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ــار شــــقــــة يف  ¶ ــ ــجـ ــ ــإيـ ــ لـ

ــرف  ــ غ  3 ــة،  ــ ــي ــ ــب ــ ــن ــ ــج ــ ال

ــخ،  ــب ــط ــة م ــ ــال ــ ــن ص ــ ــام ــ ح

يــــــــوجــــــــد لــــــفــــــت يف 

املــــبــــنــــى وكــــــــل شــقــه 

ــز  ــي ــم بــــــــــارك، مــــوقــــع م

ــار ــن دي  300 ــر  ــع ــس ال جــــدا، 

ȵ 39711001

لـــإيـــجـــار صـــالـــة مــجــهــزة  ¶

ــل مـــكـــيـــفـــات  ــ ــام ــ ــك ــ ــال ــ ب

ــف بـــاركـــيـــه شــــارع  ــ ــق ــ أس

ــار  ــن دي  400 بــــ  ــع،  ــديـ ــبـ الـ

ديــنــار   1500 والـــتـــنـــازل 

ȶ Alsagheer_Real_Estate
ȵ 39652396
ȵ 36459593
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عــقـــارات

العاصمة

أرايض للبيع

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

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

املــــركــــز الـــصـــحـــي، املـــســـاحـــة 

ــار  ــن دي  28 املــطــلــوب  م،   495

التقسيط ــة  ــي ــان ــك ــإم وب ــدم  ــق ــل ل

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666

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  

ــة  ¶ ــل ــه ــس ال يف  ارض  لــلــبــيــع 

ــط الـــتـــاجـــر،  ــط ــخ الـــشـــالـــيـــة م

ــى  ع م،   ٦٠٦ ــا  ــهـ ــتـ ــاحـ ــسـ مـ

 ، raــف ــي ــن ــص ــت ــد، ال ــ ــ ــارع واح ــ شـ

لــلــقــدم     ــار  ــنـ ديـ  ٥/٢٣ ــوب  ــل ــط م

ȵ 33324403

ȵ39349835 

ــج  ¶ ــي ــل خ يف  ارض  ــيـــع  ــبـ ــلـ لـ

ــرب مـــن  ــ ــ ــق ــ ــ ــال ــ ــ تــــــوبــــــي ب

 344 املـــســـاحـــة  الــــخــــارطــــة، 

ــف  ــ أل  129 ــر  ــ ــع ــ ــس ــ ال ــر،  ــ ــ مـ

ــتـــفـــاوض ــلـ ديـــــنـــــار قــــابــــل لـ

ȵ 36677714

ȵ33444010

ــة  ¶ ــي ــوض ــع ــال ب ارض  لــلــبــيــع 

ــي، مــســاحــتــهــا  ــت ــي ــل ــام ــن قــــرب ال

شـــــــارع  عـــــــى  م،   ٢٢٤

 ،rhb الـــتـــصـــنـــيـــف  ــر،  ــ ــمـ ــ ومـ

ــدم                  ــق ــل ل ــار  ــ ــن ــ دي  ٦٨ مـــطـــلـــوب 

ȵ 33324403

ȵ39349835 

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

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

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 

قـــــريـــــبـــــة مــــــــن شــــاطــــئ 

 ،B3 ــيـــف  ــنـ ــصـ ــتـ الـ ــر،  ــ ــح ــ ــب ــ ال

قـــدم  ألــــــف   11 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل

ــم،  ــســي ــق ــت ــل ــة ل ــلـ ــابـ مــــربــــع، قـ

 55 املــــطــــلــــوب  شــــــارعــــــن، 

S09698  - ــقـــدم  ــلـ لـ ــار  ــ ــن ــ دي

ȵ39123334 

املحرق

ديـــــار  ¶ يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ســــــــــــارات،   – املـــــــحـــــــرق 

م،   924.5 املـــــســـــاحـــــة 

ــار  ــ ــنـ ــ ديـ  23 املـــــطـــــلـــــوب 

ــة الــتــقــســيــط ــي ــان ــك ــإم لــلــقــدم ب

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  حـــــر،  متـــلـــك  مـــــر،   682

ــر  ــســع ال ديــــنــــار،   25 ــدم  ــ ــق ــ ال

ــار ــنـ ديـ  183,526 اإلجـــــــايل 

ȵ 38411066

ȵ38411033

الــجــديــدة  ¶ ــالــحــد  ب أرض  للبيع 

ــيــف  ــصــن ــت ــة راقــــيــــة، ال ــق ــط ــن م

ــر،  مـ  369 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل  ،RB

ــدم ــق ــل ل ديــــنــــار   34 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ33454004
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الشالية

أرايض للبيع

ــة  ¶ ــي ــب ــجــن ال يف  ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــد،  ــ ــال ــ ــخ خ ــ ــي ــ ــش ــ مـــخـــطـــط ال

املـــســـاحـــة   ،B3 الـــتـــصـــنـــيـــف 

ــار ــنـ ديـ  35 ــر  ــعـ الـــسـ 300م، 

ȵ39711001 

مـــقـــابـــة،  ¶ يف  أرض  لــلــبــيــع 

ــر  ــع ــس ال 276م،  ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل

فقط ديـــنـــار  ألـــف   66 ــايل  ــ اإلجـ

ȵ 33050060

ȵ39636136

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

ــة  ¶ ــي ــب ــجــن ال يف  أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

خــالــد،  الــشــيــخ  ــط  ــط ــخ م  3 يب 

ــد،  ــ واحـ ــارع  ــ ــ ش ــى  ــ ع م،   300

نــهــايئ ديــــنــــار   30 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȶ Alsagheer_Real_Estate

ȵ 39652396

ȵ36459593

ــوزي،  ¶ ــ ــل ــ ال يف  أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــي  ــن ســك ــع،  ــ ــربـ ــ مـ ــر  ــ مـ  412

