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ــدة  ¶ ــدي ــيــع ســـكـــات ج ــب ــل ل

عـــالـــيـــة  جـــــــــودة  ذات 

ــدأ  ــصـ ــة ضــــد الـ ــجـ ــالـ ــعـ ومـ

كلفنايز  ــم  ــل م  2.5 ــك  ــم س

ȵ 36677714
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عــقـــارات

العاصمة

أرايض للبيع

اســـتـــثـــاريـــة  ¶ أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

املــســاحــة  ــم  ــصـ ــحـ الـ بـــــأم   B3

اإلجـــــازة  مـــع  ــع  ــربـ مـ مـــر   166

بـــدون  شــقــق   7 لــــ  ــة  ــي ــائ ــه ــن ال

ــف  أل  120 ــر  ــع ــس ال ارتــــــــدادات 

ــل لـــلـــتـــفـــاوض  ــ ــابـ ــ ــار وقـ ــ ــنـ ــ ديـ

ȵ33454004

صــنــاعــيــة  ¶ ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

 - ســــــــــرة  مــــنــــطــــقــــة  يف 

ــارع  ــ ســــــرة الـــصـــنـــاعـــيـــة، شـ

 489.4 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل واحـــــــــد، 

ــاء  ــن ــب ــر، إجـــــــازة نــهــائــيــة ل ــ مـ

ــق،  ــ ــق ــ ش  6 و  ورشـــــــــــــات 

ــدم ــق ــل ل ديــــنــــار   26 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȶ @sayedmahdi_r_e
ȵ 39088229
ȵ33330965

يف  ¶ تـــجـــاريـــة  أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــن املــطــعــم  جـــدعـــي بـــالـــقـــرب مـ

مــربــع  ــدم  ــ ق  10,400 ــاين  ــن ــب ــل ال

ــقــدم  ــل ل ديـــنـــار   60 ــلـــوب  املـــطـ

S09162  - لــلــتــفــاوض  ــل  ــابـ قـ

ȵ36711140

يف  ¶ تـــجـــاريـــة  ارض  لــلــبــيــع 

ــوارع  ــ ــ ــاث شـ ــ ــ ــرة عـــــى ثـ ــ ــ سـ

ــازة  ــ اج ــع  مـ ــر  مـ  412 املــســاحــة 

شــقــق   8 و  مـــحـــات   6 بـــنـــاء 

ȵ 33339577
ȵ36677714

¶  - ســــــرة  يف  ارض  لـــلـــبـــيـــع 

ــي،  ــاع ــن ــة تـــجـــاري ص ــي ــاع ــن ــص ال

م،   489 املــــــســــــاحــــــة 

ــقــدم  ــل ل ديـــنـــار   26 ــلـــوب  املـــطـ

ــة الــتــقــســيــط ــي ــان ــك ــإم ــار وب ــنـ ديـ

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666  

ــوز  ¶ ــ ــاح ــ امل يف  ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــة  ــاحـ ــسـ املـ  RB ــنـــيـــف  ــتـــصـ الـ

ديــنــار  53 ــدم  ــق ال ســعــر  م   1455

ȵ 17009490
ȵ33588104

شــعــوم  ¶ ام  يف  أرايض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــل الــحــديــقــة  ــاب ــق مــوقــع مــمــيــز م

ــات  ــاحـ ــسـ املـ  B4 الــتــصــنــيــف 

م  700 إىل  م   400 مـــــن 

ȵ 33588104
ȵ17009490

الــعــكــر  ¶ يف  ارض  لـــلـــبـــيـــع 

333.6م  املـــســـاحـــة  ــريب  ــ ــغ ــ ال

ديـــنـــارا  ألـــــف   70 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ــة الــتــقــســيــط  ــ ــي ــ ــان ــ ــك ــ ــإم ــ وب

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666  

ــة  ¶ ــي ــن ــك س ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

منطقة  يف    RB اســـتـــثـــاريـــة 

ــويض،  ــ ــع ــ ــة خـــلـــف ال ــلـ ــهـ ــسـ الـ

عــــى شـــــــارع واحــــــــد، مــوقــع 

 345 ــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ املـ راقـــــــــــي، 

ــة لــبــنــاء  ــي ــهــائ ــر، مـــع إجـــــازة ن ــ م

ــر  ــســع ــان، ال ــ ــدفـ ــ ــع الـ ــ ــا، م ـــيـ ف

ــنـــار ديـ ألـــــف   105 اإلجـــــــايل 

ȶ @sayedmahdi_r_e
ȵ 39088229
ȵ33330965

ــة  ¶ ــي ــن ــك س ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

خــلــيــج  يف   RB اســـتـــثـــاريـــة 

ــوبـــي خــلــف اســــــواق الــحــي،  تـ

ــارة  ــ ــع مـــمـــتـــاز لـــبـــنـــاء ع ــوقـ مـ

 472 املـــســـاحـــة  ادوار،   3 ــن  مـ

ــر 24  ــســع مـــر، شــــارع واحـــــد، ال

ــدم قــابــل لــلــتــفــاوض ــق ــل ديـــنـــار ل

ȶ @sayedmahdi_r_e
ȵ 39088229
ȵ33330965

يف  ¶ أرض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

ــن  ــارعـ ــول شـ ــ ــف ــ ــق ــ مــنــطــقــة ال

مــربــع  قـــــدم   3650 زاويــــــــة 

مــع  ــق  ــقـ شـ  6 ــاء  ــنـ ــبـ لـ رخـــصـــة 

 200 املـــطـــلـــوب  ــات  ــ ــدم ــ ــخ ــ ال

 S10747  - ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ألــــــف 

ȵ36662701

يف  ¶ ســـكـــنـــيـــة  أرض  لـــلـــبـــيـــع 

م،   623 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل ــد،  ــ ــن ــ س

ــاء  ــن ــا إجـــــــازة ب ــه ــي ــل تـــوجـــد ع

مـــــع الـــــخـــــرائـــــط  لــلــفــيــا، 

ــقــدم ــل ل ديـــنـــار   26 ــلـــوب  املـــطـ

ȵ36002266

ــة  ¶ ــلـ ــابـ قـ أرض  لـــلـــبـــيـــع 

مــنــطــقــة  يف  ــم  ــيـ ــسـ ــقـ ــتـ ــلـ لـ

ــف  ــي ــن ــص ــم، ت ــ ــديـ ــ ــقـ ــ بـــــــاد الـ

م2،   889 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل  ،RB

ديـــنـــار  26 ــدم  ــ ـــقـ ــ ال ســـعـــر 

ȵ 32333197
ȵ32333198

ــة  ¶ ــي ــاح ض يف  أرض  لــلــبــيــع 

 ،BB الـــتـــصـــنـــيـــف  ــف،  ــ ــي ــ ــس ــ ال

ــع الــســيــتــي  ــمـ ــجـ ــل مـ ــ ــاب ــ ــق ــ م

مـــرا   1970 ــة  ــاحـ ــسـ املـ ــر،  ــنـ سـ

ديـــنـــارا   90 املــطــلــوب  مــربــعــا، 

لـــلـــقـــدم قــــابــــل لـــلـــتـــفـــاوض

ȵ 32333197
ȵ32333198

اســـتـــثـــاريـــة  ¶ أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــة يف  ــ ــي ــ ــاع ــ ــن ــ تـــــجـــــاريـــــة ص

ــرة،  ــ مـــنـــطـــقـــة مــــرقــــوبــــان سـ

2000.3م،  املـــــســـــاحـــــة 

ــارا ــ ــن ــ دي  23 ــدم  ــ ــقـ ــ الـ ســـعـــر 

ȶ @Arabrealestate.bh
ȵ 33588102
ȵ33588104
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العاصمة

أرايض للبيع

يف  ¶ ارض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

املـــــــنـــــــامـــــــة املـــــســـــاحـــــة 

 RHB ــف  ــيـ ــنـ ــصـ ــتـ الـ 107م 

ــار ــنـ ديـ ألـــــف   88 املـــطـــلـــوب 

ȵ 17009490
ȵ33358810

ــر  ¶ ــف ــج ال يف  أرض  لـــلـــبـــيـــع 

ــرب مـــــــن شـــــــارع  ــ ــ ــق ــ ــ ــال ــ ــ ب

ــع  ــوقـ ــخ خـــلـــيـــفـــة، مـ ــ ــي ــ ــش ــ ال

 ،bb ــيـــف  ــنـ ــتـــصـ الـ ــاز،  ــ ــت ــ ــم ــ م

ســعــر  مــــــرا،   829 املـــســـاحـــة 

ــســعــر  ال ــارا،  ــ ــنـ ــ ديـ  73 ــدم  ــ ــق ــ ال

ــارا ــنـ ديـ  651,405 اإلجـــــــايل 

ȵ 38411066
ȵ38411033

ــة  ¶ ــي ــن ــك س ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

الـــســـنـــابـــس،  يف  اســـتـــثـــاريـــة 

إىل  ــة  ــلـ ــابـ ــقـ املـ ــنـــطـــقـــة  املـ يف 

ــع  ــوقـ ســـــــوق جــــدحــــفــــص، مـ

مـــر،   326 ــة  ــاحـ ــسـ املـ ـــادئ،  ــ ــ ه

 27 ــر  ــعـ ــسـ الـ واحــــــــد،  شـــــــارع 

ــدم قــابــل لــلــتــفــاوض ــق ــل ديـــنـــار ل

ȶ @sayedmahdi_r_e
ȵ 39088229
ȵ33330965

يف  ¶ ســـكـــنـــيـــة  ارض  لـــلـــبـــيـــع 

ــة،  ــفـ ــاصـ ــنـ مـــنـــطـــقـــة ســـنـــد الـ

ــع راقـــــــــي وهـــــــــادئ،  ــ ــوقـ ــ مـ

ــر،  ــ مـ  589 ــة  ــ ــ ــاح ــ ــ ــس ــ ــ امل

الــســعــر 27  شـــارعـــن زاويـــــــة، 

ــدم قــابــل لــلــتــفــاوض ــق ــل ديـــنـــار ل

ȶ @sayedmahdi_r_e
ȵ 39088229
ȵ33330965

املحرق

اســـتـــثـــاريـــة  ¶ أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

بــــالــــبــــســــيــــتــــن مــــوقــــع 

 759 ــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ املـ راقـــــــــــي، 

ديـــنـــار   28 الـــســـعـــر  مــــــر، 

لـــلـــقـــدم قــــابــــل لـــلـــتـــفـــاوض 

ȵ33434004

ــه  ¶ ــي ــن ــك س أرض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــف الــلــولــو  ــدة خــل ــدي ــج ــحــد ال ــال ب

 357 ــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ املـ ــر،  ــ ــ ــاي ــ ــ ه

ــع، مـــوقـــع مــمــتــاز،  ــ ــرب ــ ــر م ــ م

ــدم ــق ــل ل ديــــنــــار   32 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ33454004

