي يسهل 

عملية ال�يع 
والتوثيق.

إختيار المقر 
األنسب وفق 

معا�ير تسويقية

�نفيذ المهام 
�إحت�افية وب�وح 

الف��ق الواحد

تقديم مجموعة 
من الخدمات 

المساعدة

فــك الـرهن

فـــــــــــــــ�ز

بـــدل تــالف

بدل مفـقود

تحـــــديــــث

فــــعاليــة الـــمـــــ�ادالــــتـــســـويــــقالملكيات
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 ٤١٧ باالرقــام   
 

الواقعــة    ٩٥٥ رقــم  المخطــط  مــن  و٤٢٥  و٤٢٤  و٤١٨ 

 بالريــاض بمســاحة  والمملوكــة 

بالصك رقــم ٤١٠١٠٦٠٥٠٥٢٩ فــي ٠٧/ ٠٨/ ١٤٣٨هـــ الصادر من 

كتابة العدل ا�ولى بالرياض.

موقع
العقار

( )

 الواقع  بالرياض 
 

بمســاحة  والمملوك بالصك رقم ٢١٠١٠٦٠٥٠٤٨١ 

في ٦ / ٨/ ١٤٣٨هـ.الصادر من كتابة العدل ا�ولى بالرياض.

موقع
العقار

( )

رقــم  ا�رض  قطعــة  علــى  المقــام    

بمســاحة   بالريــاض  الواقعــة     ٢

١٤٣٨/٠٦/٠٦هـــ  فــي   ٩١٠١١٠٠٣٦١٣٠ رقــم  بالصــك  والمملــوك 

الصادر من كتابة العدل ا�ولى بالرياض.

بالريــاض  الواقــع     

رقــم  بالصــك  والمملــوك  بمســاحة  

٣١٠١١٣٠٦٨٩٧٨ فــي ١٤٣٨/٠٧/١٩هـ. الصادر من كتابة العدل 
ا�ولى بالرياض.

موقع
العقار

( )

موقع
العقار

( )

  المقامــة على قطعــة ا�رض رقم 

٢٢١ و٢٢٢ و٣٢١ و٣٣٢ مــن المخطــط رقــم ٢٠٨٧ الواقعــة  

 بالريــاض بمســاحة  والمملوكــة 

بالصــك رقــم ٣١٠١١٢٠٤٧٨٨٤ في ١٤٣٨/٥/١٧هـــ الصادر من 

كتابة العدل ا�ولى بالرياض.

موقع
العقار

( )

أ   / و٣  أ   / و٢  أ   /  ١ با�رقــام   
 

الواقعــة     المخطــط رقــم ٢٠٠٣  أ مــن   / و٤ 

بالريــاض بمســاحة  والمملوكــة بالصــك رقم 

٣١٠١٠٦٠٤٩٣٢٣ فــي ١٤٣٨/٠٥/١٨هـــ الصادر مــن كتابة العدل 
ا�ولى بالرياض.

١/أ
٢/أ ٣/أ

٤/أ

موقع
العقار

( )

و٣٠١  و٣٠٠   ٢٩٩ با�رقــام   
 

الواقعــة     ١٥٤٤ رقــم  المخطــط  مــن  و٣٠٢ 

بالريــاض بمســاحة  والمملوكــة بالصــك رقم 

٣١٠١٠٨٠٤٤٣٥٥ فــي ٣ / ٦ / ١٤٣٨هـــ الصادر مــن كتابة العدل 
ا�ولى بالرياض.

موقع
العقار

( )

  بالرقــم ٢٣٦٢ و٢٣٦٧ مــن المخطط 

بالريــاض   الواقعتــان     و   /  ١٢٧٠ رقــم 

بمساحة  والمملوكتان بالصك رقم ٤١٠١٠٦٠٥٠٤٦٧ 

في ٦/ ٠٨/ ١٤٣٨هـ الصادر من كتابة العدل ا�ولى بالرياض.

