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أرايض للبيع

ــى  ¶ عـ أرض  لــــلــــبــــيــــع 

ــد  ــي ج مــــوقــــع  يف  شـــــارعـــــن 

ديـــنـــار  ألــــــف   67 الـــســـعـــر 

ȶ @hasan1221

ȵ 39610461 

ȵ17242331

العاصمة

اســـتـــثـــاريـــة  ¶ أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

بــالــقــرب  تــــوبــــي،  خــلــيــج  يف 

ــة  ــاح ــس مـــن مـــاكـــدونـــالـــدز، امل

ــط  ــرائـ خـ عــلــيــهــا  ــر،  ــ ــ م  344

 129 ــر  ــ ــع ــ ــس ــ ال ــق،  ــ ــقـ ــ شـ  ٧

ــفــاوض  ــت ــل ــابـــل ل ألــــف ديـــنـــار قـ

ȵ33424004

ــة  ¶ ــل ــه ــس ال يف  أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

 ،RG ــف  ــي ــن ــص ــت ال ــة،  ــيـ ــالـ ــشـ الـ

ســعــر  ــر،  ــ مـ  428.4 ــة  ــاحـ ــسـ املـ

ــر  ــســع ال ديــــنــــار،   25 ــدم  ــ ــق ــ ال

اإلجــــــــايل 115,282ديـــــــنـــــــار

ȵ 38411066
ȵ38411033

اســـتـــثـــاريـــة  ¶ أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــن  م بــــالــــقــــرب  جــــدعــــي  يف 

ــاز،  ــتـ ــمـ الــــبــــحــــر، مــــوقــــع مـ

عــى  مــــــر،   388 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل

 100 الـــســـعـــر  واحـــــــد،  شــــــارع 

ــفــاوض ــت ــل ــابـــل ل ألــــف ديـــنـــار قـ

ȵ33424004

اســـتـــثـــاريـــة  ¶ ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــة  ــعــوضــي ال ــق  ــريـ فـ ــورة  ــ ــح ــ ال يف 

املـــســـاحـــة   ،RHB تــصــنــيــف 

واحــــــد،  شـــــــارع  مــــــر،   224

ــاء عـــــــارة مــــن 3  ــ ــن ــ ــن ب ــكـ ميـ

ديــنــار ألـــف   165 الــســعــر  ادوار، 

ȶ sayedmahdi_r_e
ȵ 39088229
ȵ33330965  

خلف  ¶ ــد  ــن س يف  ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــة  ــاح ــس ــة الـــتـــعـــاون امل ــ ــدرس ــ م

ديــنــار   23 املـــطـــلـــوب  م   475

التقسيط  ــة  ــي ــان ــك ــإم وب ــدم  ــق ــل ل

ȶ @BCFC_RE 
ȵ36864666

ــج  ¶ ــي ــل خ يف  ارض  ــيـــع  ــبـ ــلـ لـ

ــط الــخــلــيــج(  ــطـ ــخـ ــي )مـ ــ ــوب ــ ت

ــر،  ــ مـ  344 ــة  ــ ــ ــاح ــ ــ ــس ــ ــ امل

ــط،  ــرائ ــخ ال مـــع   ،RB الــتــصــنــيــف 

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  129 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 36677714
ȵ33444010

يف  ¶ تـــجـــاريـــة  أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

 77 شـــــــارع  ــي  ــ ــدع ــ ج شـــــــارع 

ــب مـــطـــعـــم الــشــعــلــة،  ــانـ ــجـ بـ

ــع،  ــرب م مـــر   418.1 املـــســـاحـــة 

ــقــدم ــل ل ديـــنـــار   80 ــلـــوب  املـــطـ

ȵ 39993932 

ȵ33277337

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  ــر،  ــ ــ م  829 املـــســـاحـــة 

ــر  ــســع ال ديــــنــــار،   71 ــدم  ــ ــق ــ ال

ــار ــنـ ديـ  633,558 اإلجـــــــايل 

ȵ 38411066
ȵ38411033

يف  ¶ ارض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

رسايــــــــا ســــنــــد، الــتــصــنــيــف 

 SPECIAL PROJECT

 320 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل  ،ZONE

 40 ــر  ــ ــع ــ ــس ــ ال مـــــربـــــع،  مـــــر 

S13089  - ــقـــدم  ــلـ لـ ــار  ــ ــن ــ دي

ȵ39123334

ــى،  ¶ ــصـ املـ يف  ارض  لــلــبــيــع 

186.4م  املــــــســــــاحــــــة 

ــة الـــتـــقـــســـيـــط  ــ ــي ــ ــان ــ ــك ــ ــإم ــ ب

ȶ @BCFC_RE 
ȵ36864666

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

ــة  ــيـ ــالـ ــشـ الـ ــة  ــ ــل ــ ــه ــ ــس ــ ال يف 

 335 مـــــــن  املــــــســــــاحــــــات 

مــــربــــع،  مــــــر   485 إىل 

ديـــنـــار   30 ــدم  ــ ـــقـ ــ ال ســـعـــر 

ȵ36711140

¶  B3 ــة  ــاري ــث ــت اس أرض  لــلــبــيــع 

تــوبــي  يف  زاويــــــــة  شــــارعــــن 

ــري، الــســعــر  ــالـ ــار جـ ــف أنـــصـ ــل خ

ــار  ــنـ ديـ ألـــــف   100 الـــنـــهـــايئ 

ȵ36711140

ــف  ¶ ــي ــس ال يف  أرض  لــلــبــيــع 

ــر،  ــح ــب ــن شـــاطـــئ ال ــ قـــريـــبـــة م

املـــســـاحـــة   ،B3 الـــتـــصـــنـــيـــف 

ــع،  ــ ــرب ــ م قـــــــدم  ألـــــــف   11

 55 املــــطــــلــــوب  شــــــارعــــــن، 

S09698  - ــقـــدم  ــلـ لـ ــار  ــ ــن ــ دي

ȵ39123334 

املحرق

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

املـــســـاحـــة  ــج،  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ سـ يف 

ــر  ــســع ال ــع،  ــ ــرب ــ م ــر  ــ م  300.2

ديــــنــــار ألــــــــف   87,300

ȵ33389451

يف  ¶ لـــــلـــــبـــــيـــــع  أرض 

قــــــــــايل، ســــكــــنــــي، شــــــارع 

األرض  ــة  ــــ ــاحـ ــسـ مـ ــر،  ــ ــمـ ــ ومـ

ســعــر  ــع،  ــ ــرب ــ م ــدم  ــ قـ  4352.9

ــر  ــســع ال ديــــنــــار،   30 ــدم  ــ ــق ــ ال

ــار ــنـ ديـ  130,588 اإلجـــــــايل 

ȵ39912030

يف  ¶ لـــــلـــــبـــــيـــــع  أرض 

قــــــــــايل، ســــكــــنــــي، شــــــارع 

األرض  ــة  ــــ ــاحـ ــسـ مـ ــر،  ــ ــمـ ــ ومـ

ســعــر  ــع،  ــ ــرب ــ م ــدم  ــ قـ  4360.4

ــر  ــســع ال ديــــنــــار،   30 ــدم  ــ ــق ــ ال

ــار ــنـ ديـ  130,815 اإلجـــــــايل 

ȵ39912030
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ــي مــطــعــم  ¶ ــفـ لــلــبــيــع قـ

ــز بــكــامــل مــعــداتــه،  ــه ــج م

الــــديــــر  مـــنـــطـــقـــة  يف 

ــي،  ــ ــي ــ عــــــى شـــــــــارع رئ

املــــــطــــــعــــــم يـــصـــلـــح 

لـــلـــمـــشـــويـــات، الــســعــر 

 9,000 ــوب  ــ ــ ــل ــ ــ ــط ــ ــ امل

ــاوض ــف ــت ــل ــل ل ــابـ ــار قـ ــ ــن ــ دي

ȵ 33859991
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املحرق

أرايض للبيع

يف  ¶ ســـكـــنـــيـــة  أرض  لـــلـــبـــيـــع 

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

ــي وخـــلـــفـــي، املــســاحــة  ــ ــام ــ أم

ســعــر  حـــــر،  متـــلـــك  مـــــر،   682

ــر  ــســع ال ديــــنــــار،   25 ــدم  ــ ــق ــ ال

ــار ــنـ ديـ  183,526 اإلجـــــــايل 

ȵ 38411066

ȵ38411033

ــد  ¶ ــحـ ــالـ بـ أرض  لـــلـــبـــيـــع 

املـــســـاحـــة   ،RB الـــتـــصـــنـــيـــف 

 140 ــر  ــ ــع ــ ــس ــ ال ــر،  ــ ــ مـ  369

ــفــاوض ــت ــل ــابـــل ل ألــــف ديـــنـــار قـ

ȵ33454004

يف  ¶ ارض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

597م،  ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل قــــــــايل، 

ــقــدم  ــل ل ديـــنـــار   31 ــلـــوب  املـــطـ

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

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

يف  ¶ ارايض  لــــلــــبــــيــــع 

ــوح  ــت ــف ــر م ــحـ امــــــــواج عــــى بـ

ــط ــ ــوسـ ــ الـ ويف  وبـــــــحـــــــرة 

ȵ36662701

ديـــــار  ¶ يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

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

املــــطــــلــــوب  م   924.5

ــع  ــربـ املـ ــدم  ــقـ ــلـ لـ ديــــنــــار   23

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

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

الشالية

يف  ¶ ســـكـــنـــيـــة  ارض  لـــلـــبـــيـــع 

 65×48 مـــر   290 ــان،  ــتـ ــسـ دمـ

ــار ــن دي ــف  ــ أل  57 ــر  ــع ــس ال قــــدم، 

ȵ 33600775
ȵ39775775

ــار،  ¶ سـ ــار  ــ إعـ يف  ارض  لــلــبــيــع 

شــــارعــــن امــــامــــي وخـــلـــفـــي، 

402.8م،  ــة  ــ ــ ــاح ــ ــ ــس ــ ــ امل

ــقــدم  ــل ل ديـــنـــار   26 ــلـــوب  املـــطـ

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

ȶ @BCFC_RE 
ȵ36864666

ــدد  ¶ ــ ص يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

م   300.3 ــة  ــ ــ ــاح ــ ــ ــس ــ ــ امل

ــار  ــنـ ديـ ألـــــف   64 املـــطـــلـــوب 

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

ȶ @BCFC_RE 
ȵ36864666

ــة،  ¶ ــل ــم ــه ال يف  أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــر،  ــ م  4754.8 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل

ــر  ــســع ال ديــــنــــار،   16 الـــســـعـــر 

ــار ــنـ ديـ  818,891 اإلجـــــــايل 

ȵ 38411066

ȵ38411033

الـــبـــديـــع  ¶ يف  ارض  لــلــبــيــع 

ــر واملــــــدارس  ــح ــب ــن ال ــة مـ ــب ــري ق

ــة، املــســاحــة  ــي ــح ــص ــادة ال ــيـ ــعـ والـ

شـــارعـــن  مــــربــــع  ــر  ــ مـ  339

ديــنــار  ألـــف   95 الــســعــر  وزاويـــــة، 

ــارشة ــبـ ــايئ مــــن املــــالــــك مـ ــ ــه ــ ن

ȵ66309900

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

مــخــطــط  قــــــــرب  ســــــــار  يف 

ــر ومــــخــــطــــط بــنــك  ــ ــم ــ ــع ــ ت

 ٣٨٩ املــــســــاحــــة  الــــــســــــام، 

ــف  ــ أل  ١٠٠ ــر  ــ ــع ــ ــس ــ ال ــر،  ــ ــ مـ

ــتـــفـــاوض  ــلـ ديـــــنـــــار قــــابــــل لـ

مـــــــن املـــــــالـــــــك مـــــبـــــارشة 

ȵ39949469

عى  ¶ ــع  ــدي ــب ال يف  ارض  لــلــبــيــع 

ــارع  شـــارعـــن زاويــــــة عـــى الـــشـ

403م  املــــســــاحــــة  الـــــعـــــام 

ــوت ــف ــل ل ــار  ــ ــن ــ دي  28 الـــســـعـــر 

ȵ39711001

يف  ¶ ارض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

ــيــت  ــع عــــبــــارة عــــن ب ــ ــدي ــ ــب ــ ال

ــى شــــــــارع ومـــمـــر  ــ ــم عـ ــ ـــدي قـ

ــه  ــي ــل ع 297م2  ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل

ــة،  شــق  13 لــــ  ــة  ــي ــائ ــه ن اجــــــازة 

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  120 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ39711001

الـــبـــديـــع  ¶ يف  ارض  لــلــبــيــع 

كــل  ــاز  ــتـ ــمـ مـ ــع  ــ ــوق ــ م 347م 

ــودة وعــلــيــهــا  ــ ــوج ــ ــات م ــدمـ ــخـ الـ

شـــقـــق،   7 ــة  ــيـ ــائـ ــهـ نـ اجـــــــــازة 

ــن غــرفــتــن  ــة مـ ــق ــل ش ــون كـ ــك ــت ت

ــخ،  ــبـ ــطـ حــــامــــن صــــالــــة ومـ

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  110 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ39711001

صـــــدد،  ¶ يف  أرض  لـــلـــبـــيـــع 

ــر،  ــ م  885.3 ــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ املـ

ــر  ــســع ال ديــــنــــار،   17 الـــســـعـــر 

ــار ــنـ ديـ  161,999 اإلجـــــــايل 

ȵ 38411066

ȵ38411033

يف  ¶ ارض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

 352 املــــســــاحــــة  الــــــــــــدراز 

ــار  ــنـ ديـ  85,250 املـــطـــلـــوب 

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

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666
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ســـــار،  ¶ يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

مــنــطــقــة راقـــــيـــــة، املـــســـاحـــة 

شــــــارع  عــــــى  مــــــــر،   300

ــار ــن دي ألـــف   75 ــســعــر  ال ــد،  ــ واحـ

ȵ33424004

زاويــــــــة  ¶ ارض  لـــلـــبـــيـــع 

 3876 ســـــــار،  ــع  ــ ــام ــ ج ــف  ــلـ خـ

 26 الـــســـعـــر  ــع،  ــ ــربـ ــ مـ قــــــدم 

S13659  - ــقـــدم  ــلـ لـ ــار  ــ ــن ــ دي

ȵ39123334

ــة  ¶ ــي ــك ــال امل يف  أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــن  م بــــالــــقــــرب   13 دوار 

ــه،  ــل ــار ال ــ ــة، مــخــطــط ج ــق ــدي ــح ال

ســعــر  ــر،  ــ ــ م  720 املـــســـاحـــة 

ــر  ــســع ال ديــــنــــار،   17 ــدم  ــ ــق ــ ال

ــار ــنـ ديـ  131,751 االجـــــــايل 

ȵ 38411066

ȵ38411033

دمــســتــان  ¶ يف  ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــر  م  360.5 مـــســـاحـــتـــهـــا 

ديـــنـــار   18 ــدم  ــ ـــقـ ــ ال ســـعـــر 

ــف  ألـ  69 االجــــــــايل  ــر  ــعـ ــسـ الـ

ــل لـــلـــتـــفـــاوض  ــ ــابـ ــ ــار وقـ ــ ــنـ ــ ديـ

ȵ 37766972
ȵ34007706

ــايل  ¶ ــ ع يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــري الــشــيــخ، املــســاحــة  ــ ــرب ج ــ ق

ــار ــن دي ــف  ألـ  222 ــســعــر  ال  ،738

ȵ37766972 

دمــســتــان  ¶ يف  ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

رسداب  اجـــــــــــازة  ــا  ــهـ ــيـ ــلـ عـ

ادوار  ــة  ــ ــاث ــ ث مــــن  ــى  ــنـ ــبـ ومـ

ــر  ــم حــف ــ ــة، تـ ــيـ ــنـ ــكـ شـــقـــق سـ

 4435 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل االرض، 

 21 الـــســـعـــر  ــع،  ــ ــربـ ــ مـ قــــــدم 

S03728  - ــقـــدم  ــلـ لـ ــار  ــ ــن ــ دي

ȵ39123334

شــهــركــان  ¶ يف  ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــت،  ــ ــل ــ ــف ــ عـــــــى شـــــــــــارع اس

ــع،  ــربـ مـ ــر  ــ م  460 املـــســـاحـــة 

ديـــنـــار  18.5 ــوت  ــ ــف ــ ال ســـعـــر 

ȵ39711001

يف  ¶ ارض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

232م،  ــة  ــاحـ ــسـ املـ شـــهـــركـــان، 

ديـــنـــار ألــــــف   72 الـــســـعـــر 

ȵ39711001

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

 ،  RAتــــصــــنــــيــــف ســــــــار  يف 

ــة الـــــبـــــرول،  ــطـ ــحـ ــف مـ ــ ــل ــ خ

ــد، شـــارع  ــ ــدي ــ ــوقـــع راقـــــي وج مـ

مـــــــرصـــــــوف، عــــــى شــــــارع 

مـــر،   500 ــة  ــاحـ ــسـ املـ واحـــــــد، 

ــدم ــق ــل ل ديــــنــــار   24 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȶ sayedmahdi_r_e
ȵ 39088229
ȵ33330965  

يف  ¶ ســـكـــنـــيـــة  ارض  لـــلـــبـــيـــع 

ــروع  ــ ــة حـــبـــي خـــلـــف م ــل ــب ج

 358 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــبـ اشـ

ــن زاويـــــــة، الــســعــر  ــارعـ ـــر، شـ مـ

قـــابـــل لـــلـــقـــدم  ــار  ــ ــنـ ــ ديـ  27

ȶ sayedmahdi_r_e
ȵ 39088229
ȵ33330965

حمد  ¶ ــة  ــن ــدي م يف  أرض  لــلــبــيــع 

الــتــســهــيــات  مــخــطــط   13 دوار 

مـــربـــع،  ــر  ــ م  346 ــا  ــه ــت ــاح ــس م

ديـــنـــار ألــــــف   83 الـــســـعـــر 

ȵ 36369191 

ȵ38089661

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

الـــثـــاين  الــــــــــدوار  يف  يب  آر 

ــدون  ــ ــام مــخــتــلــفــة بـ ــ ــج ــ ــأح ــ ب

التقسيط ــة  ــي ــان ــك ــإم وب ــة  ــول ــم ع

ȶ @BCFC_RE 

ȵ36864666

املـــــرخ  ¶ يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

م   319.8 ــة  ــ ــ ــاح ــ ــ ــس ــ ــ امل

ــار  ــنـ ديـ ألـــــف   86 املـــطـــلـــوب 

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

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

ــة،  ¶ ــل ــم ــه ال يف  ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

م،   313 املــــــســــــاحــــــة 

ألـــف   60,650 ــوب  ــ ــل ــ ــط ــ امل

ــة الــتــقــســيــط ــي ــان ــك ــإم ــار وب ــنـ ديـ

ȶ @BCFC_RE 

ȵ36864666

مــقــابــة  ¶ يف  ارض  لـــلـــبـــيـــع 

م،   276 املــــــســــــاحــــــة 

ــار  ــنـ ديـ ألـــــف   68 املـــطـــلـــوب 

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

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666
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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

تـــجـــاريـــة  ¶ ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

املـــســـاحـــة  شـــــهـــــركـــــان،  يف 

املــــطــــلــــوب  301.7م، 

ــار  ــ ــ ــنـ ــ ــ ديـ ألـــــــــــــف   97

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

ȶ @BCFC_RE 
ȵ36864666

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

الجنوبية

املـــعـــامـــر،  ¶ يف  ــع  ــي ــب ــل ل أرض 

ــات  ــودعـ ــتـ ــسـ مـ  - ــة  ــيـ ــاعـ ــنـ صـ

خـــلـــف  طــــــــوابــــــــق،   4  -

ــة،  ــ ــزي ــ ــرك ــ ــات امل ــ ــودع ــ ــت ــ ــس ــ امل

ــدم،  ــ ق  23292.2 املـــســـاحـــة 

السعر  ديـــنـــار،   16 الــقــدم  ســعــر 

ــار ــنـ ديـ  372675 اإلجــــــــايل 

ȵ39912030

املـــعـــامـــر،  ¶ يف  ــع  ــي ــب ــل ل أرض 

ــات  ــودعـ ــتـ ــسـ مـ  - ــة  ــيـ ــاعـ ــنـ صـ

خـــلـــف  طــــــــوابــــــــق،   4  -

ــة،  ــ ــزي ــ ــرك ــ ــات امل ــ ــودع ــ ــت ــ ــس ــ امل

ــدم،  ــ ق  12542.2 املـــســـاحـــة 

السعر  ديـــنـــار،   16 الــقــدم  ســعــر 

ــار ــنـ ديـ  200675 اإلجــــــــايل 

ȵ39912030

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

أتـــــــــــــــصـــــــــــــــل عــــــى ¶

ȵ39901064

منازل وفلل للبيع

لـــلـــبـــيـــع فــــيــــا جــــديــــدة  ¶

ــوم  نـ ــرف  ــ ــ غ  5 دوريــــــــن  مــــن 

ــن  ــ ــت ــ ــال ــ وص ــات  ــ ــ ــامـ ــ ــ حـ  4

جــــــداً  جــــيــــد  مـــــوقـــــع  يف 

ȶ @hasan1221

ȵ 39610461 

ȵ17242331

العاصمة

ــاد  ¶ ب ــاري يف  ــجـ تـ ــت  ــي ب لــلــبــيــع 

ــع دكــــــان مـــؤجـــر،  ــ ــم م ــديـ ــقـ الـ

ــرف  ــ غ  3 شـــــــارعـــــــن،  عــــــى 

صـــالـــة  مـــطـــبـــخ  ــات  ــ ــامـ ــ حـ  3

ــس وحــــــــوض غـــســـيـــل،  ــلـ ــجـ مـ

ــداً  ــ مـــوقـــع الـــبـــيـــت هــــــادئ ج

قــــرب إســـكـــان بــــاد الــقــديــم، 

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  120 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ33881166