ــة  ــي ــائ ــه ن ــة  ــ ــص ــ رخ ب،  ــاص  ــ ــ خ

رسداب،  و  أدوار   3 ــى  ــن ــب مل

ــاهـــزة  جـ و  ــة  ــونـ ــدفـ مـ األرض 

 93 ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ ــاء  ــ ــن ــ ــب ــ ــل ــ ل

S03728  - ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ألــــــف 

ȵ36662701 

ــة  ¶ ــل ح يف  أرض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــر  م  309 الــــصــــالــــح،  عـــبـــد 

مــــــربــــــع، شــــــــــارع واحــــــــد، 

ديـــنـــار  ألــــــف   66 الـــســـعـــر 

ȵ 36355511

ȵ39655110

دمـــســـتـــان،  ¶ يف  أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

املــســاحــة   ،  RB الــتــصــنــيــف 

ــر  ــعـ سـ مـــــــــــر،   366.3

ــر  ــســع ال ديــــنــــار،   18 ــدم  ــ ــق ــ ال

ــار ــنـ ديـ  70,971 اإلجــــــــايل 

ȵ 38411066

ȵ38411033

ســلــابــاد  ¶ يف  ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

 ، amaقـــــــــرب جـــــــامـــــــعـــــــة

ــى  ع م،   ٣٢٠ ــا  ــهـ ــتـ ــاحـ ــسـ مـ

 ،rb ــيــف  ــصــن ــت ال ــد،  ــ ــ واح ــارع  ــ شـ

ــدم    ــق ــل ل ــار  ــ ــن ــ دي  ٢٧ مـــطـــلـــوب 

ȵ 33324403

ȵ39349835 

اســـتـــثـــاريـــه  ¶ ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــر،  ــ م  304 ــع،  ــ ــديـ ــ ــبـ ــ الـ يف 

ديـــنـــار ألــــــف   80 الـــســـعـــر 

ȵ 36677714                                         

ȵ33444010

اســـتـــثـــاريـــه  ¶ أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

 376 ــة  ــاحـ ــسـ املـ الـــبـــديـــع،  يف 

للقدم  ديـــنـــار   24 ــر  ــســع ال مـــر، 

ȵ 36677714                                         

ȵ33444010

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

كـــرانـــة  ¶ يف  أرض  لـــلـــبـــيـــع 

ــر  م  365 شــــــارعــــــن،  عـــــى 

ــار  ــن دي  25 الـــقـــدم  ــر  ســع مـــربـــع، 

ȵ 36355511

ȵ39655110

مــخــطــط  ¶ يف  لـــلـــبـــيـــع  ارض 

ــا  ــه ــت ــاح ــس ــخ خــــالــــد، م ــيـ ــشـ الـ

ــا  ــهـ ــتـ ــهـ واجـ  ،B4 414م، 

املـــجـــمـــع  قـــــــرب  22.6م، 

ديــنــار ــدم 37  ــق ال ــاري، ســعــر  ــج ــت ال

ȵ33389451

يف  ¶ لـــــلـــــبـــــيـــــع  ارض 

ــد،  ــ ــال ــ ــخ خ ــ ــي ــ ــش ــ مـــخـــطـــط ال

ــر  ــع س 340م،  ــا  ــهـ ــتـ ــاحـ ــسـ مـ

الـــســـعـــر   ،35 الـــــــقـــــــدم 

ــار ــنـ ديـ ألـــــف   128 االجـــــــايل 

ȵ33389451 

ــوزي  ¶ ــ ــل ــ ال يف  ارض  لــلــبــيــع 

 601.45 ــة  ــاحـ ــسـ املـ أي،  ار 

ديـــنـــار   22 ــوب  ــ ــل ــ ــط ــ امل م، 

التقسيط ــة  ــي ــان ــك ــإم وب ــدم  ــق ــل ل

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666

كـــرانـــة  ¶ يف  ارض  لـــلـــبـــيـــع 

ــى  ع م،   ٣٣٤ ــا  ــهـ ــتـ ــاحـ ــسـ مـ

 ،ra ــيــف  ــصــن ــت ال ــد،  ــ ــ واح ــارع  ــ شـ

ــدم    ــق ــل ل ــار  ــ ــن ــ دي  ٢٤ مـــطـــلـــوب 

ȵ 33324403
ȵ39349835 

تصلح  ¶ تــجــاريــة  أرض  لــلــبــيــع 

تقسيم  أو  ــاري  تـــجـ مــجــمــع  اىل 

ــع،  ــدي ــب ال قـــريـــة  يف  ــم  ــائ ــس ق إىل 

شـــــــوارع،   3 عــــى  مـــفـــتـــوحـــة 

قــــدم،  ألــــــف   35 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل

ــدم  ــق ــل ل ديــــنــــار   22 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ــاوض ــف ــت ــل ــل ل ــ ــاب ــ الـــــواحـــــد، ق

ȵ36363399
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ســــار  ¶ يف  أرض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــر،  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مبـــــخـــــطـــــط الـ

ــر  ــع ــس ال ــع،  ــ ــربـ ــ مـ ــر  ــ مـ  300

ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  75 اإلجــــــــايل 

ȵ 36355511

ȵ39655110

يف  ¶ أرض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

مـــربـــع،  ــر  ــ مـ  303 املـــــــــرخ، 

ديـــنـــار  ألــــــف   75 الـــســـعـــر 

ȵ 36355511

ȵ39655110

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

دمــســتــان  ¶ يف  أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــط املـــــــــزارع، مــســاحــتــهــا  ــط ــخ م

ــد،  ــ واحـ ــارع  ــ ــ ش ــى  ــ ع  ،235.6

ديـــنـــار ألــــــف   55 الـــســـعـــر 

ȶ Alsagheer_Real_Estate
ȵ 39652396
ȵ36459593

رسايـــــا  ¶ يف  أرض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــة  ــ ــدرس ــ م ــن  ــ ــ م ــة  ــ ــب ــ ــري ــ ق  1