موقع
العقار

( )

  الواقـــعــــــة  بالرياض 

بمســاحة  والمملوكة بالصك رقم ٢١٠١١٠٠٣٦٧١٧ 

بتاريخ ١٤٣٨/٨/١هـ الصادر من كتابة العدل ا�ولى بالرياض.

  الواقـــعــــــة  بالرياض 

بمســاحة  والمملوكة بالصك رقــم ٦١٠١١٠٠٣٦٧١٦ 

بتاريخ ١٤٣٨/٨/١هـ الصادر من كتابة العدل ا�ولى بالرياض.

  الواقـــعــــــة  بالرياض 

بمســاحة  والمملوكة بالصك رقــم ٣١٠١١٠٠٣٦٧١٥ 

بتاريخ ١٤٣٨/٨/١هـ الصادر من كتابة العدل ا�ولى بالرياض.

٣

٣٢

)موقع )
موقع

( )

  رقم ١٥٥٨ من البلك رقم ٢٠٩ من 

المخطــط رقم ١٨٢٢ / س الواقعة   بالرياض  

بمســاحة  والمملوكة بالصك رقم ٩١٠١٢٠٠٤١٩٠٦ 

في ١٧ / ١٠ / ١٤٣٨هـ، الصادر من كتابة العدل ا�ولى بالرياض.

  رقــم ١٥٦٠ مــن البلك رقم ٢٠٩ من 

المخطط رقــم ١٨٢٢ / س الواقعة  بالرياض  

بمساحة  والمملوكة بالصك رقم ٧١٠١٢٠٠٤١٩٠٧ 

في ١٧ / ١٠ / ١٤٣٨هـ، الصادر من كتابة العدل ا�ولى بالرياض. 

  رقم ١٥٥٧ من البلك رقم ٢٠٩ من 

المخطط رقــم ١٨٢٢ / س الواقعة  بالرياض  

بمســاحة  والمملوكة بالصك رقم ٤١٠١٢٠٠٤١٩٠٥ 

في ١٧ / ١٠ / ١٤٣٨هـ،  الصادرمن كتابة العدل ا�ولى بالرياض.

  رقــم ١٥٥٩ من البلك رقم ٢٠٩ من 

المخطط رقــم ١٨٢٢ / س الواقعة  بالرياض  

بمساحة  والمملوكة بالصك رقم ٤١٠١٢٠٠٤١٩٠٨ 

في ١٧ / ١٠ / ١٤٣٨هـ، الصادر من كتابة العدل ا�ولى بالرياض.

١٥٥
٩

١٥٥
٨

١٥٦
٠

١٥٥
٧

ارس
مد

عهد

موقع
)

(

  المقــام على قطع ا�راضــي با�رقام ٢٠١٠ و٢٠١١و ٢٠١٢ و٨١٥٧ من البلــك رقم ٤٠٥ من المخطط رقم 

١٦٣٨  بمســاحة  الواقع  بالرياض والمملوك بالصك رقــم ٥١٠١١٢٠٤٧٣٣٨ في ٢٦ / ٤ / ١٤٣٨هـ 

الصادر من كتابة العدل ا�ولى بالرياض.

موقع
العقار

( )

بالريــاض  الواقعــة     

رقــم  بالصــك  والمملوكــة  بمســاحة  

٤١٠١١٩٠٣٥٣٤٣ فــي ١٤٣٨/٩/٣هـــ الصــادر مــن كتابــة العدل 
ا�ولى بالرياض.

موقع
العقار

( )

قطعــة  علــى  المقــام   
 

ا�رض رقــم ٩٥١ مــن البلــك رقــم ١٨٠ مــن المخطط رقم 

١١٧٦ بمســاحة  الواقــع   بالريــاض 

والمملوك بالصك رقــم ٣١٠١٠٣٠٣٥٦٤٢ في ٢٤ /٠٥/ ١٤٣٨هـ 

الصادر من كتابة العدل ا�ولى بالرياض.

موقع
العقار

( )

  رقــــــم ٥٩ مـــن البــلك رقم ٥٣ من المخطط ١٣٢٤ 

الواقع   بالرياض بمســاحة   والمملوك بالصك 

رقم ٤١٠١١٠٠٣٦١٢٩  في ٦ / ٦ / ١٤٣٨هـ الصادر من كتابة العدل بالرياض .