لـــــلـــــبـــــيـــــع بـــــــيـــــــت يف  ¶

الـــســـلـــانـــيـــة مـــوقـــع مــمــتــاز، 

ــى  ــف ــش ــت ــس بــــالــــقــــرب مـــــن م

ــاز،  ــت ــم ــع م ــوقـ الـــســـلـــانـــيـــة، مـ

ــة  ــال ص ــات  ــ ــام ــ ح  3 غـــــرف   6

 100 ــر  ــ ــع ــ ــس ــ ال ومــــطــــبــــخ، 

ــفــاوض ــت ــل ــابـــل ل ألــــف ديـــنـــار قـ

ȵ33424004

ــن  ¶ ــت ــاصــق ــت ــع فــلــتــن م ــي ــب ــل ل

ــاز  ــت ــم م ــع  ــ ــوق ــ مب ــر  ـــفـ ــج الـ يف 

ــا تــتــكــون  ــي ــل ف ــى زاويــــــة، كـ عـ

ــات،  ــام ح  5 ــوم،  ــ ن غـــرف   4 مـــن 

ــة  ــرك ــراج لــســيــارة واحـــــدة وب ــ كـ

 570 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل ــة،  ــ ــاح ــ ــب ــ س

ــار ــن دي ــف  ــ أل  450 ــر  ــع ــس ال ــر،  ــ م

ȵ 38411066

ȵ38411033

ــه،  ¶ ــ ــدي ــ ال يف  ــت  ــيـ بـ لــلــبــيــع 

ــف جــــداً،  ــي ــظ مـــوقـــع هـــــادئ ون

ــوات،  ــ ــن ــ س  6 ــاء  ــ ــن ــ ــب ــ ال عـــمـــر 

ــة  ــالـ ــن حـــــامـــــن صـ ــ ــت ــ ــرف ــ غ

ــزن،  ــ ــخـ ــ ــخ مـــــــع مـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ومـ

قـــــــرب مـــــدرســـــة الــــــــــرازي، 

ديـــنـــار  ألــــــف   37 الـــســـعـــر 

مـــــــن املـــــــالـــــــك مـــــبـــــارشة

ȵ36363399

¶  – ســــــرة  يف  فـــيـــا  لـــلـــبـــيـــع 

مــاســر  ــرف  ــ غ  5 الـــخـــر،  ــع  ــي ــاب ــن ي

صـــالـــتـــن مـــطـــبـــخـــن داخـــــي 

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

ــف  ــ ألـ  160 املـــــطـــــلـــــوب 

ــة الــتــقــســيــط ــي ــان ــك ــإم ــار وب ــنـ ديـ

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

ــوز  ¶ ــ ــاح ــ ــامل ــ ــا ب ــ ــي ــ لـــلـــبـــيـــع ف

ــى  ــف ــش ــت ــس بــــالــــقــــرب مـــــن م

 5 غـــــرف   6 ــس،  ــيـ ــفـ ــنـ الـ أبـــــن 

ــدم،  ــ ــات ومـــلـــحـــق خـ ــ ــامـ ــ حـ

ــع،  ــربـ مـ ــر  ــ م  518 املـــســـاحـــة 

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  375 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ33780411
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ــي  ¶ ــوبـ تـ يف  ــا  ــ ــي ــ ف ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــري،  ــ ــالـ ــ ــار جـ ــ ــ ــص ــ ــ ــف ان ــ ــل ــ خ

مـــــــاســـــــر،  غــــــــــــــرف   5

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  135 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 37766972

ȵ34007706

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 

مـــر،   12 يف  ونــــــص  ــر  ــ مـ  5

ــق،8   ــ ــوابـ ــ طـ  4 ــن  ــ مـ ــون  ــكـ ــتـ يـ

ــســعــر  ال حــــامــــات،  و5  ــرف  ــ غـ

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  100 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ 36369191

ȵ38089661

املحرق

ــطــقــة  ¶ ــن م يف  فـــيـــا  لـــلـــبـــيـــع 

 200 االرض  مـــســـاحـــة  ــراد،  ــ ــ عـ

ــار ــن دي ــف  ــ أل  160 ــر  ــع ــس ال ــر،  ــ م

ȵ 37766972

ȵ34007706

ــدة يف  ¶ ــ ــديـ ــ لـــلـــبـــيـــع فـــيـــا جـ

ــف  ــي ــن ــص ــرق ت ــ ــ ــح ــ ــ ديـــــــــار امل

حـــامـــات   6 ــرف  ــ غـ  6 ــر(  ــ ــح ــ )ب

ــة  ــاحـ ــسـ وحـــــــــوش كـــــبـــــر، مـ

مـــربـــع،  مـــــر   319 األرض 

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  230 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ 38829929 

ȵ33774747

امـــــــواج،  ¶ يف  لــلــبــيــع  ــت  ــيـ بـ

ــر،  مـ  137 ــة،  ــمـ ــجـ نـ جــــزيــــرة 

غـــــرف   4 شــــــــــــــــوارع،   3

ــة  ــ ــرف ــ ــات وغ ــ ـــامـ ــ ـــح ــ مـــــع ال

ــي  ــن ــك ــع س ــمـ ــجـ خــــــادمــــــة، مـ

ــع كـــافـــة الـــخـــدمـــات  ــ ــاص م ــ خـ

S13088  - واالمــــــــــــــن 

ȵ36662701

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

أتـــــــــــــــصـــــــــــــــل عــــــى ¶

ȵ39901064

الشالية

لـــلـــبـــيـــع بـــيـــت بـــشـــهـــركـــان  ¶

شـــارعـــن  ــر  ــ م  132 ــة  ــاحـ ــسـ املـ

ــرف 3  ــ ــن دوريـــــن 5 غ زاويـــــة مـ

ــات صـــالـــتـــن ومــطــبــخــن  ــ ــام ــ ح

ديـــنـــار ألــــــف   90 الـــســـعـــر 

ȵ39711001

ــدة يف  ¶ ــ ــديـ ــ لـــلـــبـــيـــع فـــيـــا جـ

ــع  ــبـــي، مــوق ــة حـ ــل ــب ــطــقــة ج ــن م

ــي وهــــــــادئ، تـــتـــكـــون مــن  ــ ــ راق

ــرف  غـ  4 ونــــصــــف،  ــن  ــقـ ــابـ طـ

مــطــبــخ  ــتـــن  ــالـ صـ ــات  ــ ــام ــ ح  4

ــل وكـــــراج،  ــســي ــحــق غـــرفـــة غ ــل م

ــر،  مـ  207 االرض  ــة  ــاحـ ــسـ مـ

ــر،  مـ  325 ــاء  ـــنـ ــب الـ ــة  ــاحـ مـــسـ

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

ȶ sayedmahdi_r_e

ȵ 39088229

ȵ33330965  

ــدة يف  ¶ ــ ــديـ ــ لـــلـــبـــيـــع فـــيـــا جـ

ــورة، يف  ــ ــ ــاخ ــ ــ ــش ــ ــ ــة ال ــقـ ــطـ ــنـ مـ

ــي وهــــــادئ، تــتــكــون  ــ مـــوقـــع راقـ

ــن ونـــــصـــــف، 4  ــ ــق ــ ــاب ــ مـــــن ط

ــن  ــت ــال ص حــــامــــات   4 ــرف  ــ ــ غ

ــق  ــحـ ــلـ مــــطــــبــــخ كـــــبـــــر مـ

ــل وكـــــراجـــــن،  ــيـ ــسـ غــــرفــــة غـ

ــر،  مـ  204 االرض  ــة  ــاحـ ــسـ مـ

ــر،  مـ  300 ــاء  ـــنـ ــب الـ ــة  ــاحـ مـــسـ

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  137 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȶ sayedmahdi_r_e

ȵ 39088229

ȵ33330965  

ــايل  ¶ ــ ع يف  ــت  ــ ــي ــ ب ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــارع  ــ ــام ش ــ ــع ــ ــى الــــشــــارع ال ــ ع

ــن،  ــت ــه ج ــى  ــ عـ مـــفـــتـــوح   71

ــات  ــامـ حـ  3 كـــبـــرة  غـــــرف   3

ــس حــــوض  ــ ــل ــ ــج ــ صــــالــــتــــن م

ــل وكـــــــــراج خــــارجــــي،  ــيـ ــسـ غـ

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

ȵ33881166

¶  ،2 رسايــــــا  يف  ــيـــا  فـ ــع  ــي ــب ــل ل

ــتــن  صــال حـــامـــات   5 غــــرف   4

ــة  ــ ــرك ــ ــن مــــخــــزن وب ــخـ ــبـ ــطـ مـ

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

ــفــاوض  ــت ــل ــابـــل ل ألــــف ديـــنـــار قـ

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

ȶ @BCFC_RE 

ȵ36864666

م  ¶ يف  بـــــيـــــت  ــع  ــ ــي ــ ــب ــ ــل ــ ل

املــســاحــة   ،7 الــــــــدوار  حـــمـــد 

ــن  ــام ح غـــــرف   7 525.4م، 

صـــــالـــــة مـــطـــبـــخـــن غـــرفـــة 

ــارات،  ــيـ سـ  3 ـــ  لـ وكـــــراج  غــســيــل 

ديـــنـــار  ــف  ــ ألـ  150 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

التقسيط وبــإمــكــانــيــة  لــلــجــاديــن 

ȶ @BCFC_RE 

ȵ36864666
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ــطــقــه  ¶ ــن م يف  فـــيـــا  لـــلـــبـــيـــع 

عـــــايل قـــــرب مــجــمــع الـــرمـــي، 

 9 غــــــرف   7 اســـــــــود،  بــــنــــاء 

ــن مــطــبــخــن  ــتـ ــالـ حــــامــــات صـ

داخــــــــي وخــــــارجــــــي كـــــراج 

ــة، مــســاحــة  ــقـ ــديـ ــارتـــن وحـ ــيـ سـ

ــة  ــاحـ ــسـ مـ 594م  االرض 

الـــســـعـــر  600م،  الــــبــــنــــاء 

ديـــنـــار   ــف  ــ ألـ  220 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ39711001

ــدة يف  ¶ ــ ــديـ ــ لـــلـــبـــيـــع فـــيـــا جـ

ــات  ــامـ حـ  7 غـــــرف   5 ــار،  ــ ــ سـ

صـــــالـــــة مـــطـــبـــخ وكـــــــــراج، 

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

ȵ 33600775
ȵ39775775

¶  ،13 دوار  يف  فـــيـــا  ــع  ــي ــب ــل ل

ــات  ــام ح  5 ــرف  ــ غ  5 ــدة،  ــ ــدي ــ ج

صـــــالـــــة مـــطـــبـــخ وكـــــــــراج، 

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  118 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 33600775
ȵ39775775

ــة  ¶ ــل ــب ج يف  ــا  ــ ــي ــ ف ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

مـــربـــع،  ــر  ــ مـ  430 ــي،  ــ ــب ــ ح

صــــاالت  ــرف،  ــ ــ غـ  7 طـــابـــقـــن، 

 230 املــــطــــلــــوب  ــرة،  ــ ــ ــب ــ ــ ك

 S08234  - ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ألــــــف 

ȵ36711140 

ــاخـــورة  ¶ الـــشـ يف  فــيــا  ــع  ــي ــب ــل ل

ــت كــرســتــوفــر  ــ ــان ــ مـــخـــطـــط س

مــســاحــتــهــا  يب  ار  ــف  ــي ــن ــص ــت ال

ملحق  ــى  عـ ــوي  ــت ــح ت ــر  مـ  325

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  185 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ 33588103 
ȵ37766972