ســـانـــكـــرســـتـــوفـــر، مـــوقـــع جـــدا 

 649 ــا  ــهـ ــتـ ــاحـ ــسـ مـ روعــــــــــة، 

واحـــــــد،  شـــــــــارع  ــى  ــ ــ ع م، 

ــدم ــق ــل ل ديــــنــــار   35 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȶ Alsagheer_Real_Estate
ȵ 39652396
ȵ36459593

ســـــار،  ¶ يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

م،   416 املــــــســــــاحــــــة 

ــقــدم  ــل ل ديـــنـــار   26 ــلـــوب  املـــطـ

التقسيط ــة  ــي ــان ــك ــإم وب ــع  ــربـ املـ

ȶ @BCFC_RE 
ȵ36864666

يف  ¶ ارض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

416م،  ــة  ــاحـ ــسـ املـ ابـــــوقـــــوة، 

ــقــدم  ــل ل ديـــنـــار   26 ــلـــوب  املـــطـ

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

ȶ @BCFC_RE 
ȵ36864666

كـــرانـــة  ¶ يف  أرض  لـــلـــبـــيـــع 

مـــخـــطـــط املــــحــــمــــوديــــات، 

شــارعــن  363.2م،  ــة  ــاحـ ــسـ املـ

ــار ــن دي  24 الـــقـــدم  ســعــر  زاويـــــة، 

ȵ 33050060
ȵ39636136

يف  ¶ أرض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

ــط تـــعـــمـــر،  ــ ــط ــ ــخ ــ ســـــــــار م

م،   332.9 املـــــســـــاحـــــة 

ــر  ــع ــس ــنـــي، ال ــكـ ــف سـ الــتــصــنــي

ــايئ ــهـ نـ ديـــــنـــــار  ألـــــــف   86

ȵ 33663652 
ȵ33557713

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

الـــشـــاخـــورة  ¶ يف  ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــت  بـــالـــقـــرب مـــن مـــدرســـة ســان

قـــدم  االف   7 ــر،  ــ ــوف ــ ــت ــ ــرس ــ ك

ــارع واحــــــد، الــســعــر  ــ ــع، شـ ــربـ مـ

S12061  - ــدم  ــق ــل ل ــار  ــنـ ديـ  35

ȵ39123334

يف  ¶ لـــلـــبـــيـــع  ســـكـــنـــيـــة  أرض 

 427 مـــســـاحـــتـــهـــا   ،7 دوار 

ــة،  ــ ــ ــن وزاوي ــارعـ ــع، شـ ــربـ ــر مـ مـ

ديـــنـــار  ألــــــف   95 الـــســـعـــر 

ȵ 33588103
ȵ34997706

ــة،  ¶ ــ ــران ــ ك يف  أرض  لــلــبــيــع 

ــن  ــارعـ شـ 260م،  املـــســـاحـــة 

 70 ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ زاويـــــــــــــة، 

AL120  - ديـــــنـــــار  ألـــــــف 

ȵ 33663652 
ȵ33557713

يف  ¶ أرض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

 ،RB ــف  ــيـ ــنـ ــصـ ــتـ الـ صـــــــــدد، 

ــر،  ــ م  300.3 ــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ املـ

ديـــنـــار  ألــــــف   63 الـــســـعـــر 

ȵ 38411066
ȵ38411033

دوار  ¶ يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

مـــر،   460 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل  ،19

ديـــنـــار  18.5 ــوت  ــ ــف ــ ال ســـعـــر 

ȵ39711001

صـــــدد،  ¶ يف  ارض  لـــلـــبـــيـــع 

 300 االرض  ــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ مـ

ــار ــن دي ألــــف   58 ــر  ــع ــس ال مــــر، 

ȵ39711001

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

ســـعـــر  مــــــــــــر،   1946

ــر  ــســع ال ديــــنــــار،   20 ــدم  ــ ــق ــ ال

ــار ــنـ ديـ  418,934 االجـــــــايل 

ȵ38411066

شـــهـــركـــان،  ¶ يف  أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

زاويــــــة،  ــن  ــ ــارع ــ ش 352.5م، 

ديـــنـــار ألــــــف   75 الـــســـعـــر 

ȵ 33050060
ȵ39636136

يف  ¶ أرض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

352م،  ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل كـــــرانـــــة، 

ديـــنـــار  22 ــدم  ــ ـــقـ ــ ال ســـعـــر 

ȵ 33050060
ȵ39636136

صـــــدد،  ¶ يف  ارض  لـــلـــبـــيـــع 

م،   300.3 املـــــســـــاحـــــة 

ــار  ــنـ ديـ ألـــــف   64 املـــطـــلـــوب 

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

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666

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

بـــســـلـــابـــاد  ¶ أرض  لـــلـــبـــيـــع 

 ،AMA جــــامــــعــــة  قــــــــرب 

ــع،  ــربـ مـ ــر  ــ م  320 املـــســـاحـــة 

ديـــنـــار ألــــــف   93 الـــســـعـــر 

ȵ33454004

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
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ــايل  ¶ ــ ع يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــرب  ــقـ ــالـ ــاز بـ ــ ــت ــ ــم ــ ــع م ــ ــوقـ ــ مـ

مـــــــن مــــجــــمــــع الــــــرمــــــي، 

ــســعــر  ال ــر،  ــ مـ  404 ــة  ــاحـ ــسـ املـ

ــنـــار  ديـ ألـــــف   ١١٣ االجـــــــايل 

ȵ33424004

مــقــابــة  ¶ يف  ارض  لـــلـــبـــيـــع 

خــلــف حـــلـــويـــات فــخــر الــديــن 

مساحتها  ــدا،  ــ ج راقـــيـــة  مــنــطــقــة 

 ،  raــف ــ ــي ــ ــن ــ ــص ــ ــت ــ ال ٥٦٠م، 

لــلــقــدم               ــار  ــنـ ديـ  ٥/٢٥ ــوب  ــل ــط م

ȵ 33324403

ȵ39349835 

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

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

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

¶  30 تـــجـــاريـــة  ارايض  ــع  ــي ــب ــل ل

شــهــركــان يف  ــقـــدم  ــلـ لـ ــار  ــ ــن ــ دي

ȵ 33588103

ȵ34997706

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

الجنوبية

ــى  ¶ ــن ــب م يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــل  ــابـ ــقـ مــــديــــنــــة عــــيــــى مـ