ــد  ¶ ــحـ الـ يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

 387 ــة  ــ ــ ــاح ــ ــ ــس ــ ــ امل  6 يب 

ديـــنـــار   43 ــوب  ــ ــل ــ ــط ــ امل م، 

ــة الــتــقــســيــط ــ ــي ــ ــان ــ ــك ــ ــإم ــ وب

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666

أمــــــواج  ¶ يف  ارض  لـــلـــبـــيـــع 

ــســاحــة  ــارشة امل ــبـ ــر مـ ــح ــب ــى ال عـ

ديــنــار   55 املـــطـــلـــوب  م   806

التقسيط  ــة  ــي ــان ــك ــإم وب ــدم  ــق ــل ل

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666

ديـــــار  ¶ يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــة  ــاح ــس ــرق )ســـــــــارات( امل ــ ــح ــ امل

املــــطــــلــــوب  924.5م، 

املـــربـــع  لـــلـــقـــدم  ديــــنــــارا   24

ــن  ــادي ــج ــل ــتـــفـــاوض ل ــلـ قـــابـــل لـ

ــة الــتــقــســيــط  ــ ــي ــ ــان ــ ــك ــ ــإم ــ وب

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666  

يف  ¶ ســـكـــنـــيـــة  أرض  لـــلـــبـــيـــع 

ــن  ــارعـ ــا، شـ ــ ــي ــ ــون ــ جــــزيــــرة دمل

ــي وخـــلـــفـــي، املــســاحــة  ــ ــام ــ أم

ســعــر  ــر،  ــ حـ متـــلـــك  ــرا،  ــ ــ م  682

ــســعــر  ال ــارا،  ــ ــنـ ــ ديـ  25 ــدم  ــ ــق ــ ال

ــارا ــنـ ديـ  183,526 اإلجـــــــايل 

ȵ 38411066
ȵ38411033

عـــــراد  ¶ يف  أرض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــرب من  ــق ــال ــل(، ب ــك ــش ــة ال ــع ــرب )م

ــي،  ــ ــام ــ الـــبـــنـــك الـــبـــحـــريـــن اإلس

ــع  ــي ــم وج مـــســـمـــوحـــة  األرض 

الـــخـــدمـــات مـــتـــوفـــرة، املــســاحــة 

ــف  أل  100 ــر  ــع ــس ال ــرا،  ــ مـ  352

ــاوض( ــف ــت ــل ــر قـــابـــل ل ــ ــار )غ ــنـ ديـ

ȵ 38411066
ȵ38411033

الشالية

بـــســـلـــابـــاد  ¶ أرض  لـــلـــبـــيـــع 

 AMA ــامـــعـــة  جـ ــن  ــ م ــة  ــبـ ــريـ قـ

ــر  مـ  320 املــــــســــــاحــــــة 

ــار  ــنـ ديـ  28 ــدم  ــقـ ــلـ لـ ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ33454004

ــع  ¶ ــب ــي ــوص أب يف  أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــدة ولــهــا  ــ ــدي ــ ــج ــ ــة ال ــقـ ــطـ ــنـ املـ

 329 مــســاحــتــهــا  ــل  ــداخـ مـ ثــاثــة 

ديــنــار  ــف  ألـ  95 ــبــيــع  ال ــر  ــع وس م 

ȶ Alsagheer_Real_Estate 
ȵ 39652396
ȵ36459593

يف  ¶ ارض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

م   320 املـــســـاحـــة  الـــقـــريـــة 

ألـــف   75,778 ــوب  ــ ــل ــ ــط ــ امل

ــة الــتــقــســيــط ــي ــان ــك ــإم ــار وب ــنـ ديـ

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666

يف  ¶ ســـكـــنـــيـــة  أرض  لـــلـــبـــيـــع 

ــي بـــالـــقـــرب مــن  ــبـ جـــبـــلـــة حـ

ــر املـــســـاحـــة  ــ ــدي ــ ــغ ــ مـــســـجـــد ال

شـــارعـــن  مــــربــــع  ــر  ــ مـ  377

 32 املـــــطـــــلـــــوب  زاويــــــــــــة 

S11202  - ــقـــدم  ــلـ لـ ــار  ــ ــن ــ دي

ȵ39994018 

ــة  ¶ ــي ــن ــك س ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــة  ــ ــي ــ ــك ــ ــال ــ امل ــة  ــ ــق ــ ــط ــ ــن ــ م يف 

شـــــارع   ،1 ـــدد  ــ ــ ص ــط  ــطـ ــخـ مـ

 451 ــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ املـ واحـــــــــــد، 

مـــــر، مـــوقـــع راقــــــي ومــمــيــز، 

ــع الـــخـــدمـــات  ــيـ ــمـ تــــوفــــر جـ

ديـــنـــار   18 الـــســـعـــر  ــة،  ــ ــيـ ــ األولـ

ȶ @sayedmahdi_r_e
ȵ 39088229
ȵ33330965

ــة  ¶ ــي ــن ــك س أرايض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

بــأحــجــام  الــــلــــوزي  يف  يب  آر 

مـــخـــتـــلـــفـــة بــــــــدون عـــمـــولـــة 

ــة الــتــقــســيــط ــ ــي ــ ــان ــ ــك ــ ــإم ــ وب

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666  
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أرايض للبيع

يف  ¶ ارض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

300م،  ــة  ــاحـ ــسـ املـ ــان  ــتـ ــسـ دمـ

ــار  ــنـ ديـ  64,500 املـــطـــلـــوب 

ــة الــتــقــســيــط ــ ــي ــ ــان ــ ــك ــ ــإم ــ وب

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666

ــايل  ¶ ــ ع يف  أرايض  ــيـــع  ــبـ ــلـ لـ

ــات  ــاحـ ــسـ املـ  B3 الــتــصــنــيــف 

600م،  إىل  م   400 مـــــن 

ديـــنـــار  22 ــدم  ــ ـــقـ ــ ال ســـعـــر 

ȵ 33588102
ȵ33588103

ــة  ¶ ــن ــدي م يف  ارض  لـــلـــبـــيـــع 

ــد الــــــــــدوار الـــــثـــــاين  يب  ــمـ حـ

م   635 ــة  ــ ــ ــاح ــ ــ ــس ــ ــ امل  4

ــار  ــ ــن ــ دي  21.5 املــــطــــلــــوب 

لـــلـــقـــدم قــــابــــل لـــلـــتـــفـــاوض 

ــة الــتــقــســيــط  ــ ــي ــ ــان ــ ــك ــ ــإم ــ وب

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666

ــان  ¶ ــ ــرزك ــ ك يف  أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

مــربــع  مــــر   303 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل

ــار ــنـ ديـ ألـــــف   54 املـــطـــلـــوب 

ȵ 39993932 
ȵ33277337

الـــشـــاخـــورة  ¶ يف  أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

مـــــوقـــــع مــــمــــتــــاز ســكــنــي 

ــا  ــهـ ــتـ ــاحـ ــاري مـــسـ ــ ــ ــث ــ ــ ــت ــ ــ اس

شـــــــــارع،  عـــــــى  م   353

ديـــنـــار  26 ــدم  ــ ـــقـ ــ ال ســـعـــر 

ȶ Alsagheer_Real_Estate 
ȵ 39652396
ȵ36459593

مــنــطــقــة  ¶ يف  أرض  لــلــبــيــع 

 ،RB ــيـــف  ــنـ ــصـ تـ ــة،  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ املـ

م2،   889 ــة  ــ ــ ــاح ــ ــ ــس ــ ــ امل

ديـــنـــار  24 ــدم  ــ ـــقـ ــ ال ســـعـــر 

ȵ 32333197
ȵ32333198

مــنــطــقــة  ¶ يف  أرض  لــلــبــيــع 

 ،RG ــيـــف  ــنـ تـــصـ ــة،  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ الـ

م2،   433.2 ــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ املـ

ديـــنـــار  18 ــدم  ــ ـــقـ ــ ال ســـعـــر 

ȵ 32333197
ȵ32333198

الـــشـــاخـــورة  ¶ يف  ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

م،   584 املــــــســــــاحــــــة 

ــقــدم  ــل ل ديـــنـــار   27 ــلـــوب  املـــطـ

التقسيط ــة  ــي ــان ــك ــإم وب ــع  ــربـ املـ

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666  

ــة  ¶ ــي ــن ــك س ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــلــة  جــب RBيف  ــة   ــ ــاري ــ ــث ــ ــت ــ اس

ــيــت  ــن ب ــ ــرب مـ ــ ــق ــ ــال ــ ــي ب ــبـ حـ

 344 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل األســــــــــاك، 

ــارع  ــ مــــــــــــر،53x65  قــــــدم، ش

ــار  ــنـ ديـ  29 ــر  ــعـ ــسـ الـ واحــــــــد، 

لـــلـــقـــدم قــــابــــل لـــلـــتـــفـــاوض

ȶ @sayedmahdi_r_e
ȵ 39088229
ȵ33330965

ــة  ¶ ــي ــن ــك س ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

مــنــطــقــة  يف   RB ــة  ــاريـ ــثـ ــتـ اسـ

الري،  ــط  ــطـ ــخـ مـ املـــالـــكـــيـــة 

مـــوقـــع راقــــــي ومـــمـــيـــز، عــى 

ــاء  ــن ــن املـــمـــكـــن ب ــ شــــارعــــن، م

 384 ــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ املـ ــن،  ــ ــت ــ ــل ــ ف

ــار ــن دي ألــــف   86 ــر  ــع ــس ال مــــر، 

ȶ @sayedmahdi_r_e
ȵ 39088229
ȵ33330965

يف  ¶ ارض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

دمـــــســـــتـــــان عـــــــى شـــــــارع 

مـــرا   290 ــا  ــه ــت ــاح ــس م واحــــــد 

ديـــنـــارا ألـــــف   64 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ39744004

مــنــطــقــة  ¶ يف  أرض  لــلــبــيــع 

 ،RG ــيـــف  ــنـ تـــصـ ــة،  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ الـ

م2،   433.2 ــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ املـ

ديـــنـــار  18 ــدم  ــ ـــقـ ــ ال ســـعـــر 

ȵ 32333197
ȵ32333198

الـــبـــديـــع  ¶ يف  ارض  لــلــبــيــع 

ــر واملــــــدارس  ــح ــب ــن ال ــة مـ ــب ــري ق

والــــــعــــــيــــــادة الـــصـــحـــيـــة، 

مــربــع  مــــر   339 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل

ــر  ــع ــس شــــارعــــن وزاويـــــــــــة، ال

نـــهـــايئ  لـــلـــقـــدم  ــار  ــ ــنـ ــ ديـ  26

مـــــــن املـــــــالـــــــك مـــــبـــــارشة

ȵ66309900

رسايـــــا  ¶ يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

الـــهـــايـــوي،  مــــن  بـــالـــقـــرب   2

332م،  املـــــــســـــــاحـــــــة 

ديـــنـــارا  ألـــــف   96 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ــة الــتــقــســيــط ــ ــي ــ ــان ــ ــك ــ ــإم ــ وب

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666 

يف  ¶ اســـتـــثـــاريـــة  ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

م،   304 ــا  ــه ــت ــاح ــس م ــع  ــديـ ــبـ الـ

ــاز،  ــت ــم ــع م ــوقـ ــى شـــــــارع، مـ ــ ع

ــارا ــ ــن ــ دي ألــــــف   82 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ39744004