الــــدار  ¶ عـــن  يف  بــيــت  ــع  ــي ــب ــل ل

 125 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل جـــدحـــفـــص 

)ســكــن  ديـــنـــار   300 الـــدخـــل  مـــر 

ألـــف   65 املـــطـــلـــوب  عــــــال( 

ــر  ــأج ــت ــس ــى امل ــ والـــكـــهـــربـــاء ع

ȵ 37766972

ȵ33588103

ــع بـــيـــت مبـــديـــنـــة حــمــد  ¶ ــي ــب ــل ل

ــوم  ن غــــرف   9 االول،  الـــــــدوار 

كـــبـــرة  ــالــــة  صــ ــات  ــ ــامـ ــ حـ  8

ــس وكـــــــراج لـــ  ــل ــج ــن م ــخ ــب ــط م

 369 ــة  ــاحـ ــسـ املـ ــارات،  ــ ــيـ ــ سـ  3

ــار  ــن دي ــف  ــ أل  140 ــر  ــع ــس ال ــر،  ــ م

ȵ33454004

لـــــلـــــبـــــيـــــع فـــــــيـــــــا يف  ¶

ــط  ــط ــخ م  – الــــــشــــــاخــــــورة 

غــرف   5 كــريــســتــوفــر،  ــت  ــانـ سـ

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

داخــــــــي وخـــــارجـــــي وكــــــراج 

 185 املـــطـــلـــوب  ــن،  ــارتـ ــيـ ــسـ لـ

ــفــاوض  ــت ــل ــابـــل ل ألــــف ديـــنـــار قـ

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

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

فخمة  ¶ ــدة  ــديـ جـ ــا  ــي ف ــع  ــي ــب ــل ل

مـــوقـــع   1 رسايــــــــا  يف  جـــــــدا 

مــاســر  غــــرف   6 جـــــدا،  ــاز  ــت ــم م

صــــــاالت   4 حــــــامــــــات   7

ــرال  ــ ــن ــ ــيـــف س ــيـ ــكـ ــد تـ ــعـ ــصـ مـ

ــة خـــادمـــة  ــرفـ ــق غـ ــائـ ــة سـ ــرفـ غـ

مــطــابــخ   3 ــل  ــيـ ــسـ غـ غــــرفــــة 

ــة جـــراج  ــق ــدي ــة ح ــاح ــب ــة س ــركـ بـ

ــي  ــ ــب راق ــي ــط ــش ــارات، ت ــ ــي ــ ــس ــ ل

مــر   620 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل جـــــــدا، 

ȵ 36677714                                         

ȵ33444010

مــديــنــة  ¶ يف  فـــيـــا  لـــلـــبـــيـــع 

 423 املـــســـاحـــة  دوار7،  ــد  ــم ح

ــرف  ــ غ  5 طــــابــــقــــن،  مـــــــر، 

كـــراجـــن  ــات  ــ ــامـ ــ حـ  5 نــــــوم 

 170 ــر  ــ ــع ــ ــس ــ ال مـــطـــبـــخـــن، 

ــفــاوض ــت ــل ــابـــل ل ألــــف ديـــنـــار قـ

ȵ37766972

ــدة يف  ¶ ــ ــديـ ــ لـــلـــبـــيـــع فـــيـــا جـ

ــة  روعـ مـــوقـــع  صــــدد   13 دوار 

ــى شـــارعـــن  ــ ــاء مـــمـــتـــاز ع ــ ــن ــ وب

 5 ــوم  ــ ــ ن ــرف  ــ ــ غ  4 وزاويـــــــــــة، 

ــخ وكـــــــراج،  ــبـ ــطـ ــات مـ ــ ــامـ ــ حـ

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

ȶ Alsagheer_Real_Estate

ȵ 39652396

ȵ36459593  

ــار  ¶ س ــدة يف  ــديـ ــا جـ ــي ف لــلــبــيــع 

ــار ســـنـــرال،  ــ ــن سـ ــ ــرب م ــقـ ــالـ بـ

ــة  ــرف غ ــات  ــ ــام ــ ح  6 غـــــرف   4

حديقة  لــســيــارتــن  ــراج  ــ ك ــة  ــادم خ

ــي وخـــارجـــي مع  ــ ــخ داخـ ــب ــط وم

ألــف   165 املـــطـــلـــوب  مـــخـــزن، 

ــة الــتــقــســيــط  ــي ــان ــك ــإم ــار وب ــنـ ديـ

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

لـــلـــبـــيـــع فــــيــــا جــــديــــدة  ¶

ــرب  ــ ــق ــ ــال ــ ب  1 رسايـــــــــــا  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 36677714

ȵ33444010

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
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الجنوبية

 منازل وفلل للبيع

ــة  ¶ ــانـ املـــرجـ يف  ــيـــا  فـ ــع  ــي ــب ــل ل

 1008 املـــســـاحـــة  )الــــــــــدرة( 

ــار ــن دي ــف  ــ أل  525 ــر  ــع ــس ال ــر،  ــ م

ȵ 37766972
ȵ39939090

ــزل اســــكــــان يف  ¶ ــ ــن ــ لــلــبــيــع م

ــى مــجــدد بــالــكــامــل  ــي ــة ع ــن ــدي م

ــع،  ــ ــم ــ ــج ــ وقــــــريــــــب مــــــن امل

ــات  ــام ح  4 ــرف  ــ غ  4 دوريـــــــن، 

صـــــالـــــتـــــن ومــــطــــبــــخــــن، 

ــع،  ــربـ مـ ــر  ــ م  145 املـــســـاحـــة 

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  140 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ 39993932 

ȵ33277337

املحرق

شقق للبيع

امــــــواج  ¶ يف  شـــقـــة  لـــلـــبـــيـــع 

 4 ــن  ــ م تـــتـــكـــون   ،1 زاويـــــــا   –

211.5م،  املـــســـاحـــة  غــــــرف، 

ــار،  ــ ــن ــ دي  700 ـــ  ــ بـ ــرة  ــ ــؤجـ ــ مـ

ــف  ــ ألـ  145 املـــــطـــــلـــــوب 

ــة الــتــقــســيــط  ــي ــان ــك ــإم ــار وب ــنـ ديـ

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

ـــات  ¶ ــ واحـ يف  ــة  ــقـ شـ لــلــبــيــع 

 3 غـــــــــرف   3 املــــــــحــــــــرق، 

حـــــامـــــات صــــالــــة ومـــطـــبـــخ 

ومــــــوقــــــف،  مــــصــــعــــد   -

ــع،  ــربـ مـ ــر  ــ م  112 املـــســـاحـــة 

ــار ــنـ ديـ ألـــــف   65 املـــطـــلـــوب 

ȵ 39993932 

ȵ33277337

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

ــرف  غـ  3 الــــجــــديــــدة،  ــد  ــ ــح ــ ال

ــه  ــروشـ ــفـ مـ حــــــامــــــات،  و4 

ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ بـــــالـــــكـــــامـــــل، امل

 95 املـــــطـــــلـــــوب  230م، 

ــفــاوض ــت ــل ــابـــل ل ألــــف ديـــنـــار قـ

ȵ 38829929 

ȵ33774747

الشالية

¶  1 رسايـــــــا  يف  ــة  ــقـ شـ ــع  ــي ــب ــل ل

خـــلـــف املــــــدرســــــة، غــرفــتــن 

ــخ،  ــبـ ــطـ حــــامــــن صــــالــــة ومـ

مـــــفـــــروشـــــة بــــالــــكــــامــــل، 

ديـــنـــار ألــــــف   60 الـــســـعـــر 

ȵ 36677714

ȵ33444010

ــع بــنــايــة اســتــثــاريــة،  ¶ ــي ــب ــل ل

ــاز  ــتـ ــمـ مـــــوقـــــع ودخــــــــــل مـ

ȶ @hasan1221

ȵ 39610461 

ȵ17242331

ــة مـــكـــونـــة  ¶ ــ ــاي ــ ــن ــ ــع ب ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ومـــخـــزنـــن  ــق  ــ ــق ــ ش  3 مــــــن 

ــن املـــطـــلـــوب  ــ ــ ــارع ــ ــ ــى ش ــ ــ ع

ــار  ــ ــ ــنـ ــ ــ ديـ ألـــــــــــــف   83

ȶ @hasan1221

ȵ 39610461 

ȵ17242331

دور  ¶ شـــقـــة  ــار  ــ ــج ــ ــإي ــ ل

عـــــــــارة  يف  اريض 

جــمــرة  ــي  ــن ب رشق  ــدة  ــديـ جـ

ــة ســـــــار، 3  ــ ــوابـ ــ قــــــرب بـ

ــات،  ــ ــامـ ــ حـ و3  غـــــــرف 

ــل،  ــل ــظ ــارة م ــ ــي ــ مـــوقـــف س

ــس ــ ــوك ــ ــل ــ تـــشـــطـــيـــب دي

ȵ 33170666

بنايات للبيع
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ــل تــــجــــاري لــلــبــيــع  ¶ ــحـ مـ

ــي  ــ ــوب ــ ت يف  )قـــــــفـــــــي) 

ــع  ــم ــج بــــالــــقــــرب مـــــن م

ــرا،  ــسـ ــري وإكـ ــالـ ــار جـ ــصـ أنـ

ــوي  ــ ــاي ــ ــه ــ ــل عـــــى ال ــ ــط ــ ي

ــن  مـــــبـــــارشة، يـــتـــكـــون م

ــن،  ــزانـ ــيـ شــــر واحــــــــد، مـ

مــر   ٣٠ املـــحـــل  مـــســـاحـــة 

قفي  ــع  ــي ــب ال ــر  ــع س ــع،  ــربـ مـ

ــط  ــق ف ــار  ــ ــ ــن ــ ــ دي  ٢٥٠٠

ȵ 33220036

العاصمة

بنايات للبيع

ــدة يف  ¶ ــ ــدي ــ ــايـــة ج ــنـ ــع بـ ــي ــب ــل ل

شقق   4 ــن  مـ ــة  ــون ــك م ــم،  ــي ــع ــن ال

ــن  ــامـ حـ ــن  ــ ــت ــ ــرف ــ غ ــن  ــ ــ م  3

ــة  ــقـ ــة ومــــطــــبــــخ، وشـ ــ ــالـ ــ صـ

ــام  ــ ــة ح ــ ــالـ ــ ــة صـ ــ ــرفـ ــ مـــــن غـ

ــبـــخ، بــنــيــان عـــى الــحــد،  ومـــطـ

ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  135 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 36677714