ــامـــي  ــن امـ ــ ــارع ــ ــى ش ــ رامــــــز ع

شقة   11 مـــن  ــون  ــك ــت ي ــي،  ــف ــل وخ

 2450 ــول  ــ ــدخـ ــ املـ مــكــتــبــيــة، 

ألــف   300 املـــطـــلـــوب  ــار،  ــ ــن ــ دي

ــة الــتــقــســيــط ــي ــان ــك ــإم ــار وب ــنـ ديـ

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666



العدد 5160 األحد 23 أكتوبر 2016 الموافق 22 محرم 1438هـ10
Sunday 23 October 2016, Issue No. 5160

الجنوبية

أرايض للبيع

زويـــد  ¶ راس  يف  ــع  ــي ــب ــل ل ارض 

500م،  ــو،  ــانـ كـ ســـعـــود  مــخــطــط 

ــات  ــدمـ ــخـ ــي جـــمـــيـــع الـ ــاعـ ــنـ صـ

ــت،  ــل ــســف ــودة شــــــارع م ــ ــوجـ ــ مـ

ديـــنـــار   28 ــدم  ــ ـــقـ ــ ال ســـعـــر 

ȵ33389451

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

الــــــــــــزالق،  ــة  ــ ــق ــ ــط ــ ــن ــ م يف 

ــر،  ــ مـ  488 ــة  ــ ــ ــاح ــ ــ ــس ــ ــ امل

ــار ــنـ ديـ  115,000 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 38411066

ȵ38411033

العاصمة

 منازل وفلل للبيع

املـــنـــامـــة  ¶ يف  ــت  ــيـ بـ لــلــبــيــع 

م   92.3 الـــحـــســـن  فــــريــــق 

 260 ــايل  ــ ــحـ ــ الـ ــل  ــ ــدخـ ــ الـ م، 

ــدم،  ــهـ ــلـ ــح لـ ــلـ ــصـ ديــــــنــــــار، يـ

نــهــايئ ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ أل  79 ــر  ــع ــس ال

ȵ 33588103
ȵ34997706

لـــــلـــــبـــــيـــــع بـــــــيـــــــت يف  ¶

ــن  ــة، يـــتـــكـــون م ــيـ ــبـ ــيـ ــضـ ــقـ الـ

 550 الــــــدخــــــل  شــــقــــتــــن، 

ــار  ــن دي ــف  ألـ  90 ــســعــر  ال ــار،  ــنـ ديـ

ȵ 36355511
ȵ39655110

ــد، عــمــر  ¶ ــ ــدي ــ ــع بـــيـــت ج ــي ــب ــل ل

ــك  ــال امل ــن  مـ ــوات  ــنـ سـ  6 الــبــنــاء 

ــن،  ــق ــاب ــون مـــن ط ــكـ مـــبـــارشة مـ

مــطــبــخ  حـــــام  صـــالـــة  األول: 

ــاين:  ــ ــث ــ ــزن، الـــطـــابـــق ال ــ ــخـ ــ ومـ

غــــرفــــتــــن نــــــــوم وحــــــــام، 

ــق الــــثــــالــــث: ســطــح  ــ ــاب ــ ــط ــ ال

ــن  ــت ــرف ــاء غ ــع إمـــكـــانـــيـــة بـــنـ ــ م

ــة  ــريـ ــع قـ ــ ــ ــوق ــ ــ وحـــــــــــام، امل

ــرب  ــنـــوب مـــرمـــريـــز ق الـــديـــة جـ

ــر 38  ــع ــس ال الــــــــرازي،  مـــدرســـة 

ــفــاوض  ــت ــل ــابـــل ل ألــــف ديـــنـــار قـ

ــاء ــ ــط ــ ــوس ــ ــال ــ ب نـــــرحـــــب   -

ȵ36363399

ــت بـــالـــزنـــج  ¶ ــ ــي ــ ــع ب ــيـ ــبـ ــلـ لـ

 ١٦٧ ــه  ــتـ ــاحـ ــسـ مـ الــــقــــدميــــة، 

ــات  ــ ــام ــ ح  ٣ غـــــــرف   ٤ م، 

ــخ ومـــحـــل تـــجـــاري،  ــطــب صـــالـــة م

ــار ــنـ ديـ ألـــــف   ١٢٠ ــلـــوب  مـــطـ

ȵ 33324403
ȵ39349835 

ــم قـــــرب شــــارع  ¶ ــ ــدي ــ ــت ق ــيـ بـ

ــة  ــاح ــس ــه، امل ــلـ ــدالـ ــبـ الـــشـــيـــخ عـ

ألـــف   55 الـــســـعـــر  م،  م   54

ــتـــفـــاوض ــلـ ديـــــنـــــار قــــابــــل لـ

ȵ 33588103
ȵ34997706

¶  – 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

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

ــواق  ــ ــي خـــلـــف اسـ ــوبـ ــج تـ ــي ــل خ

حـــامـــات   ٥ ــرف  ــ غـ  ٥ ــي،  ــ ــح ــ ال

صـــــالـــــة كـــــبـــــرة مــطــبــخــن 

 ٣٠٦ ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل وجـــــــــــراج، 

ــار ــن دي ــف  ــ أل  ١٣٠ ــر  ــع ــس ال ــر،  ــ م

ȵ33424004

ــج  ¶ ــي ــل خ يف  ــا  ــ ــي ــ ف ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــرف  غ  4 مــمــتــاز،  مــوقــع  تــوبــى 