   رقــم ٤٩ مــن البلــك رقــم ٥٣ من المخطــط ١٣٢٤ 

الواقــع  بالرياض بمســاحة  والمملوك بالصك 

رقــم ٢١٠١٠٥٠٤٨٧٥٨ فــي ١٠ / ٦ / ١٤٣٨هـــ الصــادر مــن كتابــة العــدل 
بالرياض .

   رقــم ٨٤ الدور ا�ول ا�رضي  من البلك رقم ٥٣ من 

المخطــط ١٣٢٤ الواقــع     بالريــاض بمســاحة  

والمملــوك بالصــك رقم ٣١٠١١١٠٤٣٢٥٠ فــي ٢٦ / ٤ / ١٤٣٨هـ الصادر من 

كتابة العدل بالرياض .

موقع
) 

(

  رقم ٤٤٦ من المخطط رقم ١٨٢٢ 

بمســاحة   بالريــاض   الواقعــة    

 /٠٨  /  ٢٨ فــي   ٣١٠١٠٥٠٥٠٤٣٦ رقــم  بالصــك  ووالمملوكــة 

١٤٣٨هـ الصادر من كتابة العدل ا�ولى بالرياض. 

رقــم  المخطــط  مــن   ٤٤٥ رقــم    

١٨٢٢ الواقعة   بالرياض  بمساحة  

والمملوكة بالصك رقم ٣١٠١٠٥٠٥٠٤٣٧ في ٢٨ / ٠٨/ ١٤٣٨هـ 

الصادر من كتابة العدل ا�ولى بالرياض.

  رقــم ١١٣ مــن المخطط رقم ١٨٢٢ 

بمســاحة   بالريــاض   الواقعــة   

والمملوكة بالصك رقم ٣١٠١٠٥٠٥٠٤٣٩ في ٢٨ / ٠٨/ ١٤٣٨هـ 

الصادر من كتابة العدل ا�ولى بالرياض.

  رقــم ١١٤ من المخطــط رقم ١٨٢٢ 

بمســاحة   بالريــاض   الواقعــة    

والمملوكة بالصك رقم ٩١٠١٠٥٠٥٠٤٣٨ في ٢٨ / ٠٨/ ١٤٣٨هـ 

الصادر من كتابة العدل ا�ولى بالرياض.

١١٣

٤٤٥
٤٤٦

١١٤
موقع

)
(

موقع
)

(

  المقامــة علــى قطــع ا�راضــي رقــم 

رقــم  البلــك  مــن   ٥٠٣٠ و   ٥٠٢٩ و   ٥٠٢٨ و  و٥٠٢٧   ٥٠٢٦ و   ٥٠٢٥

١١٥١ مــن المخطــط رقــم ١٦٣٨بمســاحة     الواقعــة 

 والمملوكــة بالصك رقــم ٧١٠١٢٣٠٣١٠٥٦ 

في ٨/ ١١ / ١٤٣٨هـ الصادر من كتابة العدل ا�ولى بالرياض.

موقع
العقار

( )

    الواقــع   بالريــاض البالغ مســاحته   و المقام علــى قطع ا�راضي با�رقــام ٩٨١/ ١ و ٩٨١ /٢ و ٩٨١ /٣ من 

المخطــط رقــم ٧٢٠ المملــوك بالصك رقــم٢١٠١١٠٠٣٦٠٢٠ فــي ٠١/ ٠٦/ ١٤٣٨هـ ، وقطع ا�راضــي با�رقــام ٩٨١ / ٤ و ٩٨١ /٥ و٩٨١/ ٦ و ٧/٩٨١ مــن المخطط رقم ٧٢٠ 

المملوك بالصك رقم ٩١٠١٠٣٠٣٥٧٤٢ في ٠١/ ٠٦/ ١٤٣٨هـ  الصادرة من كتابة العدل ا�ولى بالرياض . 