ȵ33444010

جــديــدة  ¶ ــة  ــجــاري ت بــنــايــة  للبيع 

الـــبـــنـــاء  ــر  ــمـ عـ ــة،  ــ ــام ــ ــن ــ امل يف 

ــة  مــكــون تـــقـــريـــبـــا،  ــوات  ــ ــن ــ س  4

 6 ــق،  ــ ــق ــ ش و3  دكــــانــــن  مــــن 

ــن  ــان ــدك ــاء ايـــجـــار ال ــرب ــه أمـــتـــار ك

 600 الـــشـــقـــق  وايــــجــــار   470

ــار(  ــ ــن ــ دي  1070 ــوع  ــ ــم ــ ــج ــ )امل

ــار ــن دي ــف  ــ أل  165 ــع  ــي ــب ال ــر  ــع س

ȵ36363399

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

ــة  ــ ــام ــ ــن ــ امل يف  تـــــجـــــاريـــــة 

ȶ @hasan1221

ȵ 39610461 

ȵ17242331

املــنــامــة  ¶ يف  بـــنـــايـــة  ــع  ــي ــب ــل ل

شـــقـــق   7 مـــــــن  ــة  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ مـ

ــك واحــــــد  ــ ــي ــ ــش ــ مــــــؤجــــــرة ب

ديـــنـــار  ــف  ــ ألـ  117 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȶ @hasan1221

ȵ 39610461 

ȵ17242331

تــجــاريــة  ¶ جــديــدة  بــنــايــة  للبيع 

ــى  عـ الــــــســــــنــــــابــــــس،  يف 

تــتــكــون من  شـــارعـــن زاويـــــــة، 

مــحــات   2 وعـــــــدد  ــق  ــقـ شـ  3

ــع مـــمـــتـــاز،  ــ ــوق ــ تــــجــــاريــــة، م

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  115 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ33424004

ــدد يف  ¶ ــ ــج ــ لــلــبــيــع مـــبـــنـــى م

ــرف  غ  7 ــن  مـ ــون  ــك ــت ي املـــنـــامـــة، 

ــســاحــة  ــاء، امل ــربـ ــهـ ــن كـ ــ ــدادي ــ وع

املـــــدخـــــول  مــــــــر،   49.9

ــك  )شــي ديـــنـــار   800 الـــشـــهـــري 

ديــنــار ألـــف   130 الــســعــر  واحــــد(، 

ȵ 38411066

ȵ38411033

ــة  ¶ ــاريـ ــجـ لـــلـــبـــيـــع بـــنـــايـــة تـ

جـــديـــدة عـــى شـــارعـــن زاويــــة 

ــون  ــكـ ــتـ تـ الــــســــنــــابــــس  يف 

ومـــحـــلـــن،  شــــقــــق   3 مــــــن 

ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  115 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 36677714

ȵ33444010

ــة يف  ¶ ــي ــن ــك ــة س ــايـ ــنـ ــع بـ ــي ــب ــل ل

ــورة(،  ــ ــكـ ــ ــي )الـ ــدعـ ــة جـ ــق ــط ــن م

ــق،  ــقـ شـ  10 مـــــن  ــون  ــ ــك ــ ــت ــ ت

ــرف،  ــ غ  3 ــن  ــ م واحـــــــدة  شـــقـــة 

ــن،  ــ ــت ــ ــرف ــ غ مــــــن  شــــقــــق   8

ــة، مـــؤجـــرة  ــ ــرف ــ ــن غ ــ شــقــتــن م

ســـنـــوات،   5 ــر  ــم ــع ال بــالــكــامــل، 

 5300 االرض  ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ م

ــار ــن دي ألـــف   230 ــســعــر  ال ــدم،  ــ ق

ȵ 39088229

ȵ33330965

املحرق

لــــــلــــــبــــــيــــــع مــــبــــنــــى ¶

 10 عــــــــــــراد،  يف  جـــــديـــــد 

ــق فــــيــــهــــا مـــصـــعـــد،  ــ ــقـ ــ شـ

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  550 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 37766972

ȵ34007706

ــرق  ¶ ــحـ ــاملـ ــى بـ ــنـ ــبـ لـــلـــبـــيـــع مـ

ــاء  ــن ب ــازة  ــ ــ أج ــع  ــق مـ ــق ــن 5 ش مـ

ــر،  مـ  222 ــة  ــاحـ ــسـ مـ ــة،  ــ ــق ــ ش

ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  150 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ33454004
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الشالية

بنايات للبيع

ــر  ¶ ــع مــــبــــنــــى غـ ــ ــي ــ ــب ــ ــل ــ ل

ــل  ــاب ــق ــاد م ــابـ ــلـ ــسـ ــل بـ ــم ــت ــك م

مــــر،   353 ــة،  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  170 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ39711001

ــد بــالــبــديــع  ¶ ــدي لــلــبــيــع مــبــنــى ج

ــن  ــتـ ــرفـ غـ شـــــقـــــق،   7 مــــــن 

ــخ،  ــبـ ــطـ حــــامــــن صــــالــــة ومـ

ــار،  ــ ــن ــ دي  1160 املـــــدخـــــول 

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

ȵ39711001

ــدة يف  ¶ ــ ــدي ــ ــايـــة ج ــنـ ــع بـ ــي ــب ــل ل

بــــــوري، عـــى شـــارعـــن ومــمــر، 

شـــقـــق،   7 مــــــن  مــــكــــونــــة 

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

ȵ 36677714                                         

ȵ33444010

جــدحــفــص  ¶ يف  بــنــايــة  ــع  ــي ــب ــل ل

خـــلـــف مــلــعــب كـــــرة الـــقـــدم، 

مــن  شـــقـــق   7 ــن  ــ مـ مـــكـــونـــة 

ــة  ــالـ ــن حـــــامـــــن صـ ــ ــت ــ ــرف ــ غ

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

ــري  ــهـ ــشـ ــول الـ ــ ــ ــدخ ــ ــ مــــــر، امل

الـــســـعـــر  ديــــــنــــــار،   1340

ديـــنـــار   ــف  ــ ألـ  210 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ 36677714

ȵ33444010

ــة عـــى  ¶ ــ ــايـ ــ ــنـ ــ ــع بـ ــ ــي ــ ــب ــ ــل ــ ل

ــي وخــلــفــي  ــ ــامـ ــ ــن أمـ ــ ــارعـ ــ شـ

مــــدخــــل  جـــــدحـــــفـــــص  يف 

ــن شــــــارع الـــبـــديـــع،  ــ ــان م ــشـ طـ

مــن  ــق  ــقـ شـ  10 مــــن  ــة  ــونـ ــكـ مـ

ــة  ــالـ ــن حـــــامـــــن صـ ــ ــت ــ ــرف ــ غ

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

ــري  ــهـ ــشـ ــول الـ ــ ــ ــدخ ــ ــ مــــــر، امل

 320 الـــســـعـــر  ــار،  ــ ــن ــ دي  1950

ــفــاوض  ــت ــل ــابـــل ل ألــــف ديـــنـــار قـ

ȵ 36677714

ȵ33444010

ــل عى ¶ ــصـ اتـ ــز إعـــانـــك  ــج ــح ل

ȵ39901064

ــق  ¶ ــقـ ــار شـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــإيـ ــ ــ لـ

ــيـــف  ــسـ الـ ــة  ــ ــي ــ ــاح ــ ض يف 

ــة تـــتـــكـــون مــن  ــ ــروش ــ ــف ــ م

ــن  ــام ــة ح ــ ــال ــ ــن ص ــتـ ــرفـ غـ

 450 بـــســـعـــر  ــخ،  ــ ــب ــ ــط ــ وم

عى  الـــكـــهـــربـــاء   - ديـــنـــار 

S00213 ــر-  ــ ــأج ــ ــت ــ ــس ــ امل

ȵ 39123334

لـــإيـــجـــار شــقــة جــديــدة  ¶

ــي،  ــوب ت ــج  ــي خــل يف  وراقـــيـــة 

ــدز،  ــال ــدون ــاك ــرب مـــن م ــق ــال ب

غــرف   3 ــة،  ــ ــي ــ راق ــة  ــطــق ــن م

ــخ،  ــب ــط ــة وم ــالـ ــن صـ ــامـ حـ

ــار ــ ــن ــ دي  300 ــر  ــ ــع ــ ــس ــ ال

ȵ 33424004

محات للبيع

ــع  ¶ ــي ــب ــل ــاري ل ــ ــ ــج ــ ــ ــل ت ــ ــح ــ م

تــــوبــــي  يف   ( )قـــــــفـــــــي 

ــع أنـــصـــار  ــم ــج ــن م ــ ــرب م ــقـ ــالـ بـ

ــطــل  جـــــالـــــري وإكــــــســــــرا، ي

ــوي مــــبــــارشة،  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ عـــــى الـ

يـــتـــكـــون مـــــن شـــــر واحــــــد، 

ـــة املـــحـــل  ــاح ــسـ مــــيــــزانــــن، مـ

ــع  ــي ــب ال ســعــر  مـــربـــع،  مـــر   ٣٠

فــقــط  ديــــنــــار   ٢٥٠٠ ــي  ــفـ قـ

ȵ33220036

مطعم للبيع

مجهز  ¶ ــم  ــع ــط م ــي  ــف ق ــع  ــي ــب ــل ل

منطقة  يف  ــه،  ــداتـ ــعـ مـ بــكــامــل 

ــيـــي،  ــى شــــــارع رئـ ــ ــر ع ــ ــدي ــ ال

ــات،  ــوي ــش ــم ــل ــح ل ــل ــص املــطــعــم ي

 9,000 ــوب  ــ ــل ــ ــط ــ امل ــر  ــعـ ــسـ الـ

ــتـــفـــاوض ــلـ ديـــــنـــــار قــــابــــل لـ

ȵ33859991

اسراحة للبيع

ــع اســـــــراحـــــــة ¶ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ

 ،)13( دوار  ــة  ــيـ ــكـ ــالـ املـ يف 

ــن  ــخ ــب ــط ــة م ــ ــالـ ــ 5غـــــــــرف صـ

ــة ســـبـــاحـــة وحـــديـــقـــة،  ــ ــرك ــ ب

ــر،  ــ مـ  736 ــة  ــ ــ ــاح ــ ــ ــس ــ ــ امل

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  250 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 38411066

ȵ38411033
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مزرعة للبيع

ــع مــــــــزرعــــــــة يف  ¶ ــ ــي ــ ــب ــ ــل ــ ل

ــورة  ــسـ ــورة، مـ ــ ــ ــك ــ ــ مــنــطــقــة ال

ــاء  ــاملـ ــل ومـــــــــزودة بـ ــامـ ــكـ ــالـ بـ

ــوازي  ــ ــاء ارت ــوجــد مـ ــاء، ي ــرب ــه ــك وال

ــة  ــ ــا تـــوجـــد ورش ــ ــل، ك ــيـ ــخـ ونـ

وســــكــــن وغــــــــــره، مـــســـاحـــة 

ــدم،  ــ ــ ق ألـــــــف   26 االرض 

ــدم ــق ــل ل ديــــنــــار   12 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȶ sayedmahdi_r_e