خـــادمـــة  ــة  ــ ــرف ــ وغ ــات  ــ ــام ــ ح  4

 ،306 املـــســـاحـــة  ــام،  ــ ــح ــ ال مـــع 

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

ȵ 36677714                                         
ȵ33444010

الـــزنـــج  ¶ يف  بـــيـــت  لـــلـــبـــيـــع 

ــؤجــر  م مــحــل  مـــع  واحـــــد  دور 

ــرف  غـ  4 زاويـــــــــة،  عــــى  ــع  ــقـ يـ

ــخ،  ــبـ ــطـ حــــامــــن صــــالــــة ومـ

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  120 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ33881166

ــت قــــديــــم يف  ¶ ــ ــي ــ ــع ب ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــة،  ــام ــن امل يف  ــع  ــ ــزراريـ ــ الـ فـــريـــج 

شقق   4 ــة  ــي ــائ ــه ن اجـــــازه  ــه  ــي ــل ع

ــد وصـــــــول  ــ ــعـ ــ ــن بـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ومـ

شقق   8 او   7 ــون  ــك ي ــاء  ــرب ــه ــك ال

ــة 76  ــاحـ ــسـ املـ ــن،  ــتـ ــرفـ غـ ــن  ــ م

ــار ــن دي ألــــف   90 ــر  ــع ــس ال مــــر، 

ȵ33881166

ــة قــرب  ¶ ــديـ ــالـ ــع بــيــت بـ ــي ــب ــل ل

مـــدرســـة الـــــــرازي مـــن غــرفــتــن 

ــخ،  ــبـ ــطـ حــــامــــن صــــالــــة ومـ

ــار       ــنـ ديـ ألــــــف   ٣٧ ــوب  ــلـ ــطـ مـ

ȵ 33324403
ȵ39349835 

ــة  ¶ ــل ــه ــس ال يف  ــا  ــيـ فـ لــلــبــيــع 

األرض  مـــســـاحـــة  ــة،  ــيـ ــالـ ــشـ الـ

ــة  ــاح ــس م مــــربــــع،  مــــر   237

مـــربـــع،  ــر  ــ مـ  400 ــاء  ــ ــن ــ ــب ــ ال

ديـــنـــار،  ألـــــف   165 ــعـــر  الـــسـ

ــرة  ــب ك ــة  ــالـ صـ األريض:  الــــــدور 

ــام  ــ ــع ح ــ ــ ــة م ــ ــرفـ ــ حـــــــام غـ

ــخ داخــــــــي وخــــارجــــي  ــبـ ــطـ مـ

وكــــــــراج لـــســـيـــارتـــن، الـــــدور 

الـــحـــام،  مـــع  غــــرف   4 األول: 

ــات ــاين: مــلــحــق خــدم ــثـ ــدور الـ ــ الـ

ȵ 33588103
ȵ34997706

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
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ــار  ¶ ــ ــ دي يف  ــا  ــ ــي ــ ف ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــوع )الـــــدانـــــة(، 3  ــنـ ــرق الـ ــحـ املـ

ــخ  ــطــب م ــات  ــ ــامـ ــ حـ  4 غــــــرف 

ــق  ــح ــل داخـــــــي وخـــــارجـــــي وم

ــة عـــى مــديــنــة  ــل ــط ــات، م ــ ــدم ــ خ

الـــــتـــــنـــــن، نــــصــــف فــــــرش، 

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

ȵ 33663652 

ȵ33557713

أمـــــــواج،  ¶ يف  ــا  ــيـ فـ لــلــبــيــع 

ــة  ــال ــن دوريــــــــن، ص ــ تـــتـــكـــون م

ــن  ــت ــرف غ ــات  ــ ــام ــ ح  3 مــطــبــخ 

ــات،  ــونـ ــكـ ــلـ ــبـ ــع الـ ــ مــــاســــر مـ

ــف مـــظـــلـــل لـــســـيـــارتـــن،  ــ ــوق ــ م

ــات  ــيـ أرضـ الـــبـــحـــر،  ع  حــديــقــة 

ــايل الـــجـــودة،  ــ ــه وأثـــــاث ع ــي ــارك ب

مـــــفـــــروشـــــة بــــالــــكــــامــــل، 

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  178 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 38411066