ــدد  ¶ ــ ص يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

 301 ــة،  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــصـ ــ مـ غــــــــر 

ــى شـــــــارع واحــــــد،  ــ مـــــــرا، عـ

ــارا ــ ــن ــ دي ألــــــف   55 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ39744004

ســــار  ¶ يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــقـــرب من  ــالـ بـ ــة راقـــيـــة  ــق ــط ــن م

ــام شـــارعـــن  ــ ــع ــ ــار ال ــ ــل سـ ــدخـ مـ

الــســعــر  ــدم  ــ ق  6209.8 ــة  ــ ــ زاوي

S11382  - ــدم  ــق ــل ل ــار  ــنـ ديـ  35

ȵ39123334

آر  ¶ ــة  ــي ــن ــك س أرايض  ــع  ــي ــب ــل ل

بـــأحـــجـــام  صـــيـــبـــع  أبـــــو  يف  يب 

مـــخـــتـــلـــفـــة بــــــــدون عـــمـــولـــة 

ــة الــتــقــســيــط ــ ــي ــ ــان ــ ــك ــ ــإم ــ وب

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666

عــى  ¶ ــة  ــاريـ ــجـ تـ أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

مر   595 الـــعـــام،  ــع  ــدي ــب ال ــارع  ــ ش

ȵ 33339577
ȵ36677714

كــبــرة  ¶ تـــجـــاريـــة  ارض  ــيــع  ــب ــل ل

ــع الـــعـــام عى  ــدي ــب عـــى شــــارع ال

ــاز  ــع مــمــت ــوقـ ــاث شـــــــوارع مـ ــ ثـ

ــارى  ــج ــع ت ــم ــج ــل م ــم ــع ــح ل ــل ــص ت

ــة  ــجــاري ــت ــات ال ــاط ــش ــن لــجــمــيــع ال

ȵ 33339577
ȵ36677714

يف  ¶ أرض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

 ،B4 الــتــصــنــيــف  ــان،  ــ ــت ــ ــس ــ دم

ســعــر  مــــــرا،   628 املـــســـاحـــة 

ــســعــر  ال ــارا،  ــ ــنـ ــ ديـ  23 ــدم  ــ ــق ــ ال

ــارا ــنـ ديـ  155,475 اإلجـــــــايل 

ȵ 38411066
ȵ38411033
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مــنــطــقــة  ¶ يف  أرض  لــلــبــيــع 

ــة )مـــخـــطـــط الــبــنــك  ــ ــري ــ ــق ــ ال

ــن  ــرب م ــ ــق ــ ــال ــ االســــــامــــــي( ب

ــة  ــاحـ ــسـ ســـــنـــــرال ســــــــار، املـ

ــر  ــعـ سـ مـــــــــــــرا،   1946

ــســعــر  ال ــارا،  ــ ــنـ ــ ديـ  20 ــدم  ــ ــق ــ ال

ــارا ــنـ ديـ  418,934 اإلجـــــــايل 

ȵ 38411066
ȵ38411033

مــنــطــقــة  ¶ يف  أرض  لــلــبــيــع 

ــرا  مـ  250 املـــســـاحـــة  ســـــــار، 

ــن،  ــ ــارع ــ ــا، زاويـــــــــة ش ــ ــع ــ ــرب ــ م

ــت  ــ ــان ــ قـــــــــرب مـــــــدرســـــــة س

ــر، املـــطـــلـــوب  ــ ــوف ــ ــت ــ ــس ــ ــري ــ ك

نـــهـــايئ ديــــــنــــــارا  ــف  ــ ــ ألـ  80

ȵ 32333197
ȵ32333198

مــنــطــقــة  ¶ يف  أرض  لــلــبــيــع 

 ،226.3 ــة  ــاحـ ــسـ املـ الـــهـــمـــلـــة، 

ديـــنـــارا ألـــــف   65 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ 32333197
ȵ32333198

ــدد  ¶ ــ ص يف  أرض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــدة، املــســاحــة  ــديـ ــجـ ــة الـ ــق ــط ــن امل

ــا،  ــ ــع ــ ــرب ــ م مــــــــرا   380.3

ديـــنـــارا ألـــــف   82 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ 32333197
ȵ32333198

مــنــطــقــة  ¶ يف  أرض  لــلــبــيــع 

ــن -  ــ ــ ــارعـ ــ ــ ــى شـ ــ ــ صـــــــــدد عـ

ــة  ــاحـ ــسـ ــز، املـ ــ ــي ــ ــم ــ مــــوقــــع م

ــا،  ــ ــع ــ ــرب ــ م مــــــــرا   431.7

ديـــنـــارا ألـــــف   97 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ 32333197
ȵ32333198

يف  ¶ ارض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

321م  ــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ املـ عــــــــايل 

ديـــنـــارا  ألـــــف   86 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ــة الــتــقــســيــط ــ ــي ــ ــان ــ ــك ــ ــإم ــ وب

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666

يف  ¶ ارض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

322م  املـــســـاحـــة  ــة  ــيـ ــكـ ــالـ املـ

ديـــــنـــــارا   64 ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ

التقسيط ــة  ــي ــان ــك ــإم وب ــدم  ــق ــل ل

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666

ــوب ¶ ــ ــب ــ ــر إعـــــانـــــك امل ــ ــن ــ ل

أتـــــــــــــــصـــــــــــــــل عــــــى ¶

ȵ39901064

ــة،  ¶ ــ ــران ــ ك يف  ارض  لــلــبــيــع 

م،   307 املــــــســــــاحــــــة 

ديـــنـــارا  ألـــــف   77 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ــة الــتــقــســيــط ــ ــي ــ ــان ــ ــك ــ ــإم ــ وب

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666

ســــار  ¶ يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

وزاويـــــــة،  ــن  ــ ــارع ــ ش  ،1 ــا  ــ ــ رساي

م،   528 املــــــســــــاحــــــة 

ــارا  ــنـ ــديـ ــفـ ألـ  159 املـــطـــلـــوب 

ــة الــتــقــســيــط  ــ ــي ــ ــان ــ ــك ــ ــإم ــ وب

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666

مــنــطــقــة  ¶ يف  أرض  لــلــبــيــع 

ــورة، شـــــارعـــــن،  ــ ــ ــاخـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ

ــعــا،  مــرب ــرا  ــ م  249.8 ــة  ــاح ــس امل

ــارا ــ ــن ــ دي   83,300 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 32333197

ȵ32333198

اســـتـــثـــاريـــة  ¶ أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

 300 مـــســـاحـــتـــهـــا  صـــــــدد،  يف 

مــــــر، عـــــى شــــــــارع مــبــلــط، 

ــارا ــ ــن ــ دي ألــــــف   69 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ39744004

الجنوبية

قفي  ¶ ــة  ــي ــاع ــن ص أرض  ــيــع  ــب ــل ل

ــف  خــل الــــحــــي  مـــنـــطـــقـــة  يف 

مــربــع  ــر  مـ  300 ــة  ــاح ــس امل الــبــا 

ــار  ــن دي  250 الــشــهــري  اإليـــجـــار 

ســنــة   20 مـــــدة  إىل  ــد  ــقـ ــعـ الـ

ــار ــنـ ديـ ألـــــف   12 املـــطـــلـــوب 

ȵ 39993932 
ȵ33277337

صــنــاعــيــة  ¶ أرض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــة  ــاحـ ــسـ املـ زويــــــــد  راس  يف 

املـــطـــلـــوب  ــع  ــ ــرب ــ م مــــر   503

ديــــــنــــــار ألـــــــــــف   150

ȵ 39993932 
ȵ33277337

ــة  ¶ ــن ــدي م يف  ارض  لـــلـــبـــيـــع 

ــيـــى قـــــرب جـــامـــع ســبــيــكــة  عـ

ــدم،  ــ قـ  4847 األنـــــــصـــــــاري، 

 130 الـــســـعـــر  واحـــــــد،  شــــــارع 

 S12204  - ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ألــــــف 

ȵ39123334

لـــإيـــجـــار شــقــة جــديــدة  ¶

غـــرفـــتـــن  ــع،  ــ ــديـ ــ ــبـ ــ الـ يف 

ــة ومـــطـــبـــخ،  ــ ــال ــ حــــــام ص

ــار ــ ــن ــ دي  190 ــر  ــ ــع ــ ــس ــ ال

ȵ 39744004
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ــدة يف  ¶ ــ ــديـ ــ لـــلـــبـــيـــع فـــيـــا جـ

ــي خــلــف انــصــار  ــوبـ ــة تـ ــطــق ــن م

 5 طـــابـــقـــن،  مــــن   ، قــــالــــري 

ــن  ــخ ــب ــط ــن م ــ ــت ــ ــال ــ غـــــــرف ص

حــــديــــقــــة كـــــبـــــرة مــلــحــق 

ــل وكـــــراجـــــن،  ــيـ ــسـ غــــرفــــة غـ

ــر،  مـ  371 األرض  ــة  ــاحـ ــسـ مـ

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  180 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȶ @sayedmahdi_r_e
ȵ 39088229
ȵ33330965

سكنية  ¶ ــدة  ــديـ جـ ــا  ــي ف لــلــبــيــع 

ــن  ــق ــاب ط مــــن  ــان،  ــ ــرك ــ ــه ــ ش يف 

ــن  ــت ــال ص غــــــرف   4 ــف،  ــ ــصـ ــ ونـ

مـــطـــبـــخـــن غـــــرفـــــة طـــعـــام 

ــة مـــلـــحـــق وكــــراجــــن،  ــقـ ــديـ حـ

مــر   300 األرض  ــاحـــة  مـــسـ

ــر،  مـ  380 ــاء  ـــنـ ــب الـ ــة  ــاحـ مـــسـ

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  148 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȶ @sayedmahdi_r_e
ȵ 39088229
ȵ33330965

ــي،  ¶ ــدعـ جـ يف  ــا  ــيـ فـ لــلــبــيــع 

ــن  ــتـ ــرفـ )غـ األول  ــق  ــ ــاب ــ ــط ــ ال

صــــاالت   3 حـــامـــاتـــهـــم،  مــــع 

ــق الـــثـــاين  ــابـ ــطـ بـــحـــامـــن(، الـ

بـ  ــوم  ــ ن ــرف  ــ غ  4( ــن  مـ ــون  ــك ــت ي

ــرة(،  ــبـ كـ ــة  ــ ــال ــ وص ــات  ــ ــام ــ ح  3

ــرا،  ــ ــ مـ  314 املـــــســـــاحـــــة 

ديـــنـــارا ألـــــف   160 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 38411066
ȵ38411033

ــا راقـــــيـــــة يف  ¶ ــ ــي ــ ــيـــع ف ــبـ ــلـ لـ

ــويض،  ــ ــع ــ ــة خـــلـــف ال ــلـ ــهـ ــسـ الـ

األريض  ــق  ــابـ ــطـ الـ يف  غـــرفـــتـــن 

مطبخن  األول  الـــطـــابـــق  ويف 

ــن،  ــارت ــي ــس ل وكــــــراج  صـــــاالت   3

ديـــنـــارا ألـــــف   185 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 38411066
ȵ38411033