ȵ 39088229

ȵ33330965  

العاصمة

 منازل وفلل لايجار

ــا راقــــيــــة يف  ¶ ــيـ لـــإيـــجـــار فـ

ــع مـــمـــتـــاز،  ــ ــوقـ ــ تـــــوبـــــي، مـ

 4 خــــادمــــة  ــة  ــ ــرف ــ غ ــرف  ــ ــ غ  3

ــخــن  ــطــب ــات صــــالــــة م ــ ــامـ ــ حـ

ــرة وجـــــــراج، نص  ــبـ حــديــقــة كـ

ــار ــن دي  700 ــر  ــع ــس ال مـــفـــروشـــة، 

ȵ33424004

بـــيـــت قــــديــــم لـــاســـتـــثـــار  ¶

ــة  ــق ــط ــن م يف  ــار  ــ ــجـ ــ ــإيـ ــ لـ  -

ــة، مــن  ــيـ ــدلـ ــعـ ــالـ ــم بـ ــ ــاع ــ ــط ــ امل

 200 مبــــســــاحــــة  دوريـــــــــــن 

ــلـــح ملــطــعــم  ــع يـــصـ ــ ــرب ــ ــر م ــ مـ

ــة،  ــ زاويـ ــوارع  ــ ــ ش  3 ــى  عـ ويـــقـــع 

ــار ــن دي  2,000 شــهــري  بــإيــجــار 

ȵ33780411

املحرق

ــار  ¶ ــدة يف دي ــدي ــجــار فــيــا ج ــإي ل

 4 غــــرف   4 دوريـــــــن،  ــرق،  ــ ــح ــ امل

ــن مــطــبــخــن  ــتـ ــالـ حــــامــــات صـ

مـــلـــحـــق كـــــــــراج وحـــديـــقـــة 

ــف فـــــــرش،  ــ ــصـ ــ كـــــــبـــــــرة، نـ

ــار ــ ــن ــ دي  1000 املــــطــــلــــوب 

ȵ 39993932 

ȵ33277337

الشالية

ــت يف  ¶ ــ ــ ــي ــ ــ لــــــإيــــــجــــــار ب

ــرف  غـ  4 ــن  ـــقـ ــاب طـ ــع  ــ ــدي ــ ــب ــ ال

ــخ  مــطــب ــة  ــ ــال ــ ص ــات  ــ ــامـ ــ حـ  4

ديــنــار  600 الــســعــر  وكـــــــراج، 

ȵ39711001

لـــــــإيـــــــجـــــــار فــــــيــــــا يف  ¶

ــا مـــوافـــقـــة عــى  ــهـ الـــبـــديـــع بـ

 700 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل ــة(  ــ ــان ــ ــض ــ )ح

ــع  ــوق ــن زاويــــــــة م ــ ــارع ــ ـــر ش مـ

ــار ــن دي  1500 ــر  ــع ــس ال مــمــتــاز، 

ȵ39711001

الجنوبية

لــــــإيــــــجــــــار مــــــنــــــزل يف  ¶

ــب مــن  ــ ــري ــ ــى ق ــيـ ــة عـ ــنـ ــديـ مـ

ــي الــــــدور  ــبـ ــعـ ــشـ ــوق الـ ــ ــسـ ــ الـ

يـــتـــكـــون  ــط  ــ ــقـ ــ فـ األريض 

حـــامـــات   3 غــــــرف   3 مـــــن 

ــخ وحــــــــوش،  ــ ــب ــ ــط ــ صـــــالـــــة م

شــامــل  ديـــنـــار   320 املـــطـــلـــوب 

ــة ــدي ــل ــب الـــكـــهـــربـــاء واملــــــاء وال

ȵ 39993932 

ȵ33277337

العاصمة

شقق لإيجار

ــة يف  ¶ ــ ــ ــق ــ ــ لــــــإيــــــجــــــار ش

ــن  ــام ــة، غـــرفـــتـــن ح ــ ــام ــ ــره ــ ال

ــخ، مـــفـــروشـــة  ــ ــب ــ ــط ــ ــة وم ــ ــال ــ ص

ــار  ــن دي  350 ــار  ــجـ االيـ ــل،  ــام ــك ــال ب

يشء كـــــل  شــــامــــل  ــا  ــ ــري ــ ــه ــ ش

ȵ 38829929

ȵ33773223

ــار شـــقـــة جـــديـــدة  ¶ ــ ــج ــ ــإي ــ ل

ــي،  ــوبـ تـ خـــلـــيـــج  يف  ــة  ــ ــيـ ــ وراقـ

ــدز،  ــالـ ــدونـ ــاكـ ــن مـ ــ ــرب م ــقـ ــالـ بـ

غـــرف   3 راقـــــيـــــة،  مـــنـــطـــقـــة 

ــخ،  ــبـ ــطـ حــــامــــن صــــالــــة ومـ

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

ȵ33424004

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

ــول، غـــرفـــتـــن نـــوم  ــ ــف ــ ــق ــ ــال ــ ب

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

تكييف  ــف(  ــ ــواق ــ م  - )مــصــعــد 

ــار ــن دي  320 ــر  ــع ــس ال ــزي،  ــ ــرك ــ م

ȵ33454004

ــة  ¶ ــ ــق ــ لـــــــــإيـــــــــجـــــــــار ش

ــن  ــتـ ــرفـ غـ الــــــقــــــفــــــول،  يف 

ــخ،  ــ ــب ــ ــط ــ حــــــــام صـــــالـــــة وم

ــار                   ــ ــنـ ــ ديـ  250 ــر  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

ȵ39711001
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العاصمة

شقق لإيجار

ــة مـــفـــروشـــة  ¶ ــقـ لـــإيـــجـــار شـ

ــة  ــيـ ــاحـ ضـ يف  بــــالــــكــــامــــل 

غــــــرف   3 الـــــــســـــــيـــــــف، 

ــة  ــ ــال ــ ــن مـــطـــبـــخ وص ــ ــامـ ــ حـ

ومــــصــــعــــد،  مــــــوقــــــف   -

ــار ــ ــن ــ دي  450 ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ

ȵ 39993932 
ȵ33277337

ــة يف  ¶ ــ ــ ــق ــ ــ لــــــإيــــــجــــــار ش

ــن  ــك تــــوبــــي الـــصـــنـــاعـــيـــة س

عـــــــــــال مـــــــــن غــــرفــــتــــن 

ــخ وصــــالــــة،  ــبـ ــطـ حــــامــــن مـ

ــار ــ ــن ــ دي  250 ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ

ȵ 39993932 
ȵ33277337

ــة  ¶ ــام ــره ال يف  ــة  ــق ش لـــإيـــجـــار 

ــن  ــت ــن غــرف ــ ــاين م ــ ــث ــ ــق ال ــابـ ــطـ الـ

ــخ وصــــالــــة،  ــبـ ــطـ حــــامــــن مـ

ــار ــ ــن ــ دي  250 ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ

ȵ 39993932 
ȵ33277337

ــي  ¶ ــدع ج يف  شـــقـــة  ــار  ــجـ ــإيـ لـ

ــق الـــثـــالـــث، غــرفــة صــالــة  ــاب ــط ال

مـــطـــبـــخ وحـــــــــام، املـــطـــلـــوب 

ــاء ــرب ــه ــك ال شـــامـــل  ــار  ــنـ ديـ  160

ȵ 39993932 
ȵ33277337

لــــــإيــــــجــــــار شـــــقـــــق يف  ¶

ــف مـــفـــروشـــة  ــيـ ــسـ ــة الـ ــيـ ــاحـ ضـ

ــة  ــال ــتـــن ص ــرفـ ــن غـ ــ ــون م ــكـ ــتـ تـ

ــر  ــســع ــخ، ب ــ ــب ــ ــط ــ حــــامــــن وم

عى  الــكــهــربــاء   - ــار  ــنـ ديـ  450

S00213 ــر-  ــ ــأجـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ املـ

ȵ39123334

 ¶ Flat for rent in 

Burhama near Dana 

Mall, 1 bedroom, 

1 bathroom, hall, 

kitchen, f.f rent price 

BD 260, all inclusive 

ȵ 38829929 

ȵ33773223

 ¶ Flat for rent in 

Sanad, 2 bedroom, 

2 bathroom, hall, 

kitchen, unfurnished, 

rent price BD 

250, exclusive 

ȵ 33779188 

ȵ38829929

املحرق

ــة  ¶ ــ ــق ــ لـــــــــإيـــــــــجـــــــــار ش

ــة  ــ ــق ــ ــط ــ ــن ــ جــــــــــديــــــــــدة مب

الـــــــحـــــــد الـــــــجـــــــديـــــــدة،

ــة  ــال ص ــات  ــ ــام ــ ح  4 ــرف  ــ غـ  3  

مــصــعــد  بـــلـــكـــونـــة   - ــبـــخ  ومـــطـ

ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ وحـــــــــــــــــارس، املـ

ــات  ــف ــي ــك امل ــع  ــ م ــار  ــ ــن ــ دي  380

ȵ 39993932 

ȵ33277337
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املحرق

شقق لإيجار

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

ــوم  نـ ــرف  ــ ــ غ  3 بـــالـــبـــســـيـــتـــن، 

ــخ،  ــبـ ــطـ حــــامــــن صــــالــــة ومـ

ــة  ــث ــؤث ــد، مـــــواقـــــف، م ــعـ ــصـ مـ

ــة  ــاح ــب ــة س ــ ــرك ــ ــل، ب ــ ــام ــ ــك ــ ــال ــ ب

ــة غــســيــل  ــرفـ ــاب غـ ــ ــع ــ ــة أل ــالـ صـ

ديــنــار   450 الــســعــر  مــجــمــع، 

ȵ33454004

ــة مـــفـــروشـــة  ¶ ــقـ لـــإيـــجـــار شـ

نـــوم  ــة  ــرفـ غـ أمــــــــواج،  ــزر  ــ جـ يف 

ــخ وحــــــــام،  ــ ــب ــ ــط ــ صـــــالـــــة م

ــار  ــ ــن ــ دي  350 ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ

ȶ Alsagheer_Real_Estate
ȵ 39652396
ȵ36459593  

¶  Flat for rent in

 Busaiteen, 1 bedroom

 1 bathroom hall

 kitchen park lift GYM

 Internet fully furnished

all inclusive 350 BD

ȵ33454004

الشالية

ــا  ¶ ــ ــراي ــ ــة ب ــ ــق ــ لــــإيــــجــــار ش

حـــامـــن  نــــــوم  غـــرفـــتـــن   ،2

ــف  ــواقـ مـ  - ــخ  ــبـ ــطـ ومـ ــة  ــ ــال ــ ص

ــنــار دي  230 الــســعــر  ــارات،  ــي ــس ــل ل

ȵ33454004

ــة ديـــلـــوكـــس  ¶ ــقـ لـــإيـــجـــار شـ

ــع  ــم ــج امل قـــــرب  الــجــنــبــيــة  يف 

ــن جــر  ــ ــب م ــ ــري ــ ــد وق ــديـ ــجـ الـ

غــــرف   3 فـــــهـــــد،  املـــــلـــــك 

ــة  ــ ــال ــ ــن مـــطـــبـــخ وص ــ ــامـ ــ حـ

ومــــصــــعــــد،  مــــــوقــــــف   -

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

ȵ 39993932

ȵ33277337

ــا  ¶ ــ ــراي ــ ــة ب ــ ــق ــ لــــإيــــجــــار ش

ــرف  ــ غـ  4 ابـــــــــوقـــــــــوة،   2

ــة  ــالـ صـ حـــــامـــــات   3 نـــــــوم 

ــخ ومــــلــــحــــق خــــدم  ــ ــب ــ ــط ــ م

ــارات ــ ــي ــ ــس ــ ــل ــ ل مــــــواقــــــف   -

ȵ33454004

الــــــدراز  ¶ يف  شـــقـــة  ــار  ــجـ ــإيـ لـ

ــدز،  ــال ــدون ــاك م دوار  مـــن  ــة  ــب قــري

ــة  ــالـ ــن حـــــامـــــن صـ ــ ــت ــ ــرف ــ غ

ــار ــن دي  160 ــر  ــع ــس ال ومـــطـــبـــخ، 

ȵ39711001

الــــــدراز  ¶ يف  شـــقـــة  ــار  ــجـ ــإيـ لـ

ــة مــــن مـــكـــدونـــالـــدز،  ــبـ ــريـ قـ

غــــــرفــــــة صــــــالــــــة مـــطـــبـــخ 

ديــنــار   120 الــســعــر  وحــــــام، 

ــاء واملــــــاء   ــ ــرب ــ ــه ــ ــك ــ ــل ال ــ ــام ــ ش

ȵ39711001

لـــإيـــجـــار شــقــة بــالــشــاخــورة  ¶

ــرف  غـ  3 هـــــادئـــــة،  مــنــطــقــة 

ــة كــبــرة  ــ ــال ــ ــن ص ــ ــام ــ ــوم ح ــ ــ ن

مــــــواقــــــف،   – ــخ  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ومـ