ȵ38411033

الشالية

لـــلـــبـــيـــع فــــيــــا جــــديــــدة  ¶

مـــوقـــع  الــــــشــــــاخــــــورة  يف 

 4 غــــــــــرف   4 مــــــمــــــتــــــاز، 

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

ــة ومـــغـــســـلـــة،  ــ ــادمـ ــ ــة خـ ــ ــرف ــ غ

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

ȶ Alsagheer_Real_Estate
ȵ 39652396
ȵ36459593

خلف  ¶ ســــار  يف  فــيــا  ــع  ــي ــب ــل ل

فــــيــــا الــــســــفــــر األملــــــــــاين، 

ــن  ــ ــ دوري 420م،  ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل

حـــامـــات   6 غــــــرف   5 مـــــن 

ــن مــطــبــخــن  ــتـ ــالـ كــــراجــــن صـ

ــة  ــقـ ــديـ ــق لـــلـــخـــدم وحـ ــحـ ــلـ مـ

ألـــف   350 الـــســـعـــر  ــرة،  ــ ــغ ــ ص

ــتـــفـــاوض  ــلـ ديـــــنـــــار قــــابــــل لـ

ȵ 33050060
ȵ39636136

ــدة يف  ¶ ــ ــديـ ــ لـــلـــبـــيـــع فـــيـــا جـ

ــن 4  ــ الــــشــــاخــــورة، طـــابـــقـــن م

ــق  ــح ــل وم حــــامــــات   5 غـــــرف 

ــن  ــة م ــ ــب ــ ــري ــ لــــلــــخــــادمــــة، ق

ــر،  ــوف ــت ــس ــري ــت ك ــانـ مـــدرســـة سـ

مــر   180 األرض  ــاحـــة  مـــسـ

ــف  ألـ  135 ــر  ــعـ ــسـ الـ مــــربــــع، 

ــلــمــعــايــنــة ل اتـــصـــل   – ــار  ــ ــن ــ دي

ȵ39994345

ــدة يف  ¶ ــ ــديـ ــ لـــلـــبـــيـــع فـــيـــا جـ

ــى شـــارعـــن،  ــ الــــشــــاخــــورة، ع

 200 األرض  ــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ مـ

 6 غـــــــرف   4 ــع،  ــ ــ ــرب ــ ــ م ــر  ــ ــ م

ــة،  ــادم ــخ ــل حـــامـــات ومــلــحــق ل

هــــــادئــــــة،  ــة  ــ ــق ــ ــط ــ ــن ــ م يف 

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

ȵ39994345

ــار  ¶ ــ ــارب ــ ب يف  فـــيـــا  لـــلـــبـــيـــع 

ــون  ــكـ ــتـ ــل، تـ ــ ــ ــدخـ ــ ــ ــد املـ ــ ــن ــ ع

ــة  ــرفـ غـ كـــــل  غـــــــرف   4 مـــــن 

ــة كـــبـــرة  ــ ــالـ ــ ــع حــــــام وصـ ــ مـ

ــن،  ــارت ــي ــس ــقـــة وكــــــراج ل وحـــديـ

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

ȵ 36355511
ȵ39655110

ــا مــــن دوريـــــن  ¶ ــيـ ــع فـ ــي ــب ــل ل

دمــــســــتــــان،  يف  جــــــديــــــدة 

242م  األرض  ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ م

 4 390م،  الـــبـــنـــاء  ــة  ــاحـ ــسـ مـ

ملحق  ــات  ــامـ حـ  4 ــوم  ــ ن ــرف  ــ غ

مطبخ  ســيــارتــن  ــراج  ــ كـ ــدم  ــخ ــل ل

وغــــرفــــة طــــعــــام، املـــطـــلـــوب 

AV025  - ــار  ــنـ ديـ ألــــف   135

ȵ 33663652 
ȵ33557713

ــع  ¶ ــوق م ســــار  يف  فــيــا  ــع  ــي ــب ــل ل

 ٦٠٧ ــا  ــه ــت ــاح ــس م جـــــدا،  راقـــــي 

 ٣ حــــامــــات   ٨ غـــــرف   ٥ م، 

ــام  ــ ح مـــطـــبـــخ   ٢ صـــــــــاالت 

ــة  ــال ــغ ــش ــل ــة مـــلـــحـــق ل ــاحـ ــبـ سـ

ــة وكـــراج  ــق ــلــســائــق حــدي ــة ل ــرف غ

ــزي  ــرك ــف م ــي ــي ــك ــت لــســيــارتــن، ال

ــا،  ــي ــف ــال ــد ب ــع ــص ــد م ــوجـ ــا يـ ــ ك

ــار           ــنـ ديـ ألـــــف   ٥٠٠ ــلـــوب  مـــطـ

ȵ 33324403
ȵ39349835 

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  
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عــــايل  ¶ يف  فــــيــــا  لـــلـــبـــيـــع 

ــرف  غـ  4 واحــــــــد،  دور  مــــن 

ــة  ــالـ صـ حـــــامـــــات   3 نـــــــوم 

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

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

ȵ338811661

لـــلـــبـــيـــع فــــيــــا جــــديــــدة  ¶

ــط  ــط ــخ م الــــــشــــــاخــــــورة  يف 

األريض  الـــــــدور  الـــتـــســـهـــيـــات، 

ــس صــــالــــة حـــام  ــلـ ــجـ ـــن مـ ــ م

مـــطـــبـــخ وكــــــــراج لـــســـيـــارتـــن، 

ــرف  غـ  3 ــن  ــ م األول  الــــــــدور 

وحـــــامـــــن، الـــــــــدور الـــثـــاين 

ــق خـــــدمـــــات، الــســعــر  ــحـ ــلـ مـ

AV078  - ــار  ــنـ ديـ ألــــف   135

ȵ 33663652 

ȵ33557713

لـــلـــبـــيـــع فـــيـــا دوريـــــــــن يف  ¶

ــجــمــع  املـــالـــكـــيـــة مـــقـــابـــل م

ــة الـــبـــنـــاء  ــاحـ ــسـ الـــــريـــــف، مـ

 6 ــوم  ــ ــ نـ ــرف  ــ ــ غـ  5 390م، 

ــن كـــــراج  ــ ــت ــ ــال ــ حـــــامـــــات ص

ــن -  ــ ــخ ــ ــب ــ ــط ــ ــن وم ــ ــارتـ ــ ــيـ ــ سـ

 150 الــــســــعــــر  مــــصــــعــــد، 

AV066  - ديـــــنـــــار  ــف  ــ ــ الـ

ȵ 33663652 

ȵ33557713

املـــــرخ  ¶ يف  ــا  ــ ــي ــ ف ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