يف  ¶ ســـكـــنـــيـــة  أرض  لـــلـــبـــيـــع 

تــوجــد  م   623 املـــســـاحـــة  ــد  ــن س

الــخــرائــط   ــع  م ــاء  ــن ب ــازة  ــ اج عليها 

ديـــنـــار   26 ــوب  ــلـ ــطـ املـ ــا  ــي ــف ــل ل

ȵ36002266

ــوبــي  ¶ ت يف  ــر  ــب ك ــت  ــي ب ــيــع  ــب ــل ل

عــــــى شــــــارعــــــن املـــســـاحـــة 

ــف  ــل خ مـــــربـــــع  مــــــر   814

ــن جـــبـــل،  ــ ــد مــــعــــاذ بـ ــجـ ــسـ مـ

ديـــنـــار  ــف  ــ ألـ  280 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

S12118  - لــلــتــفــاوض  ــل  ــابـ قـ

ȵ36711140 

ســــرة  ¶ يف  فــــيــــا  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

األرض  ــة  ــاحـ ــسـ مـ ــان  ــ ــوب ــ ــرك ــ م

ــاء  ــن ــب ال ــة  ــاح ــس م مــــر،   302.8

 4 نـــــوم،  غــــرف   4 مـــــرا،   330

ــات، صـــالـــتـــن، مــطــبــخ  ــ ــامـ ــ حـ

ــي،  ــ ــارج ــ ــخ خ ــبـ ــطـ داخـــــــــي، مـ

ــن، كــــــراج لـــســـيـــارتـــن،  ــ ــام ــ ح

ــرة ومـــجـــلـــس،  ــ ــبـ ــ ــة كـ ــ ــالـ ــ صـ

ديـــنـــارا ألـــــف   160 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 36369191 
ȵ38089661

مــنــطــقــة  ¶ يف  ــزل  ــ ــن ــ م ــع  ــي ــب ــل ل

ــن مـــدرســـة  ــ ــب م ــريـ الــــديــــه، قـ

مساحته  حـــديـــث،  ــاء  ــن ب الـــــرازي 

ــر،  مـ  12 يف  نــــص  و  مــــر   5

  8 ــق،  ــ ــوابـ ــ طـ  4 مــــن  ــون  ــكـ ــتـ يـ

ــر  ــع ــس ،ال حـــامـــات   5 و  غــــرف 

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  100 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ 36369191
ȵ38089661

املحرق

ــاء  ¶ ــشـ ــع فـــيـــا قـــيـــد اإلنـ ــي ــب ــل ل

مــن  تـــتـــكـــون  ــج،  ــ ــي ــ ــاه ــ س يف 

ــة  ــال ص ــات  ــ ــام ــ ح  6 غـــــرف   6

ــي  ــ ــارج ــ ــن داخـــــــي وخ ــخ ــب ــط م

ــســاحــة  ــن، م ــارتـ ــيـ ــسـ وكـــــــراج لـ

ــف  ــ ألـ  185 املـــــطـــــلـــــوب 

ــة الــتــقــســيــط ــي ــان ــك ــإم ــار وب ــنـ ديـ

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666 

الشالية

مــقــابــة  ¶ يف  فـــيـــا  لـــلـــبـــيـــع 

مـــســـاحـــة   )3 ــات  ــ ــي ــ ــه ــ ــس ــ )ت

ــن  م مــــــــر،   300 األرض 

حـــــامـــــات   4 غــــــــــرف   5

ــة  ــرفـ ــن غـ ــخـ ــبـ ــطـ ــن مـ ــ ــت ــ ــال ــ ص

ــة وجـــــــراج لــســيــارتــن،  ــ ــادم ــ خ

ديـــنـــارا ألـــــف   185 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ39744004

¶  ،1 ــا  ــ ــ رسي يف  ــا  ــيـ فـ لــلــبــيــع 

حـــامـــات   6 نــــــوم  غــــــرف   5

ــة،  ــ ــوحـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ صــــــــــــــاالت مـ

ــن وزاويـــــــــــة،  ــ ــ ــارع ــ ــ ــى ش ــ ــ ع

مــر  868 األرض  ــاحـــة  مـــسـ

ȵ 33339577
ȵ36677714

لـــلـــبـــيـــع فــــيــــا جــــديــــدة  ¶

ــن  م ــة  ــ ــون ــ ــك ــ م الــــقــــريــــة  يف 

ــوم  ــ ن غـــــــرف   5 طــــابــــقــــن، 

كـــبـــرة  ــالــــة  صــ ــات  ــ ــامـ ــ حـ  7

ــن غــرفــة  ــارت ــي ــس ــراج ل ــ ــخ كـ مــطــب

ــزن،  ــ ــخ ــ خــــادمــــة النــــــــدرى وم

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  160 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 33339577
ȵ36677714

شـــهـــركـــان،  ¶ يف  بـــيـــت  ــع  ــي ــب ــل ل

ــتــن  صــال حـــامـــات   3 غــــرف   5

 132 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل ــخ،  ــ ــب ــ ــط ــ وم

ــاء عــــى الــــحــــدود،  ــ ــن ــ مــــــرا ب

ــارا ــ ــن ــ دي ألــــــف   89 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ39744004

لـــــلـــــبـــــيـــــع فـــــــيـــــــا يف  ¶

غـــرف   3 ــدة،  ــ ــديـ ــ جـ بـــــاربـــــار، 

ــن  ــ ــت ــ ــال ــ ص حـــــــامـــــــات   3

مـــطـــبـــخ وجــــــــراج لـــلـــســـيـــارة، 

ديـــنـــارا ألـــــف   130 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ39744004

ــاخـــورة  ¶ الـــشـ يف  فــيــا  ــع  ــي ــب ــل ل

ــون  ــكـ ــتـ قــــيــــد اإلنـــــــشـــــــاء تـ

 6 صـــــالـــــة  غــــــــرف   5 مــــــن 

ــن،  ــارت ــي ــس ــراج ل ــ ــ ــات وكـ ــ ــام ــ ح

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  140 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȶ Alsagheer_Real_Estate 
ȵ 39652396
ȵ36459593

ــدة يف  ¶ ــ ــديـ ــ لـــلـــبـــيـــع فـــيـــا جـ

ــن وزاويــــــة  ــ ــارع ــ ــى ش ــ ســـــار ع

ــن 5  ــ ــان تـــتـــكـــون م ــيـ خـــلـــف جـ

ــة  صــال حـــامـــات   7 نــــوم  غــــرف 

ــة مــع  ــ ــادم ــ ــة خ ــ ــرف ــ مــطــبــخ وغ

ديــنــار ــف  ألـ  180 الــســعــر  كــــراج، 

ȶ Alsagheer_Real_Estate 
ȵ 39652396
ȵ36459593
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عــــايل  ¶ يف  فــــيــــا  لـــلـــبـــيـــع 

ــن  ــدة م ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ـــة الـ ــق ـــطـ ـــن امل

األرض  مـــســـاحـــة  واحــــــد  دور 

غــرف   3 مـــن  ــون  ــكـ تـ م،   352

ــة طـــعـــام  ــ ــرف ــ ــة غ ــ ــال ــ نــــــوم ص

وكـــــراج  حــــامــــات   4 مــطــبــخ 

ــن،  ــت ــق ــاء ش ــنـ ــبـ مــــع اجــــــــازة لـ

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  145 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȶ Alsagheer_Real_Estate 
ȵ 39652396
ȵ36459593

ــاخـــورة  ¶ الـــشـ يف  فــيــا  ــع  ــي ــب ــل ل

ــايئ، تــتــكــون  ــ ــهـ ــ تـــشـــطـــيـــب نـ

حـــامـــات   6 غــــــرف   6 مـــــن 

ــي  ــ ــ ــن داخ ــخـ ــبـ ــطـ ــة مـ ــ ــالـ ــ صـ

ــن،  ــارت ــي ــس ــي وكــــــراج ل ــ ــارج ــ وخ

ــف  ــ ألـ  195 املـــــطـــــلـــــوب 

التقسيط ــة  ــي ــان ــك ــإم وب ديـــنـــارا 

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666 

ــاء  ¶ ــشـ ــع فـــيـــا قـــيـــد اإلنـ ــي ــب ــل ل

ــن  م ــرب  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ املـــــــــرخ  يف 

ــرف 6  حــدائــق فـــريـــدة، مــن 5 غـ

ــخ غــرفــة  ــب ــط ــات صـــالـــة م ـــامـ ح

غـــســـيـــل وكــــــــراج لـــســـيـــارتـــن، 

ــارا  ــنـ ديـ ألــــف   146 املـــطـــلـــوب 

ــن  ــادي ــج ــل ــتـــفـــاوض ل ــلـ قـــابـــل لـ

ــة الــتــقــســيــط ــ ــي ــ ــان ــ ــك ــ ــإم ــ وب

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666

ــدة يف  ¶ ــ ــديـ ــ لـــلـــبـــيـــع فـــلـــل جـ

ــر  ــع ــس ــان، ال ــ ــي ــ ــلـــف ج ســـــار خـ

 S10747  - ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ أل  165

ȵ36711140 

ــار  ¶ س ــدة يف  ــديـ ــا جـ ــي ف لــلــبــيــع 

ــرال  ــنـ بـــالـــقـــرب مــــن ســـــار سـ

 6 غـــــــرف   4 مـــــن  ــون  ــ ــك ــ ــت ــ ت

الشالية

ــراج  منازل وفلل للبيع ــة كـ ــادمـ ــات غـــرفـــة خـ ــامـ حـ

ــة مــطــبــخ  ــقـ ــديـ ــن حـ ــارتـ ــيـ ــسـ لـ

ــزن،  ــخ ــع م ــي مـ ــ ــارج ــ داخـــــي وخ

ــارا،  ــنـ ديـ ــف  ــ أل  170 املـــطـــلـــوب 

ــن،  ــادي ــج ــل ــل لـــلـــتـــفـــاوض ل ــابـ قـ

ــة الــتــقــســيــط ــ ــي ــ ــان ــ ــك ــ ــإم ــ وب

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666  

ــدة يف  ¶ ــ ــديـ ــ لـــلـــبـــيـــع فـــيـــا جـ

غـــرف   6 مـــــن  الـــــشـــــاخـــــورة 

ــن  ــ ــت ــ ــال ــ ص حـــــــامـــــــات   7

ــة  ــ ــادم ــ ــة خ ــ ــرفـ ــ النـــــــــــدري غـ

كــــــراج لـــســـيـــارتـــن وحـــديـــقـــة، 

ديـــنـــارا  ألـــــف   220 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 33339577
ȵ36677714

لـــلـــبـــيـــع فــــيــــا جــــديــــدة  ¶

ــة  ــبـ ــريـ قـ ســــــــار  رسايــــــــــا  يف 

ــن مــجــمــع جـــيـــان الــجــديــد  ــ م

ــوم  نـ ــرف  ــ ــ غ  6 مــــن  ــة  ــونـ ــكـ مـ

ــن  ــ ــت ــ ــال ــ ص حـــــــامـــــــات   7

ــب راقـــــي،  ــي ــط ــش ومـــطـــبـــخـــن ت

ديـــنـــارا ألـــــف   240 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 33339577
ȵ36677714