موقع
العقار

( )

/ / - / / -

/ /
/ /
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مركز الحناكي 
لألعمال

ميدان
التاريخ

موقع المزاد

موقع العقار

سلطان  األمير  طريق  على  الــواقــع  لألعمال(  الحناكي  )مركز  المكـتبي  التجـاري  المجمـع  بيع  عن  جــدة  بمحافظة  التنفيذ  محكمة  تعلن 
مربع  سنتمترا  وخــمــســون  ــد  وواحـ مــربــع  متر  وعــشــرة  وأربــعــمــائــة  ألــفــا  عــشــرة  تسعة  مساحته  الــبــالــغ  الــتــاريــخ  دوار  مــن  بــالــقــرب  النهضة  بحي 
اهلل  بمشيئة  سيقام  ــذي  ال العـلــنـي  بـالمـــزاد  ــك  وذل ـــ  ــ 1434/06/18هـ في   320204011605 رقــم  الصك  بموجب  المملوك  م2   )19,410,51( 
 في فنـدق موفنـبيك سيـتي ستار الواقــع على طريق المدينة المنورة بحي البوادي بالقرب من محكمة التنفيذ يوم اإلثنين 1439/8/28هـ 

الموافق 2018/5/14م  بعد صالة العصر مباشرة بناءًا على القرار القضائي الصادر من الدائرة العاشرة رقم 39908456 في 1439/٧/15هـ.

للبيع بالمزاد العلنيإعالن محكمة التنفيذ بجدة

شروط دخول المزاد:

يحضـر  المزاد  دخــول  في  رغبة  لديه  من 
شيكًا مصدقًا بمبلغ عشرة مليون ريال 
محكمة  )رئيس  بإسم   )١٠.٠٠٠.٠٠٠(
التنفيذ بمحافظة جدة( ويسلمه لوكيل 
البيع أو لمأمور التنفيذ ويعتبر الشيك جزءًا 
من الثمن لمن يرسو عليه المزاد وال يحق 

له استرداده.

عربون المشاركة
من رسا عليه المزاد وجب عليه سداد الثمن فورًا ، وإذا  �

الثمن  يسدد  لم  وإذا   ، عمل  أيام  عشرة  فيمهل  تعذر 
في الموعد المحدد فيعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة 
جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة .

يسقط خيار المجلس حال رسو المزاد وإفراغ العقار وفق  �
أحكام نظام التنفيذ ولوائحه التنظيمية. 

ترسية المزاد
١٠

أيــام
ترخيص وكالة التنفيذ لوكيل البيع )شركة  �

سجل  الــنــويــشــر(  وعبدالمحسن  محمد 
الترخيص  برقم    1010393530 تجاري 

)38020008( وتاريخ 1438/06/3هـ .

العقاري(  � )المسوق  البيع  وكيل  يستحق 
2.5% من ثمن البيع، تكون على المشتري.

وكيل البيع القضائي

يـــــوم اإلثنين 1439/٨/٢٨هـ
المــــوافــــــق ٢01٨/٥/14م
 بعــد صالة العــصر مــبــاشرة

مـــوعد المـــــزاد

طريق األمير سلطان بحي النهضة 
بالقــرب مــن دوار التـــاريخ بجدة

مــوقع العــقــار

05 04 11 91 17 05 35 25 55 54 لالستفسار:

info@alnwisher.comwww.alnwisher.com @alnwisher

بطول  � سلطان  األمــيــر  طريق  على  المبنى  يقع 
الرئيسية  الحركة  محاور  أهم  أحد  وهو   246م2 

بمدينة جدة.
20.000م2   � تتجاوز  بمساحة   السيارات  مواقف 

موزعة على الواجهة  األمامية والخلفية والبدروم.
 المــســـاحات التـــأجــيــرية  قـــرابة   40.000 م2 �

) تجــــــاري، مكــــتـبي (.

المــمـــيــزات:

فنـــدق موفــنـــبيـــك سيـــتي ســـتار
الواقع على طريق المدينة بحي البوادي

مــوقع المـــــزاد
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