منطقة  ســـنـــرال  ســــار  مــقــابــل 

ــا  ــه ــت ــاح ــس راقـــــيـــــة جــــــــدا، م

حـــامـــات   ٧ ــرف  ــ غـ  ٥ ٣٧٥م، 

ــحــق  ــل صـــالـــتـــن مـــطـــبـــخـــن م

ــة كــــــراج لــســيــارتــن،  ــال ــغ ــش ــل ل

ــار  ــنـ ديـ ألـــــف   ٢٣٥ ــلـــوب  مـــطـ

ȵ 33324403

ȵ39349835 

ــقــرب  ¶ ــال ــرة ب ــاخـ ــا فـ ــي لــلــبــيــع ف

 1700 ســـــنـــــرال،  ســــــار  مــــن 

 8 غـــــــرف   6 ــع،  ــ ــ ــرب ــ ــ م ــر  ــ ــ م

ــة  ــوح ــت ــف ــاالت م ــ ــ حــــامــــات صـ

بـــــركـــــة ســــبــــاحــــة مــجــلــس 

خـــــــارجـــــــي لــــلــــضــــيــــوف – 

 800 املــــطــــلــــوب  ــد،  ــ ــع ــ ــص ــ م

 S01397  - ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ألــــــف 

ȵ36711140 

¶  ،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

حــمــد  ¶ م  يف  ــت  ــيـ بـ لــلــبــيــع 

 525.4 املـــســـاحـــة   ،7 الـــــــدوار 

ــة  ــال ص حـــامـــن  غـــــرف   7 م، 

ــراج  ــ ــل وك مــطــبــخــن غـــرفـــة غــســي

املـــطـــلـــوب  ــارات،  ــ ــ ــي ــ ــ س  3 لـــــ 

ــن  ــادي ــج ــل ل ــار  ــ ــن ــ دي ــف  ــ ألـ  150

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

ȶ @BCFC_RE 

ȵ36864666

شـــهـــركـــان  ¶ يف  ــا  ــيـ فـ لــلــبــيــع 

ــن  ــقـ ــابـ طـ  ،18 دوار   -

االرض  ـــة  ــاحـ ــ ـــس مـ ونـــــــــص، 

 4 غــــــــرف   4 مــــــــر،   190

ــارة،  ــيـ ــسـ حــــامــــات وكــــــــراج لـ

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  119 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 36535150

ȵ33200911

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 

مــقــابــة  ¶ يف  فـــيـــا  لـــلـــبـــيـــع 

ــام مــوقــع  ــ ــوس ــ قــــرب مـــدرســـة ال

 ٥٢٧ ــا  ــه ــســاحــت م جـــــدا،  هـــــادئ 

ــات  ــ ــام ــ ح  ٧ غـــــــرف   ٥ م، 

ــحــق  ــل صـــالـــتـــن مـــطـــبـــخـــن م

ــن  ــارت ــي ــس لــلــشــغــالــة كــــــراج ل

ــزي،  ــركـ ــف مـ ــي ــي ــك وحـــديـــقـــة، ت

ــار      ــنـ ديـ ألـــــف   ٣٣٠ ــلـــوب  مـــطـ

ȵ 33324403

ȵ39349835 

ــع  ¶ ــب ــي ــوص اب يف  فـــيـــا  ــع  ــي ــب ــل ل

قــــــــرب بــــنــــك الـــبـــحـــريـــن 

االســـــامـــــي مـــنـــطـــقـــة راقـــيـــة 

م،   ٤٢٩ ــا  ــه مــســاحــت ــة،  ــ ــادئ ــ وه

غـــرف   ٤ ــن  ــ م االريض  الـــــــدور 

ــخ  مــطــب ــة  ــ ــال ــ ص ــات  ــ ــامـ ــ حـ  ٤

ــلـــحـــق لـــلـــشـــغـــالـــة، الـــــدور  ومـ

شــقــتــن  مــــن  ــون  ــكـ ــتـ يـ االول 

 ٣ غــــــرف   ٣ ــن  ــ مـ شـــقـــة  ــل  ــ كـ

ــبـــخ،  ــة ومـــطـ ــ ــال ــ ــات ص ــ ــامـ ــ حـ

ــار    ــنـ ديـ ألـــــف   ٢٢٠ ــلـــوب  مـــطـ

ȵ 33324403

ȵ39349835 
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ــدة قـــرب  ¶ ــ ــدي ــ ــع فـــيـــا ج ــي ــب ــل ل

ســـــــار ســــــنــــــرال، مـــســـاحـــة 

مـــربـــع،  مـــــر   250 األرض 

مــر   140 الـــبـــنـــاء  ــة  ــاحـ ــسـ مـ

ــن  ــت ــرف غ واحــــــد  دور  ــع،  ــ ــرب ــ م

حـــــامـــــن صـــــالـــــة وكــــــــراج 

ــن مـــع خـــرائـــط لــبــنــاء  ــارت ــي ــس ل

غـــــرف،   4 مـــــن  ــاين  ــ ــ ثـ دور 

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

ȵ 33588103

ȵ34997706

لـــلـــبـــيـــع بــــيــــت مـــجـــدد  ¶

مــنــطــقــه  يف  بــــالــــكــــامــــل 

132م،  ــة  ــاحـ ــسـ املـ شـــهـــركـــان، 

ديـــنـــار ألــــــف   90 الـــســـعـــر 

ȵ39711001

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 

ــر 7  ــاس ــدا، 7 غـــرف م ــ ــاز ج ــت ــم م

مــصــعــد  صــــــاالت   4 ــات  ــ ــام ــ ح

ــرال غـــرفـــة ســائــق  ــنـ ــيــف سـ ــكــي ت

ــة غــســيــل  ــرفـ ــة غـ ــ ــادم ــ ــة خ ــرفـ غـ

ســبــاحــة  ــة  ــ ــرك ــ ب مـــطـــابـــخ   3

ــراج لـــســـيـــارات،  ــ ــ ــة جـ ــقـ ــديـ حـ

تـــشـــطـــيـــب راقــــــــــي جــــــدا، 

مــربــع مــــر   620 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل

ȵ 36677714                                         
ȵ33444010

ــة خــلــف  ¶ ــ ــي ــ ــع فـــيـــا راق ــي ــب ــل ل

مـــــدرســـــة ســـنـــتـــكـــرســـتـــوفـــر، 

ــر  ــ ــاس ــ م نـــــــــوم  غـــــــــرف   5

و3  مـــطـــبـــخ  خــــادمــــة  ــة  ــ ــرف ــ غ

ــزي،  ــ ــرك ــ صــــــــاالت، تــكــيــيــف م

ــر،  ــ مـ  338 ــة  ــ ــ ــاح ــ ــ ــس ــ ــ امل

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  220 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 38411066
ȵ38411033