ــار  ــ ــنـ ــ ديـ  250 ــر  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

ȵ33454004

الــبــديــع،  ¶ يف  شــقــة  لـــإيـــجـــار 

ــة  ــال ص ــات  ــ ــام ــ ح  3 غـــــرف   3

ــا  ــه ب يـــــوجـــــد   - ومــــطــــبــــخ 

ــار ــن دي  250 ــر  ــع ــس ال ــات  ــف ــي ــك م

ȵ39711001

ــار شـــقـــة جـــديـــدة  ¶ ــ ــج ــ ــإي ــ ل

غـــرفـــتـــن  الــــــبــــــديــــــع،  يف 

ــخ،  ــبـ ــطـ حـــــامـــــن صـــــالـــــة مـ

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

ȵ39711001 
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الشالية

شقق لإيجار

ــار شـــقـــة جـــديـــدة  ¶ ــ ــج ــ ــإي ــ ل

ــع  ــوق م ــة،  ــي ــب ــن ــج ال يف  ــة  ــ ــي ــ وراق

ــد،  ــ ــق واحـ ــابـ ــى طـ ــ ــاز، ع ــتـ ــمـ مـ

 3 غـــــــرف   4 مـــــن  ــة  ــ ــون ــ ــك ــ م

مطبخ  كـــبـــرة  صـــالـــة  ــات  ـــامـ ح

ــار ــن دي  300 ــر  ــع ــس ال ــزن،  ــ ــخ ــ وم

ȵ33424004

ــة راقــــيــــة يف  ¶ ــقـ لـــإيـــجـــار شـ

ــل،  ــام ــك ــال ب مــفــروشــة   ،1 ــا  ــ رسايـ

بـــــالـــــقـــــرب مــــــن مــــدرســــة 

ــتــن  ــت كـــريـــســـتـــوفـــر، غــرف ــانـ سـ

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

ــارك(  ــ بـ  - ــد  ــع ــص م  - )حـــــــارس 

ــل  ــام ش ــار  ــ ــن ــ دي  400 الـــســـعـــر 

ــاوض ــف ــت ــل الـــكـــهـــربـــاء وقـــابـــل ل

ȵ33424004

ــة يف  ¶ ــ ــ ــق ــ ــ لــــــإيــــــجــــــار ش

ــن  ــام ــتـــن ح ــرفـ الـــجـــنـــبـــيـــة، غـ

ــد  ــصــع م  - ومـــطـــبـــخ  صــــالــــه 

بـــــــــارك، نـــصـــف مـــفـــروشـــة، 

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

ȵ 36677714                                         

ȵ33444010

الــجــنــبــيــة  ¶ يف  لــــإيــــجــــار 

ــخ  ــبـ ــطـ غـــــرفـــــة وحـــــــــام ومـ

ــة،  ــدي ــل ــب ــامـــل الـــكـــهـــربـــاء وال شـ

ــار  ــ ــن ــ دي  140 ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ

ȵ 36677714                                         
ȵ33444010

ــار شـــقـــة جـــديـــدة  ¶ ــ ــج ــ ــإي ــ ل

 4 ــة،  ــي ــب ــن ــج ال يف  جــــدا  وكـــبـــرة 

غـــــرف كـــبـــار صـــالـــة كـــبـــرة 3 

ــزن ومــطــبــخ مع  ــخـ حـــامـــات مـ

ــار  ــن دي  300 املـــطـــلـــوب  بــــــارك، 

ȵ 36677714                                         
ȵ33444010

ــرة  ¶ ــبـ ــة كـ ــ ــق ــ ــار ش ــ ــجـ ــ ــإيـ ــ لـ

غــــرف   3 ــة،  ــ ــي ــ ــب ــ ــن ــ ــج ــ ال يف 

ــخ،  ــبـ ــطـ حــــامــــن صــــالــــة ومـ

ــت -  ــلـ ــبـ ــات اسـ ــفـ ــيـ ــكـ ــع املـ ــ مـ

ديـــنـــار   300 الـــســـعـــر  بـــــــارك، 

ȵ 36677714
ȵ33444010

رسيـــا  ¶ يف  شـــقـــة  ــار  ــ ــج ــ ــإي ــ ل

صــالــة  ــن  ــ ــام ــ ح ــن  ــتـ ــرفـ غـ  ،1

ــزن، مـــفـــروشـــة  ــ ــخـ ــ مـــطـــبـــخ ومـ

ــار  ــن دي  400 ــر  ــع ــس ال ــل،  ــام ــك ــال ب

ــة ــدي ــل ــب ــل الـــكـــهـــربـــاء وال ــامـ شـ

ȵ 36677714
ȵ33444010

ــة يف  ¶ ــ ــ ــق ــ ــ لــــــإيــــــجــــــار ش

ــن  ــام ــتـــن ح ــرفـ الـــجـــنـــبـــيـــة، غـ

ــات  ــ ــاركـ ــ ــة ومـــطـــبـــخ )بـ ــ ــال ــ ص

ــي  ــن ــد حــــــارس نـــظـــام أم ــع ــص م

ــع املـــكـــيـــفـــات  ــ ــل( مـ ــامـ ــكـ ــتـ مـ

 250 ــر  ــ ــع ــ ــس ــ ال ــت،  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ اسـ

ــتـــفـــاوض ــلـ ديـــــنـــــار قــــابــــل لـ

ȵ 36677714
ȵ33444010

¶  Flat for rent in

 Janabyia, 2bedroom,

 2bathroom, hall,

 kitchen, semi

 furnished, BD

270, all inclusive

ȵ 38829929 
ȵ33779188
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محات لإيجار

ــل يف  ¶ ــ ــ ــح ــ ــ لــــــإيــــــجــــــار م

ــف  ــلـ ســـــــــــوق واقـــــــــــــف خـ

ديـــنـــار   180 مـــــونـــــريـــــال، 

ȵ 36677714                                         

ȵ33444010

ورش  لإيجار

ــرة مــع  ¶ ــبـ ــة كـ ــ ــ ــار ورش ــجـ ــإيـ لـ

ــب  ــت ــك ــن عـــــــال مـــــع م ــ ــك ــ س

ــاد،  ــ ــابـ ــ ــلـ ــ سـ يف  اداري 

ــر،  ــ مـ  250 ــة  ــ ــ ــاح ــ ــ ــس ــ ــ امل

ديــــنــــار   1000 الــــســــعــــر 

ȵ33424004

ــة  ¶ ــي ــاع لـــإيـــجـــار ورشــــــة صــن

بـــجـــانـــب  ســـــلـــــابـــــاد  يف 

ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ الــــكــــوكــــاكــــوال، الـ

ــع  ــي ــم ــج ل ــح  ــلـ ــصـ تـ ــس  ــ ــي ــ ف  3

ــار ــن دي  500 ــســعــر  ال ــات  ــاط ــش ــن ال

ȵ 36677714
ȵ33444010

ــرة  ¶ ــبـ لــــإيــــجــــار ورشــــــــة كـ

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

ــا  ــه ب ــس  ــ ــي ــ ف  3 ــاء  ــ ــرب ــ ــه ــ ــك ــ ال

ــة  ــاح ــس ــع الـــخـــدمـــات امل ــي ــم ج

ــع  ــي ــجــم ل ــح  ــلـ ــصـ تـ ــر  ــ مـ  750

ــات، املـــطـــلـــوب  ــ ــاطـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ الـ

لــلــتــفــاوض قــابــل  ــار  ــنـ ديـ  2300

ȵ 36677714

ȵ33444010

الجنوبية

شقق لإيجار

ــة  ¶ ــن ــدي م يف  ــة  ــقـ شـ ــار  ــجـ ــإيـ لـ

ــوق  ــسـ ــة مــــن الـ ــبـ ــريـ ــى قـ ــيـ عـ

ــي تــــتــــكــــون مــن  ــ ــب ــ ــع ــ ــش ــ ال

ــخ،  ــبـ ــطـ ــن حـــــــام ومـ ــ ــت ــ ــرف ــ غ

شــامــل  ديـــنـــار   200 املـــطـــلـــوب 

ــة ــدي ــل ــب الـــكـــهـــربـــاء واملــــــاء وال

ȵ 39993932 

ȵ33277337

يف  ¶ شــــقــــق   6 لـــــإيـــــجـــــار 

ــك  ــيـ الــــــرفــــــاع الـــــغـــــريب )شـ

ــب راقـــــي مع  ــشــطــي ت واحـــــــد(، 

مـــكـــيـــفـــات ســـبـــلـــت وســـتـــائـــر 

ــف ســـــــيـــــــارات، 3  ــ ــ ــواقـ ــ ــ ومـ

ــرف  غـ  3 ــن  ــ م ــون  ــكـ ــتـ تـ ــق  ــقـ شـ

ــخ حــــامــــن وصــــالــــة،  ــبـ ــطـ مـ

و3  ــار،  ــنـ ديـ  380 ــار  ــجـ اإليـ ســعــر 

ــن  ــت ــرف ــون مــــن غ ــكـ ــتـ ــق تـ ــقـ شـ

ــخ حــــامــــن وصــــالــــة،  ــبـ ــطـ مـ

ــنـــار ديـ  280 اإليــــجــــار  ســـعـــر 

ȵ 38411066

ȵ38411033

لـــــإيـــــجـــــار شــــقــــة يف  ¶

 3 غـــــــرف   3 ــع،  ــ ــديـ ــ ــبـ ــ الـ

ــخ  ــة ومــطــب ــالـ ــات صـ ــ ــام ــ ح

ــات  ــف ــي ــك م ــا  بـــهـ يـــوجـــد   -

ــار ــ ــن ــ دي  250 ــر  ــ ــع ــ ــس ــ ال

ȵ 39711001
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مكاتب لإيجار

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

مــركــز  ــب  ــانـ ــجـ بـ الـــبـــديـــع  يف 

ــن حــامــن  ــتـ ــرفـ الـــــرطـــــة، غـ

ــد  ــصــع م  - ومـــطـــبـــخ  صــــالــــة 

ــار   ــن دي  200 املـــطـــلـــوب  بــــــارك، 

ȵ 36677714                                         

ȵ33444010

ــة يف  ¶ ــي ــب ــت ــك ــار شـــقـــة م ــجـ ــإيـ لـ

ــدور الــثــاين، 3 غــرف  ــ ال الــجــنــبــيــة، 

ــخ،  ــبـ ــطـ حــــامــــن صــــالــــة ومـ

ــار ــ ــن ــ دي  250 ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ

ȵ 39993932 

ȵ33277337

استوديو لإيجار

¶  Studio flat for

 rent in Godaibya

fully furnished all-

inclusive 250 BD

ȵ33454004

مخزن لإيجار

منطقة  ¶ يف  ــزن  ــخـ مـ لـــإيـــجـــار 

ــع  ــجــمــي ــح ل ــلـ الـــســـهـــلـــة، يـــصـ

 550 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل ــة،  ــ ــط ــ ــش ــ االن