جبلة  ¶ يف  جـــديـــدة  ــا  ــي ف لــلــبــيــع 

غــرف   5 مـــن  مــكــونــة  ــي،  ــبـ حـ

صــالــتــن  ــات  ــ ــامـ ــ حـ  7 نــــــوم 

مـــطـــبـــخـــن غـــــرفـــــة طـــعـــام 

ــة خـــادمـــة  ــرفـ ــل غـ ــي ــس ــة غ ــرفـ غـ

ــزن وكــــــــراج لـــســـيـــارتـــن،  ــ ــخ ــ م

مـــــرا  361 ــة  ــ ــ ــاح ــ ــ ــس ــ ــ امل

ȵ 33339577
ȵ36677714

ــن جـــنـــب بــعــض  ¶ ــت ــل ــع ف ــي ــب ــل ل

ــف  ــلـ )خـ ــي  ــ ــب ــ ح جـــبـــلـــة  يف 

ــل فــيــا  ــ ــر(، ك ــ ــدي ــ ــغ ــ ــد ال ــج ــس م

 347 األرض  ــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ مـ

 525 ــاء  ــنـ ــبـ الـ مـــســـاحـــة  مــــــرا، 

ألـــف   230 الـــســـعـــر  مـــــــرا، 

ــل لــلــتــفــاوض( ــ ــاب ــ ديــــنــــارا )ق

ȵ 38411066
ȵ38411033

ــا راقـــــيـــــة يف  ¶ ــ ــي ــ ــيـــع ف ــبـ ــلـ لـ

ــون  ــك ــت ــدة، ت ــ ــدي ــ ــج ــ ــة ال ــابـ ــقـ مـ

ــن،  ــ ــارت ــ ــي ــ ــس ــ مــــــن كــــــــــراج ل

ــزي، صــالــتــن،  ــ ــركـ ــ ــف مـ ــي ــي ــك ت

دورات،  و3  نـــــوم  غـــــرف   4

ــاه،  ــي م دورة  و  ــة  ــادمـ خـ غـــرفـــة 

ــرا،  ــ م  373 ــاء  ــنـ ــبـ الـ مـــســـاحـــة 

ديــنــارا ألـــف   167 ــع  ــي ــب ال ــر  ــع س

ȵ 38411066
ȵ38411033

ــة،  ¶ ــل ــم ــه ال يف  ــا  ــيـ فـ ــع  ــي ــب ــل ل

يــتــكــون  األريض  ــق  ــ ــاب ــ ــط ــ ال

ــخ صــــالــــة غـــرفـــة  ــبـ ــطـ مـــــن مـ

األول  الــــطــــابــــق  وحــــــــــام، 

ــرف  ــ غـ  3 مـــــــن  ــون  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ يـ

 168 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل وحـــــامـــــن، 

ــار ــن دي ألـــف   110 ــســعــر  ال مــــرا، 

ȵ 38411066
ȵ38411033

ــرة،  ¶ ــم ج ــي  ــن ب يف  ــا  ــي ف ــبــيــع  ــل ل

األريض  ــق  ــ ــاب ــ ــط ــ ال ــن،  ــ ــق ــ ــاب ــ ط

ــة  ــال ــن )حـــــــوش، ص ــ يـــتـــكـــون م

ــلـــس، مــطــبــخ  ــع حــــــام، مـــجـ ــ م

ــخ خـــــارجـــــي، 3  ــبـ ــطـ ــر ومـ ــبـ كـ

غـــــرف نـــــوم وكـــــــراج لــســيــارة 

ــاين  ــثـ واحــــــــــدة(، الـــطـــابـــق الـ

ــن إحـــــداهـــــا  ــ ــت ــ ــق ــ مــــــن )ش

ــون مـــن غــرفــتــن  ــك ــت ــرة، ت ــ ــؤج ــ م

ــة ومـــطـــبـــخ(،  ــ ــال ــ ــن ص ــ ــام ــ ح

ديـــنـــارا ألـــــف   180 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 36369191 
ȵ38089661

الشالية

شقق للبيع

رسايـــــا  ¶ يف  ــة  ــ ــق ــ ش ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

الـــنـــخـــيـــل،  مـــجـــمـــع  قــــــرب   1

ــة  ــالـ ــن حـــــامـــــن صـ ــ ــت ــ ــرف ــ غ

ــكــامــل  ــال ومـــطـــبـــخ، مـــفـــروشـــة ب

ȵ 33339577
ȵ36677714

العاصمة

بنايات للبيع

ــع بـــــنـــــايـــــة  ¶ ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ ــل ــ ــ ل

املـــســـاحـــة  الـــقـــضـــيـــبـــة  يف 

 6 مـــــن  تـــتـــكـــون  مـــــر   140

ــايل  ــ ــح ــ ــق املــــــدخــــــول ال ــ ــق ــ ش

ــر  ــعـ ــسـ الـ ديــــــنــــــار   1220

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  170 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ 33588102
ȵ17009490

ــابــس  ¶ ــســن ال يف  ــة  ــاي ــن ب ــع  ــي ــب ــل ل

شـــقـــق   7 مـــــــن  ــون  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ تـ

 880 ــري  ــ ــه ــ ــش ــ ال ــول  ــ ــ ــدخ ــ ــ امل

ألـــف   160 ــوب  ــلـ ــطـ املـ ــار  ــ ــن ــ دي

ــل لـــلـــتـــفـــاوض  ــ ــاب ــ ديـــــنـــــارا ق

التقسيط وبــإمــكــانــيــة  لــلــجــاديــن 

ȶ @BCFC_RE 
ȵ36864666

ــة يف  ¶ ــ ــ ــاي ــ ــ ــن ــ ــ لــــلــــبــــيــــع ب

ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ ــة امل ــ ــي ــ ــب ــ ــي ــ ــض ــ ــق ــ ال

ديـــنـــار   920 ــل  ــ ــدخ ــ ال م   88

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  145 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ 17009490
ȵ333588103
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العاصمة

بنايات للبيع

لــــــلــــــبــــــيــــــع مــــبــــنــــى  ¶

الـــــــســـــــنـــــــابـــــــس،  يف 

شـــقـــق  3 مـــــــن  ــون  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ يـ

ــة، ــ ــاري ــ ــج ــ ت ــات  ــ ــحـ ــ مـ  3 و 

الــــــســــــعــــــر املـــــطـــــلـــــوب 

ديــــــنــــــار ألـــــــــــف   170

ȶ @Arabrealestate.bh

ȵ 33588102

ȵ33588104

املحرق

جـــزر  ¶ يف  بـــنـــايـــة  لـــلـــبـــيـــع 

شــقــق،   8 مـــن  ــون  ــك ــت ت أمــــــواج 

ــدم  ــ ق  3,563 املــــســــاحــــة 

ــل  ــام ــك ــال ــة ب ــروشـ ــفـ ــع، مـ ــ ــرب ــ م

ــرة  ــؤج ــزي، م ــ ــرك ــ ــيــف م ــكــي ــع ت مـ

املــطــلــوب  ــار  ــ ــن ــ دي  3400 ـــ  ــ ب

S12592  - ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ أل  450

ȵ 36711140 

ȵ36662701

الشالية

ــرة  ¶ ــ ــاخ ــ ــع عـــــــــارة ف ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــى  عـ الــــــــشــــــــاخــــــــورة  يف 

الــــتــــشــــطــــيــــب الــــنــــهــــايئ

مـــنـــاســـبـــة لــلــســكــن الـــعـــائـــي 

شـــقـــق   6 مـــــــن  ــون  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ تـ

بـــركـــة   - ــات  ــ ــدمـ ــ خـ دور   -

 450 ــوب  ــ ــل ــ ــط ــ امل ــة،  ــ ــاح ــ ــب ــ س

S12229  - ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ألــــــف 

ȵ39994018 

ــار  ¶ ــ س يف  ــى  ــنـ ــبـ مـ ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

عـــــــى شـــــــارعـــــــن زاويـــــــــة 

ــان عـــــى الــــــحــــــدود 6  ــ ــي ــ ــن ــ ب

ســـنـــوات   5 الـــعـــمـــر  شـــقـــق 

ــار  ــ ــن ــ دي  1050 املــــــدخــــــول 

ديـــنـــار  ــف  ــ ألـ  180 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ39744004

مــنــطــقــة  ¶ يف  مــبــنــى  ــع  ــي ــب ــل ل

ــن وزاويـــــة،  ــارعـ ــى شـ الــــــدراز عـ

 5 ــن  ــ مـ  ،232,1 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل

ــري  ــهـ ــشـ ــل الـ ــ ــدخـ ــ شــــقــــق، الـ

 115 املـــطـــلـــوب  ــارا،  ــ ــن ــ دي  560

ــتــفــاوض ــل ــف ديـــنـــارا قـــابـــل ل ــ أل

ȶ @Arabrealestate.bh

ȵ 33588102

ȵ33588104

ــل عى ¶ ــصـ اتـ ــز إعـــانـــك  ــج ــح ل

ȵ39901064

الشالية

 منازل وفلل لإيجار

ــت يف  ¶ ــ ــ ــي ــ ــ لــــــإيــــــجــــــار ب

 19 دوار  ــد  ــ ــم ــ ح ــة  ــ ــن ــ ــدي ــ م

 3 غــــــــرف   4 مــــــن  مـــــكـــــون 

ــخ  ــب ــط حـــــامـــــات صـــالـــتـــن م

ديـــنـــار  350 الـــســـعـــر  وكـــــــراج 

ȵ 33339577
ȵ36677714

ــة  ¶ ــاريـ ــجـ ــار فـــيـــا تـ ــ ــج ــ ــإي ــ ل

ــع  ــبـ ــيـ ــوصـ أبـ يف  ــة  ــيـ ــنـ ــكـ سـ  -

ــي  ــ ــامـ ــ ــك اإلسـ ــ ــن ــ ــب ــ ــف ال ــ ــل ــ خ

ــدة مـــشـــاريـــع  ــ ــعـ ــ تـــصـــلـــح لـ

ــر بـــعـــد املـــعـــايـــنـــة ــ ــع ــ ــس ــ وال

ȶ Alsagheer_Real_Estate 
ȵ 39652396
ȵ36459593

العاصمة

شقق لإيجار

ــة ¶ ــ ــق ــ لـــــــــإيـــــــــجـــــــــار ش

ــى ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ جــــــــــديــــــــــدة بـ