ــزانـــن،  ــيـ ــل مـ ــمـ ــن عـ ــكـ مـــــر، ميـ

ــل ــاب ق ــار  ــ ــن ــ دي  1100 الـــســـعـــر 

ȶ sayedmahdi_r_e

ȵ 39088229

ȵ33330965  

 معرض لإيجار

ــى  ¶ ــار ع ــ ــجـ ــ ــإيـ ــ مـــــعـــــرض لـ

شــــــــارع املــــــطــــــار، مـــســـاحـــة 

مـــر   880 املـــــــــعـــــــــرض 

ــســاحــة  م شــــــــوارع،   3 ــع،  ــ ــرب ــ م

مــربــع  مــــر   880 ــن  ــ ــزان ــ ــي ــ امل

ــار  ــجـ اإليـ ــة،  ــقـ شـ  14 عــــدد  مـــع 

ــار ــنـ ديـ  11,500 الـــشـــهـــري 

ȵ39912030

لـــــإيـــــجـــــار مــــــعــــــرض يف  ¶

ــز  ــة مــجــه ــيـ ــاعـ ــنـ ــصـ ــي الـ ــ ــوب ــ ت

بــالــكــامــل، مـــيـــزانـــن، املــســاحــة 

ــح  ــصــل ي مـــــربـــــع،  مـــــر   300

لــــــورشــــــة،  أو  ملــــــعــــــرض 

ــار ــ ــن ــ دي  1600 املــــطــــلــــوب 

ȵ 39993932 

ȵ33277337

 سكن عال لإيجار

 ¶ Staff Accommodation 

- brand new building 

for rent in Riffa 

)Hajyat( 10 flats )8 

flat’s 3 br, 1 flat 4 br, 

1 flat 5 br( rent price 

BD 3000, exclusive 

ȵ 38829929 

ȵ33779188
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مطلوب عقار

مــــطــــلــــوب مــــــن املــــالــــك  ¶

اي  ــار  ــج ــإي ل او  لــلــبــيــع  مـــبـــارشه 

 - )ارض  ــارات  ــقـ ــعـ الـ ــن  مـ ــوع  ــ ن

مــخــزن   - ــة  ــق ش  - ــا  ــي ف  - ــة  ــاي ــن ب

ــة) ــ ــزرع ــ م  - ــال  ــ ــ ع ــن  ــكـ سـ  -

ȵ 33600775
ȵ39775775

ــارات  ¶ ــ ــ ــقـ ــ ــ مـــــطـــــلـــــوب عـ

مـــــــن املـــــــالـــــــك مـــــبـــــارشة  

ȵ37766972

وأرايض  ¶ ــات  ــايـ ــنـ بـ مـــطـــلـــوب 

ــار  ــجـ ــإيـ ــع وشــــقــــق لـ ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــارشة يف  ــ ــ ــب ــ ــ ــك م ــ ــ ــال ــ ــ ــن امل ــ ــ م

ــق الــبــحــريــن ــاطـ ــنـ جـــمـــيـــع مـ

ȵ33454004

وبـــيـــع  ¶ رشاء  مــــطــــلــــوب 

ــعــقــارات  ال ــواع  ــ أن جميع  وإدارة 

مـــــــن املـــــــالـــــــك مـــــبـــــارشة 

ȶ @hasan1221
ȵ 39610461 
ȵ17242331

ــع أنــــــواع  ¶ ــيـ ــمـ مـــطـــلـــوب جـ

ــك  ــ ــال ــ الـــــعـــــقـــــارات مـــــن امل

ȵ39722292 

زينة وإكسسوارات

متفـــرقـــات

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

مواد بناء

 أخرى

ــات ¶ ــ ــ ــك ــ ــ ــع س ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ ــل ــ ــ ل

جـــــــودة  ذات  جـــــــديـــــــدة 

ــم ــل م  2.5 ــك  ــ ــم ــ س ــة  ــ ــي ــ ــال ــ ع

ȵ 36677714
ȵ33444010

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

ــى  ¶ ــ ــرج ــ لــــاســــتــــفــــســــار ي

االتـــــــصـــــــال عــــــى الــــرقــــم 

ȵ36552225

وظــــائـــــف

وظائف شاغرة

يبحث عن عمل

أو  ¶ مــــمــــرضــــة  مــــطــــلــــوب 

ــعــمــل  ــل ــان  ل ــ ــنـ ــ ــدة اسـ ــ ــاع ــ ــس ــ م

يف  ــان  ــ ــنـ ــ اسـ ــب  ــ طـ مــــركــــز  يف 

ــي، الـــــــدوام  ــ ــرقـ ــ ــاع الـ ــ ــرفـ ــ الـ

ــن صـــبـــاحـــي ومـــســـايئ ــتـ ــفـ شـ

ȶ Drghiyathdental@yahoo.com

ȵ 66998870

ȵ17006364

ــل  ¶ ــويـ ــحـ ــتـ ــلـ ــوب لـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ مـ

ــدام  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االسـ أو  ـــي  ــ ــح ــ املـ

ــون  ــالـ الــــريــــع مـــوظـــفـــات صـ

ــال  ــ راقــــــي تــجــيــد جــمــيــع أع

ــى  ــرج ــون، لـــلـــتـــواصـــل ي ــ ــال ــ ــص ــ ال

و10  صـــبـــاحـــاً   9 ــن  بـ ــال  ــ ــص ــ االت

ــقــط ف واتـــــســـــاب   – ــاًء  ــ ــسـ ــ مـ

ȵ33247241 

¶  Request nurse or

 assistant for work

 at dental center in

 East Rifaa, two shifts

 morning and afternoon

ȶ Drghiyathdental@yahoo.com

ȵ 66998870

ȵ 1700664

ــث عن  ¶ ــح ــب ي ــي  ــن ــري ــح ب شــــاب 

ــديــه  ــديس، ل ــنـ ــام هـ ــ ــة رسـ ــف ــي وظ

Autocat وشـــــهـــــادة  ــرة  ــ ــ خ

ȵ39118115

ــة  ¶ ــاري ــج ــع بــنــايــة ت ــي ــب ــل ل

ــى شـــارعـــن  ــ ــدة عـ ــ ــديـ ــ جـ

الـــســـنـــابـــس  يف  زاويــــــــــة 

ــق  ــق ش  3 مـــــن  ــون  ــ ــك ــ ــت ــ ت

ــن، الـــســـعـــر  ــ ــ ــل ــ ــ ــح ــ ــ وم

ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ألـــــــــف   115

ȵ 36677714
ȵ 33444010
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ــس  ¶ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ مــــســــتــــعــــد لـ

ــوب ســهــل  ــلـ ــأسـ ــات بـ ــيـ ــاضـ ــريـ الـ

ــع  ــب م ــ ــاس ــ ــن ــ ــت ــ ومــــبــــســــط ي

ــة  ــب ــال ــب وط ــالـ ــل طـ ــ ــدرات ك ــ ــ قـ

ــاح والـــتـــفـــوق ــجـ ــنـ ــق الـ ــي ــحــق ــت ل

ȵ33332417

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

بـــنـــاء  ¶ يف  مـــتـــخـــصـــصـــون 

ــف  ــل الـــفـــلـــل واملـــــنـــــازل ومــخــت

ــب  ــاسـ ــنـ الـــــــعـــــــقـــــــارات، مـ

ــان  ضـ  - االذواق  لــجــمــيــع 

طـــويـــل األمــــــد نـــتـــعـــامـــل مــع 

ــعــقــارات ــل ل الــــــراوي   - ــع  ــجــمــي ال

ȵ 33027777
ȵ36535150

ــة  ¶ ــوي ــق ــاوالت وصـــيـــانـــة وت ــ ــق ــ م

 3 اىل  وتـــحـــويـــل  ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ الـ

خـدمـات عـامــة
تدريس

توصيل

محاسبة

مقاوالت وصيانة

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

ــز ــج ــح وال لــاســتــفــســار   - آب 

ȵ 33677928 

ȵ33117227

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

ــة وجـــمـــيـــع الـــخـــدمـــات  ــيـ ــالـ املـ

املـــحـــاســـبـــيـــة واالســــتــــشــــارات 

ــج متــكــن  ــ ــرامـ ــ ــم لـ ــ ــدي ــ ــق ــ ــت ــ وال

ــار  ــعـ ــأسـ ــوك بـ ــ ــن ــ ــب ــ ودعــــــــم ال

ــار   ــ ــن ــ دي  100 ــن  ــ ــ م ــدأ  ــ ــبـ ــ تـ

ȵ 36677714
ȵ36212221

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

تصميم

أخرى

عـــــــمـــــــل دراســـــــــــــــــات  ¶

ـــط عـــمـــل  ــ ـــطـ ــ جـــــــــــدوى وخـ

مــــــدعــــــومــــــة مـــــــن متـــكـــن 

ــع ــي ــم ــج ــب ال ــاسـ ــنـ بـــأســـعـــار تـ

ȵ 36677714

ȵ36212221

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

تخليص معامات

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

فحص وتأمن سيارات

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

ــل  ¶ ــيـ ــوصـ ــتـ ــلـ ــد لـ ــ ــع ــ ــت ــ ــس ــ م

ــة  ــ ــاص ــ ــخ ــ لــــلــــمــــشــــاويــــر ال

ــن ــري ــح ــب ــق ال ــاطـ ــنـ ــع مـ ــي ــم ــج ل

ȵ35635199

تنظيفات

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

ȵ 36677714

ȵ33444010

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

اإلنـــشـــائـــيـــة والـــكـــهـــربـــائـــيـــة 

ــل  ــلـ ــفـ ــلـ والــــــصــــــحــــــيــــــة لـ

واملــــــبــــــاين مـــــع الــتــصــمــيــم 

الــــهــــنــــديس  واإلرشاف 

ȵ 36677714

ȵ33444010

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
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