ــن  ــر م ــ ــح ــ ــب ــ ــة مـــــن ال ــ ــب ــ ــري ــ ق

ــن  ــ ــام ــ ــن نـــــــــوم ح ــ ــتـ ــ ــرفـ ــ غـ

ــع  صـــــــالـــــــة ومـــــطـــــبـــــخ مـ

ديــنــار   250 الــســعــر  مـــوقـــف، 

ȵ33454004 

ــة يف  ¶ ــ ــ ــق ــ ــ لــــــإيــــــجــــــار ش

ــر  ــح ــب ــن ال ــ ــة م ــبـ ــريـ جـــدعـــي قـ

 3 غـــــــرف   3 مـــــن  ــون  ــ ــك ــ ــت ــ ت

ــخ  ــب ــط ــة م ــ ــالـ ــ ــات صـ ــ ــ ــام ــ ــ ح

ــات  ــفـ ــيـ ــكـ ــد مـــــع املـ ــ ــع ــ ــص ــ وم

ــار ــ ــن ــ دي  300 ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ

ȵ 39993932 
ȵ33277337

املحرق

ــة جـــديـــدة بــجــزر  ¶ ــار شــق ــج ــإي ل

مطبخ  ــة  ــال ص ــة  ــرف غ مـــن  ــواج  ــ أمـ

ــل،  ــام ــك ــال ــن، مــؤثــثــة ب ــ ــام ــ وح

ــل  ــام ش ــار  ــ ــن ــ دي  470 الـــســـعـــر 

ȵ33454004

 ¶ Flat for rent in 

Busaiteen very good 

location, 3 bedroom 

2 bathroom big 

hall kitchen park lift 

fully furnished all 

inclusive 520 BD 

ȵ334540004

 ¶ Brand new flat 

for rent in HIDD, 

2 bedroom 2 

bathroom hall kitchen 

park lift 250 BD 

ȵ33454004



13 العدد 5041 األحد 26 يونيو 2016 الموافق 21 رمضان 1437هـ
Sunday 26 June 2016, Issue No. 5041

الشالية

شقق لإيجار

ــة يف  ¶ ــ ــ ــق ــ ــ لــــــإيــــــجــــــار ش

ــرف  غ  3 ــن  مـ ــون  ــك ــت ت ــة  ــي ــب ــجــن ال

حـــــامـــــن صـــــالـــــة مــطــبــخ 

غـــــرفـــــة خــــــادمــــــة مــصــعــد 

ــات  ــفـ ــيـ ــكـ ومـــــوقـــــف مـــــع املـ

ــار ــ ــن ــ دي  280 ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ

ȵ 39993932 
ȵ33277337

ــة يف  ¶ ــاريـ ــجـ ــار شـــقـــة تـ ــجـ ــإيـ لـ

ــة حـــام  ــرفـ ــار، جــــديــــدة، غـ ــ ــ س

ــات -  ــ ــركـ ــ ــخ )بـ ــبـ ــطـ ــة ومـ ــ ــال ــ ص

ديـــنـــار   180 الـــســـعـــر  لـــفـــت( 

ȵ 33339577
ȵ36677714

ــة يف  ¶ ــ ــ ــق ــ ــ لــــــإيــــــجــــــار ش

ــن  ــام ــتـــن ح ــرفـ الـــجـــنـــبـــيـــة، غـ

صـــــالـــــة مـــطـــبـــخ بـــلـــكـــونـــة 

ــرش،  ــ وبـــــــاركـــــــات، نـــصـــف فـ

ــار  ــ ــنـ ــ ديـ  230 ــر  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

ȵ 33339577
ȵ36677714

ــار،  ¶ ــ سـ يف  شـــقـــة  ــار  ــ ــج ــ ــإي ــ ل

ــة  ــالـ صـ ــن  ــ ــامـ ــ حـ غـــــــرف   3

ــات  ــفـ ــيـ ــكـ ــخ مـــــع املـ ــ ــب ــ ــط ــ وم

ــار  ــ ــنـ ــ ديـ  300 ــر  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

ȵ 33339577
ȵ36677714

ــة يف  ¶ ــاريـ ــجـ ــار شـــقـــة تـ ــجـ ــإيـ لـ

ــات  ــام ح  3 ــن  ــت ــرف غ ــع،  ــديـ ــبـ الـ

ــع  ــوقـ ــخ، مـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــة ومـ ــ ــالـ ــ صـ

ــى الــــشــــارع الـــعـــام  ــ مـــمـــتـــاز ع

ــع الــنــشــاطــات  ــي ــم ــج تــصــلــح ل

ȵ 33339577
ȵ36677714

ــار،  ¶ ــ سـ يف  شـــقـــة  ــار  ــ ــج ــ ــإي ــ ل

ــة  ــالـ ــن حـــــامـــــن صـ ــ ــت ــ ــرف ــ غ

ديـــنـــارا  160 ــر  ــع ــس ال ومــطــبــخ، 

ȵ39744004

العبد  ¶ ــة  حــل يف  شــقــة  ــار  ــج ــإي ل

ــل،  ــام ــك ــال الـــصـــالـــح مـــفـــروشـــة ب

ــة  ــالـ ــن حـــــامـــــن صـ ــ ــت ــ ــرف ــ غ

ــار  ــن دي  280 ــر  ــع ــس ال ومـــطـــبـــخ، 

ȵ39744004

ــق عـــى  ¶ ــ ــقـ ــ لـــــإيـــــجـــــار شـ

ــع تـــتـــكـــون مــن  ــديـ ــبـ شــــــارع الـ

صــالــتــن  حــــامــــن  غــــــرف   3

ــن  ــار م ــ ــ ــجـ ــ ــ ــخ، اإليـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ومـ

ديــنــار  230 إىل  ديـــنـــار   210

ȵ 33588103
ȵ17009490

ــار،  ¶ ــ سـ يف  شـــقـــة  ــار  ــ ــج ــ ــإي ــ ل

ــة  ــالـ صـ ــن  ــ ــامـ ــ حـ غـــــــرف   3

ديـــنـــارا   220 ــر  ــع ــس ال ومــطــبــخ، 

ȵ 33339577
ȵ36677714

ــدة يف  ¶ ــ ــدي ــ ــار شـــقـــة ج ــجـ ــإيـ لـ

ــام صــالــة  ــ ــن ح ــت ــرف الـــبـــديـــع، غ

ــار ــن دي  190 ــر  ــع ــس ال ومـــطـــبـــخ، 

ȵ39744004

اتـــــــــصـــــــــل لـــــــإعـــــــان  ¶

املــــبــــوبــــة الـــــــوســـــــط  يف 

ȵ39901064

ــة  ¶ ــ ــي ــ ــة راق ــ ــق ــ لــــإيــــجــــار ش

بــجــانــب   1 رسايـــــا  يف  جـــديـــدة 

ــتـــن  ــرفـ ــن غـ ــ ــ املـــــــدرســـــــة، م

ــخ،  ــبـ ــطـ حــــامــــن صــــالــــة ومـ

ــدا،  ــ ــي ج ــ ــ ــرش راق ــ ــة فـ ــروشـ ــفـ مـ

ــى  ــن ــب امل يف  خــــدمــــات  ــد  ــ ــوج ــ ي

ــة  ــدي ــل ــب ــل الـــكـــهـــربـــاء وال ــامـ شـ

ȵ 33339577
ȵ36677714

ــة يف  ¶ ــ ــ ــق ــ ــ لــــــإيــــــجــــــار ش

ــن، حـــامـــن،  ــ ــت ــ ــرف ــ ســــــــار، غ

ــدة،  ــ ــدي ــ ــخ، ج ــ ــب ــ ــط ــ ــة وم ــ ــال ــ ص

ديـــــنـــــارا  180 الــــســــعــــر 

ȵ 33339577
ȵ36677714
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الجنوبية

شقق لإيجار

الـــرفـــاع  ¶ يف  شـــقـــة  ــار  ــجـ ــإيـ لـ

ــة  ــروشـ ــفـ ــب رامــــــــز مـ ــ ــان ــ ــج ــ ب

ــن غــرفــتــن  ــون مـ ــك ــت ــل ت ــام ــك ــال ب

ــبـــخ  ــة ومـــطـ ــ ــالـ ــ ــن صـ ــ ــامـ ــ حـ

ــار ــ ــن ــ دي  300 ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ

ȵ 39993932 

ȵ33277337

ورشة لإيجارمحات لإيجار

 استوديو لإيجار

 مخزن لإيجار

مكاتب لإيجار مستودع لإيجار

لـــــإيـــــجـــــار مــــحــــل كــبــر  ¶

ــح  ــلـ ــصـ يـ ــع  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ يف 

لــــجــــمــــيــــع األغــــــــــــــــراض، 

ــارا ــ ــنـ ــ ديـ  250 املــــطــــلــــوب 

ȵ39744004

ــة  ¶ ــاري ــج ــار مـــحـــات ت ــجـ ــإيـ لـ

ــال  ــريـ ــونـ ــف مـ ــلـ ومـــكـــاتـــب خـ

ــار ــ ــنـ ــ ديـ  130 ــر  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

ȵ 33339577
ȵ36677714

ــة يف  ¶ ــي ــاع ــن ـــة ص ــ لـــإيـــجـــار ورش

ــاكـــوال  ــنـــد الـــكـــوكـ ــاد عـ ــابـ ــلـ سـ

ارتـــفـــاع  ــر  ــ م  100 ــة  ــاحـ ــسـ املـ

فــيــس   3 ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ الـ ــر  ــ م  10

ــع الــنــشــاطــات  ــي ــم ــج تــصــلــح ل

ــار ــ ــنـ ــ ديـ  450 ــر  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

ȵ 33339577

ȵ36677714

ــرة  ¶ ــبـ لــــإيــــجــــار ورشــــــــة كـ

ــة  ــ ــي ــ ــاع ــ ــن ــ ــص ــ ال ســــــــــرة  يف 

ــة  ــاح ــس امل فــيــس   3 الـــكـــهـــربـــاء 

ــات  ــدمـ ــخـ الـ مــــع  مــــر   1000

ȵ 33339577

ȵ36677714

ــى  ¶ ــب ع ــ ــات ــ ــك ــ لــــإيــــجــــار م

شــــــارع الـــبـــديـــع الــــعــــام مــن 

أفــــــضــــــل املــــــــواقــــــــع عـــى 

ــر مــغــري ــع ــس شـــــارع الـــبـــديـــع ب

ȶ Alsagheer_Real_Estate 
ȵ 39652396
ȵ36459593

ــة  ¶ ــي ــب ــار شـــقـــة مــكــت ــ ــج ــ ــإي ــ ل

ــي  ــ ــدع ــ ج يف  وتــــــجــــــاريــــــة 

ــع  ــوقـ )مـ  77 شـــــــارع  بــــدايــــة 

ــة  ــال ــن غـــرفـــتـــن ص ــ ــاز( م ــتـ ــمـ مـ

ــو  ¶ ــوديـ ــتـ ــة اسـ ــقـ لـــإيـــجـــار شـ

ــع  ــ م جــــــــنــــــــوســــــــان  يف 

الــــكــــهــــربــــاء واملـــكـــيـــفـــات 

ــار  ــ ــن ــ دي  150 ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ

ȵ39744004

لــــإيــــجــــار مــــســــتــــودع يف  ¶

ــن  ــص بــــالــــقــــرب م ــ ــف ــ ــدح ــ ج

أســــــــواق الــــحــــي، املـــســـاحـــة 

 3 واالرتـــــــــفـــــــــاع  مــــــر   85

 200 ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ أمــــــتــــــار 

S07826  - ديـــــــنـــــــار 

ȵ36711140 

ــع  ¶ ــق ــزن ي ــ ــخـ ــ ــار مـ ــ ــجـ ــ ــإيـ ــ لـ

ــن جـــيـــان والـــدانـــة،  بــالــقــرب مـ

لـــــــاتـــــــصـــــــال بـــــاملـــــالـــــك

ȵ39338449

ــع  ¶ ــ ــي ــ ــم ــ مـــــــطـــــــلـــــــوب ج

ــن  ــارات م ــ ــ ــق ــ ــ ــع ــ ــ أنـــــــــــواع ال

املــــــــالــــــــك مــــــــبــــــــارشة يف 

ــة  ــك ــل ــم ــع مـــنـــاطـــق امل ــيـ ــمـ جـ

ȵ33454004

ــع  ¶ ــ ــي ــ ــم ــ مـــــــطـــــــلـــــــوب ج

ــن  ــارات م ــ ــ ــق ــ ــ ــع ــ ــ أنـــــــــــواع ال

املـــــــــــالـــــــــــك مـــــــبـــــــارشة

ȵ 33339577

ȵ 36677714

ــع أنــــــواع  ¶ ــيـ ــمـ مـــطـــلـــوب جـ

ــك  ــ ــال ــ الـــــعـــــقـــــارات مـــــن امل

ȵ39722292 

مطلوب عقار

ــخ،  ــبـ ــطـ كــــبــــرة حــــامــــن ومـ

ــد ومــــواقــــف  ــعـ ــصـ يــــوجــــد مـ

ــارا ــن دي  250 ــار  ــجـ اإليـ ســـيـــارات، 

ȵ38801483
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مواد بناء

مابس أطفال

 أخرى

زينة وإكسسوارات

متفـــرقـــات

ذات  ¶ جـــديـــدة  ــات  ــك س لــلــبــيــع 

ملم  2.5 ــك  ــم س ــة  ــي ــال ع جــــودة 

ȵ36677714

بــضــاعــة عـــبـــارة عن  ¶ ــع  ــي ــب ــل ل

ــوارات  ــسـ ــسـ ــط وأحـــذيـــة وإكـ ــن ش

وعـــطـــور ومــاكــيــاج مبــبــلــغ رمـــزي

ȵ 39993932 
ȵ33277337

لـــلـــعـــطـــور  ¶ ــون  ــ ــي ــ ــل ــ م ون 

ــثـــقـــة ــق الـ ــحـ ــتـ ــسـ جـــــــــودة تـ

ȶ @1millionperfumes
ȵ 33808423
ȵ33306987

ــجــر  ¶ مــت حـــســـن  أم  ــتـــجـــر  مـ

ــة  ــزي رم ــار  ــعـ أسـ ذو  ــی  ــرونـ ــكـ الـ

احــتــيــاجــاتــك  كـــل  لتلبية  ــدف  ــه ي

ــاج  ــي ــاك ــابـــس عـــطـــور م ــن مـ ــ م

وســـــاعـــــات، تـــابـــعـــوا عــــروض 

ــاج املـــمـــيـــزة مـــن خــال  ــيـ ــاكـ املـ

االنـــســـتـــغـــرام  يف  ــا  ــنـ ــابـ ــسـ حـ

ȶ @bh_mekyaje
ȶ @um_hussain2008

ȵ33208551

ــال شــغــل  ¶ ــ ــف ــ ــأط ــ ــارش ل ــ ــفـ ــ مـ

ــدون  ــع ــت ــس م  ،100٪ ــدوي  ــ ــ يـ

ــد  ــ ــي ــ ــوال ــ ــم امل ــ ــقـ ــ لـــعـــمـــل أطـ

ــز ــي ــم بــالــتــطــريــز الــــيــــدوي امل

اب  ¶ واتــــــــــــــــــــــــــــــس 

ȵ 36966145
ȵ34502720

ــل  ¶ ــاي ــت ــي س ــتـ ــويـ ــك سـ ــيـ ــوتـ بـ

ملــــســــتــــلــــزمــــات حـــديـــثـــي 

ــس األطـــفـــال  ــ ــاب ــ الـــــــــوالدة وم

ــع  ــة م ــيـ ــائـ ــسـ ــنـ واملـــــابـــــس الـ

ــب عـــر االنـــرنـــت  ــل ــط خـــدمـــة ال

مـــــن املــــــواقــــــع الـــعـــاملـــيـــة، 

بــجــوار   22 دوار   - حــمــد  مــديــنــة 

ــاري  ــ ــح ــ ــات ص ــ ــوهـ ــ ــوديـ ــ ــتـ ــ اسـ

ȶ @sweety_style_
ȵ 17440349 
ȵ66301112

ــة  ¶ ــ ــاعـ ــ ــضـ ــ لـــــلـــــبـــــيـــــع بـ

ــة  ــ ــي ــ ــاس ــ ــرط ــ ــة ق ــ ــي ــ ــب ــ ــت ــ ــك ــ م

ــر رمـــــزي ــعـ ــسـ ــة بـ ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ مـ

ȵ 39993932 
ȵ33277337

مــتــنــقــلــة  ¶ ــوف  ــفـ صـ  3 ــع  ــي ــب ــل ل

الــربــيــة  وزارة  ــات  ــ ــف ــ ــواص ــ مب

ــالـــة مــمــتــازة والـــتـــعـــلـــيـــم بـــحـ

ȵ36552225
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وظائف شاغرة

وظــــائـــــف

مــؤســســة تــعــلــيــمــيــة بــحــاجــة  ¶

خـــرة  ذات  ــرة  ــ ــرت ــ ــك ــ س إىل 

ــن  ــدوامـ ــل بـ ــم ــع ــل ومــــؤهــــات ل

 12:00  - صـــبـــاحـــاً   8:00 مـــن 

 8:00  –  4:00 ــن  ــ ومـ ــراً  ــ ــه ــ ظ

ــار االتـــصـــال  ــس ــف ــت ــاس ــاًء، ل ــ ــس ــ م

ȵ 17556613
الـــــســـــرة  إرســـــــــــــــال  أو 

الــــــذاتــــــيــــــة عــــــى فـــاكـــس

ȸ 17556614
االلــــــكــــــروين  الــــــريــــــد  أو 

ȹ info@bised.org

 ¶ Required employees 

know how to work 

the saloon inquire 

call this number 

ȵ39868680

مـــــطـــــلـــــوب مــــوظــــفــــات  ¶

ــل الـــصـــالـــون،  ــمـ يـــجـــيـــدون عـ

ــار االتـــــصـــــال  ــ ــس ــ ــف ــ ــت ــ ــاس ــ ل

عـــــــــى هــــــــــــذا الــــــرقــــــم 

ȵ39868680

Printing Machines 

for sale:

 ¶ T-shirt heat transfer 

 ¶ Cap heat transfer

 ¶ Mug heat transfer 

 ¶ Badges Maker

 ¶ Ricoh photocopier

 ¶ Epson printer

 ¶ Thermal Binder

 ¶ Laminator

 ¶ Showcase 

ȵ 34446175
ȵ 33869669
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ــة  ¶ ــغ ــل ــم ال ــي ــل ــع ــت مــســتــعــد ل

ــس  ــي ــأس ــت ــر ال ــ اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة ع

ــم  ــي ــســل ــق ال ــطـ ــنـ الــصــحــيــح والـ

ــج  ــ ــائ ــ ــت ــ ــن ــ مـــــــع ضـــــــــان ال

ȵ33341234

ــم  ¶ ــي ــم ــص ــت مــــســــتــــعــــدون ل

وتـــــــطـــــــويـــــــر مــــــواقــــــع 

ــدة بــيــانــات  ــاعـ ــقـ االنــــرنــــت بـ

ديــــــنــــــارا  150 فـــــقـــــط 

ȵ35125438

ــل  ¶ ــ ــم ــ ــع ــ ــد ل ــ ــ ــع ــ ــ ــت ــ ــ ــس ــ ــ م

الـــعـــامـــات الــتــجــاريــة وجــمــيــع 

ــى  ــأع الـــتـــصـــامـــيـــم الـــفـــنـــيـــة ب

ــة ــ ــي ــ ــراف ــ ــن اإلح ــ مـــســـتـــوى مـ

ȵ33181444

ــة  ¶ ــوي ــق ــاوالت وصـــيـــانـــة وت ــ ــق ــ م

 3 اىل  وتـــحـــويـــل  ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ الـ

ــد  ــم ــت ــع ــم امل ــتـ ــخـ ــع الـ ــ ــيـــس م فـ

ȵ36677714

ــاوالت  ¶ ــق ــم ــل ل زاد  ــة  ــوع ــم ــج م

اإلنـــشـــائـــيـــة والـــكـــهـــربـــائـــيـــة 

ــل  ــلـ ــفـ ــلـ والــــــصــــــحــــــيــــــة لـ

واملــــــبــــــاين مـــــع الــتــصــمــيــم 

الــــهــــنــــديس  واإلرشاف 

ȵ36677714

ــع  ¶ ــي ــم ج يف  ــون  ــصـ ــصـ ــخـ ــتـ مـ

ــم  ــرسـ أعـــــــال )الـــصـــبـــاغـــة الـ

الــحــائــط  ورق  الــجــبــس  ــة  ــرف ــزخ ال

ــودة  ــج والـــخـــطـــوط الــعــربــيــة(  ب

ــة ــســي ــاف ــن ــار ت ــ ــعـ ــ ــة وأسـ ــيـ ــالـ عـ

ȶ @Argusdecor

ȵ39322552

ــة  ¶ ــاف ــم ك ــدي ــق ــت مــســتــعــدون ل

االســـــتـــــشـــــارات الـــقـــانـــونـــيـــة 

كــــافــــة  يف  والـــــــتـــــــوكـــــــل 

ــاوي املــدنــيــة والــجــنــائــيــة  ــ ــدع ــ ال

مـــكـــتـــب   - والــــــرعــــــيــــــة 

ــراين ــحـ ــبـ ــة أمــــــرة الـ ــيـ ــامـ ــحـ املـ

ȵ 39939106

ȵ33328487

خـدمـات عـامــة

تدريس

تخليص معامات

تصميم

تنظيفات

محاسبة

أخرى

مقاوالت وصيانةفحص وتأمن سيارات

استشارات قانونية
ــدون لـــتـــأمـــن  ¶ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ

الـــــــســـــــيـــــــارات بـــــأرخـــــص 

األســـــــــــعـــــــــــار وأفــــــضــــــل 

ــصــل ــات أتــــصــــل ن ــيـ ــطـ ــغـ ــتـ الـ

ȵ36789126

ــل +  ¶ ــي ــس ــغ ــة ت ــي ــل ــم ــع ــوم ب ــقـ نـ

ــارة  ــيـ ــسـ ــص وتـــســـجـــيـــل الـ ــحـ فـ

 15 مــــقــــابــــل  املـــــــــــرور  يف 

ــرى ــات أخـ ــدمـ ــر خـ ــوف ــت ــار ت ــنـ ديـ

ȵ39985833

ــدون لـــغـــســـيـــل  ¶ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ

ــاد مــــــع مـــــراعـــــاة  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ الـ

الـــــــطـــــــهـــــــارة  رشوط 

ȵ 33326898        
ȵ33147355

ــات نــظــافــة  ¶ ــ ــامـ ــ لـــديـــنـــا عـ

ــات  ــسـ ــيـ ــلـ )خــــــــادمــــــــات( وجـ

ــام  ــظ ــرة عـــالـــيـــة ن ــ أطــــفــــال، خـ

ــا ومـــســـاًء  ــاحـ ــبـ ــات صـ ــ ــاع ــ ــس ــ ال

ــل  ــي ــوص ــت وال ــار  ــنـ ديـ  2 الــســاعــة 

ــع مـــنـــاطـــق  ــيـ ــمـ ــجـ ــاين لـ ــ ــجـ ــ مـ

ــالـــواتـــس  ــز بـ املــمــلــكــة الـــحـــجـ

الــحــجــز و  ــار  ــس ــف ــت ــاس ل  - آب 

ȵ 33677928 
ȵ33117227

ــل  ¶ ــ ــب ــ ــق ــ ــت ــ ــس ــ مـــــــســـــــار امل

ــات  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ لـــتـــخـــلـــيـــص املـ

ــات  ــ ــرك ــ ــل ــ ــة ل ــ ــي ــ ــوم ــ ــك ــ ــح ــ ال

ــات واألفـــــــــــراد ــ ــ ــس ــ ــ ــؤس ــ ــ وامل

ȵ 39993932 
ȵ33277337

ــم  ¶ ــوائ ــق ــعــمــل ال ــدون ل ــع ــت ــس م

ــة وجـــمـــيـــع الـــخـــدمـــات  ــيـ ــالـ املـ

املـــحـــاســـبـــيـــة واالســــتــــشــــارات 

والــــــتــــــقــــــديــــــم لـــــرامـــــج 

ــوك ــ ــن ــ ــب ــ متــــكــــن ودعــــــــــم ال

ȵ36677714

ــدون لـــبـــيـــع جــمــيــع  ¶ ــعـ ــتـ ــسـ مـ

ــســاد  ــي وال ــزراعـ ــل الـ ــرم ــواع ال ــ أن

ــة ــزراعـ ــات الــحــدائــق والـ ــدمـ وخـ

ȵ34430227
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v CTS
Model 2014
13,000 Kms
ȵ  17554477
ȵ  39639611

Hyundai Creta 
Model 2016

0 Kms
ȵ 17554477
ȵ  39639611

Toyota yaris 
Model 2014
32,000 Kms
ȵ 17554477
ȵ 39639611

Hyundai Sonata 
Model 2016

0 Kms
ȵ 17554477
ȵ  39639611

Hyundai I10
Model 2015

0 Kms
ȵ 17554477
ȵ  39639611

 Hyundai Elantra 
 Model 2015

 0 Kms
ȵ 17554477
ȵ 39639611

Hyundai Elantra 2.0 
Model 2016

0 Kms
ȵ 17554477 
ȵ 39639611

Toyota Camry 
Model 2016
26,000 Kms
ȵ 17554477
ȵ  39639611

Hyundai Veloster 
Model 2014

0 Kms
ȵ 17554477
ȵ 39639611

محــــــركات

¶  2012 كــــروال  ــا  ــوت ــوي ت لــلــبــيــع 

ȵ 36662267
ȵ17554477

¶ 2012 كـــامـــري  ــا  ــوت ــوي ت لــلــبــيــع 

ȵ 36662267
ȵ17554477

لـــــلـــــبـــــيـــــع تـــــويـــــوتـــــا  ¶

V6  2014 بـــــــــــــــرادو  

ȵ 36662267
ȵ17554477

فـــور ¶ راب  ــا  ــوتـ ــويـ تـ ــع  ــي ــب ــل ل

ȵ 36662267
ȵ17554477

لــــلــــبــــيــــع النــــــــدكــــــــروز  ¶

V6 GXR 2011

ȵ 36662267
ȵ17554477

¶  FJ تـــــويـــــوتـــــا   لـــلـــبـــيـــع 

2012 مــــــــــــوديــــــــــــل 

ȵ 36662267
ȵ17554477

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــــيـــــــارة  ¶

2010 مـــــوديـــــل  كــــــامــــــري، 

ȵ 39992662
ȵ17233229

ــا  ¶ ــوتـ ــويـ ــارة تـ ــ ــيـ ــ لـــلـــبـــيـــع سـ

2012 ــل  ــ ــوديـ ــ مـ  ، ــري  ــ ــامـ ــ كـ

ȵ 39992662
ȵ17233229

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــــيـــــــارة  ¶

2009 مـــــوديـــــل  كـــــــــــوروال، 

ȵ 39992662
ȵ17233229

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــــيـــــــارة  ¶

2011 مـــــوديـــــل  كـــــــــــوروال، 

ȵ 39992662
ȵ17233229

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــــيـــــــارة  ¶

2009 ــل  ــ ــ ــودي ــ ــ م يـــــــــــارس، 

ȵ 39992662
ȵ17233229

لـــلـــبـــيـــع ســـــيـــــارة كـــامـــري  ¶

2008 مـــــوديـــــل   ، أســــــــود 

ȵ 39992662
ȵ17233229

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــــيـــــــارة  ¶

2002 مـــــوديـــــل  كــــــامــــــري، 

ȵ 39992662
ȵ17233229

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــــيـــــــارة  ¶

2006 مـــــوديـــــل  أفــــــلــــــون، 

ȵ 39992662
ȵ17233229

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــــيـــــــارة  ¶

2009 مـــــوديـــــل  أفــــــلــــــون، 

ȵ 39992662
ȵ17233229

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــــيـــــــارة  ¶

2009 مـــــوديـــــل  أفــــــلــــــون، 

ȵ 39992662
ȵ17233229

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــــيـــــــارة  ¶

2005 مــــــوديــــــل  إيــــــكــــــو، 

ȵ 39992662
ȵ17233229

Toyota

سيارات للبيع

¶  BMW لــــــلــــــبــــــيــــــع 

 ،6 4 0 ، 2 D o o r

2013 مــــــــــــوديــــــــــــل  

ȵ 36662267

ȵ17554477

¶  2Door ــو  ــي ــل دب ام  يب  لــلــبــيــع 

2012 مــــــوديــــــل   ،640

ȵ 36662267

ȵ17554477

¶  ،330 دبــلــيــو  ام  يب  ــع  ــي ــب ــل ل

2008 ــل  ــ ــوديـ ــ مـ   2Door

ȵ 36662267

ȵ17554477

أم  ¶ يب  ــارة  ــ ــ ــي ــ ــ س ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

2003 ــل  ــ ــوديـ ــ مـ  ، دبـــلـــيـــو 

ȵ 39992662

ȵ17233229

أم  ¶ يب  ــارة  ــ ــ ــي ــ ــ س ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

2005 ــل  ــ ــوديـ ــ مـ  ، دبـــلـــيـــو 

ȵ 39992662

ȵ17233229

أم  ¶ يب  ــارة  ــ ــ ــي ــ ــ س ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

2005 ــل  ــ ــوديـ ــ مـ  ، دبـــلـــيـــو 

ȵ 39992662

ȵ17233229

أم  ¶ يب  ــارة  ــ ــ ــي ــ ــ س ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

2004 ــل  ــ ــوديـ ــ مـ  ، دبـــلـــيـــو 

ȵ 39992662

ȵ17233229

Bmw
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Nissan

سيارات للبيع

¶    2014 ــا  ــ ــي ــ ــت ــ أل ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ȵ 36662267
ȵ17554477

ــان  ¶ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ لـــــلـــــبـــــيـــــع نـ

LE 2011 بــــــــــــــرول 

ȵ 36662267
ȵ17554477

ــان  ¶ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ لـــــلـــــبـــــيـــــع نـ

2012 قــــــــشــــــــقــــــــاي 

ȵ 36662267
ȵ17554477

¶ 2012 تـــيـــدا  ــان  ــس ــي ن ــع  ــي ــب ــل ل

ȵ 36662267
ȵ17554477

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــــيـــــــارة  ¶

2011 مــــــوديــــــل  تــــــيــــــدا، 

ȵ 39992662
ȵ17233229

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــــيـــــــارة  ¶

2007 مــــــوديــــــل  تــــــيــــــدا، 

ȵ 39992662

ȵ17233229

ــدا  ¶ ــيـ ــع ســــــيــــــارة تـ ــيـ ــبـ ــلـ لـ

2011 مـــــوديـــــل  ذهــــبــــيــــة، 

ȵ 39992662
ȵ17233229

ــان اكــســريــل ¶ ــسـ ــيـ ــع نـ ــي ــب ــل ل

ȵ 36662267
ȵ17554477

Honda

¶ 2012 اكـــــورد  ــدا  ــونـ هـ لــلــبــيــع 

ȵ 36662267

ȵ17554477

¶ 2012 ــوت  ــل ــاي ب هــونــدا  للبيع 

ȵ 36662267

ȵ17554477

¶  2012 ســيــفــك  هـــونـــدا  لــلــبــيــع 

ȵ 36662267

ȵ17554477

¶ CRV 2009 ــدا  ــونـ هـ لــلــبــيــع 

ȵ 36662267
ȵ17554477

ــدا  ¶ ــ ــون ــ ــبـــيـــع ســـــيـــــارة ه ــلـ لـ

2008 مــــوديــــل   ، ســيــفــيــك 

ȵ 39992662
ȵ17233229

ــدا  ¶ ــ ــون ــ ــبـــيـــع ســـــيـــــارة ه ــلـ لـ

2009 ــل  ــ ــوديـ ــ مـ  ، أكـــــــــورد 

ȵ 39992662
ȵ17233229

ــدا  ¶ ــ ــون ــ ــبـــيـــع ســـــيـــــارة ه ــلـ لـ

2005 مـــــوديـــــل   ، ــي  ــتـ ــيـ سـ

ȵ 39992662
ȵ17233229

ــدا  ¶ ــ ــون ــ ــبـــيـــع ســـــيـــــارة ه ــلـ لـ

2008 ــوديـــــل  مـــ ــك،  ــيـ ــفـ ــيـ سـ

ȵ 39992662
ȵ17233229

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــــيـــــــارة  ¶

هــــــــــونــــــــــدا ادويــــــــــــــي

ȵ 39992662
ȵ17233229

لــلــبــيــع ســـيـــارة هـــونـــدا أكـــورد  ¶

2007 مـــــوديـــــل   ، أســــــــود 

ȵ 39992662
ȵ17233229

Mazda

ــع ســـــيـــــارة مـــــــازدا  ¶ ــيـ ــبـ ــلـ لـ

2005 مــــــــوديــــــــل   ،6

ȵ 39992662
ȵ17233229

ــزس   ¶ ــ ـــ ــ ــك ــ ـــ ــ ــع ل ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ

LX570  2014

ȵ 36662267
ȵ17554477

لــــــلــــــبــــــيــــــع لــــــكــــــزس  ¶

2013 مـــــوديـــــل   RX350

ȵ 36662267
ȵ17554477

لــــــلــــــبــــــيــــــع لــــــكــــــزس   ¶

2012 مـــــوديـــــل   LX460

ȵ 36662267
ȵ17554477

لــــــلــــــبــــــيــــــع لــــــكــــــزس   ¶

ES350 2011

ȵ 36662267
ȵ17554477

ــزس  ¶ ــكـ ــع ســـــيـــــارة لـ ــيـ ــبـ ــلـ لـ

2006 مــــــوديــــــل   ،  GS

ȵ 39992662
ȵ17233229

Lexus
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