ــة  ¶ ــ ــن زاوي ــارعـ ــا شـ ــي ــيــع ف ــب ــل ل

ــط  ــط ــخ م الــــــشــــــاخــــــورة  يف 

ــر، دوريـــــن  ــوفـ ــتـ ــرسـ ســـانـــت كـ

ــات  ــام ح  6 ــوم  ــ ن ــرف  ــ غ  5 ــن  مـ

ــارتــن  ــدم كــــراج ســي ــخ ــل مــلــحــق ل

مــــطــــبــــخــــن وصـــــالـــــتـــــن، 

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  175 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ 33050060
ȵ39636136

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

 ¶ For sale luxury villas 

in Hamala, set in a 

residential complex, 

prices start at 260,000 

bd, areas ranging 

from 460 sqm - 1,000 

sqm, designs very 

upscale spanish - 

moroccan – tunisian, 

available garden with 

a pool and a very 

special sport club 

ȵ 33588103

ȵ34997706

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

ــل  ¶ ــل ــة ف ــوعـ ــمـ ــجـ ــيـــع مـ ــبـ ــلـ لـ

يف  ســــكــــنــــي  مــــجــــمــــع  يف 

ــدأ من  ــبـ تـ ــار  ــ ــع ــ الــهــمــلــة، األس

تـــــراوح  ــار،  ــ ــنـ ــ ديـ الـــــف   ٢٩٠

مــر   ٤٦٠ ــن  ــ مـ املــــســــاحــــات 

ــات  ــي ــم ــص ت مــــــر،   ١٠٠٠  -

ــة –  ــيـ ــانـ ــبـ راقــــيــــة جـــــــداً إسـ

مــتــوفــر  ــة،  ــي ــس ــون ت  – ــة  ــي ــرب ــغ م

ــة ونـــــادي  ــ ــرك ــ ــة مــــع ب ــقـ ــديـ حـ

ريــــــــــــايض جــــــــــــداً مـــمـــيـــز

ȵ 33588103

ȵ34997706
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ـــع بــــيــــت اســــكــــان  ¶ ـــي ـــب ـــل ل

ــى  ــي طــــابــــقــــن مبــــديــــنــــة ع

ــب  ــري ــة ق ــعـ ــابـ ــسـ املـــنـــطـــقـــة الـ

ــرف  غ  ٥ الـــصـــحـــي،  ــز  ــركـ املـ ــن  مـ

ــة  ــال ص ــن  ــخ ــب ــط م ــات  ــ ــام ــ ح  ٤

مـــجـــلـــس وكــــــــراج لــســيــارتــن 

ȵ39530404

مــديــنــة  ¶ يف  فـــيـــا  لـــلـــبـــيـــع 

ــوم 4  ــ ن ــرف  ــ زايـــــد، دوريـــــن 3 غ

كــــراج  صـــــــاالت   3 حــــامــــات 

ــام  ــع ــة ط ــرفـ ــخ غـ ــب ــط ــارة م ــ ــي ــ س

ــة صــــغــــرة ومـــلـــحـــق  ــ ــق ــ ــدي ــ ح

226م،  املـــســـاحـــة  لـــلـــخـــدم، 

ــل  ــاب ق الـــــف   150 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

AV078  - لــــلــــتــــفــــاوض 

ȵ 33663652 
ȵ33557713

درة  ¶ يف  لـــلـــبـــيـــع  فــــيــــا 

 – ــي  ــ ــت ــ ــي ــ ج  - الــــبــــحــــريــــن 

مـــربـــع،  ــر  ــ م  750 مـــفـــروشـــة، 

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  455 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ39123334

مــديــنــة  ¶ يف  فـــيـــا  لـــلـــبـــيـــع 

ــســاحــة  ــر، امل ــمـ ــارع ومـ ــ ــد شـ ــ زايـ

 4 ــوم  ــ ــ نـ ــرف  ــ ــ غـ  3 226م، 

ــة  ــق حــدي صــــــاالت   3 ــات  ــ ــام ــ ح

ــدم  ــخـ ــلـ صـــــغـــــرة مـــلـــحـــق لـ

ــراج  ــ ــخ وكـ ــب ــط ــام م ــعـ ــة طـ ــرفـ غـ

 150 املــــطــــلــــوب  ســــــيــــــارة، 

ــفــاوض ــت ــل ــابـــل ل ألــــف ديـــنـــار قـ

ȵ 33050060
ȵ39636136

العاصمة

شقق للبيع

ــف  ¶ ــي ــس ال يف  ــة  ــقـ شـ لــلــبــيــع 

ــار  ــ ــن ــ دي ألـــــــف   40 ــر  ــعـ ــسـ بـ

ــط وســـــتـــــكـــــون قـــيـــد  ــ ــقـ ــ فـ

ــد ــدي ج مــــــروع  يف  ــاء  ــ ــشـ ــ اإلنـ

ȵ33881166

¶  - الـــجـــفـــر  يف  شـــقـــة  ــع  ــي ــب ــل ل

مـــفـــروشـــة بـــالـــكـــامـــل، غــرفــتــن 

ــخ،  ــبـ ــطـ حــــامــــن صــــالــــة ومـ

ــع  م مــــــر،   125 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل

ــر 80  ــع ــس ال املـــبـــنـــى،  خـــدمـــات 

كـــاش ــع  ــ ــدف ــ ال  - ــار  ــ ــن ــ دي ــف  ــ ألـ

ȵ 36535150

ȵ33200911

املحرق

امــــــواج  ¶ يف  شـــقـــة  لـــلـــبـــيـــع 

 4 ــن  ــ م تـــتـــكـــون   ،1 زاويـــــــا   –

 211.5 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل غــــــــرف، 

ــار،  ــنـ ديـ  700 بــــ  مـــؤجـــرة  م، 

ــف  ــ ألـ  145 املـــــطـــــلـــــوب 

ــة الــتــقــســيــط  ــي ــان ــك ــإم ــار وب ــنـ ديـ

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

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

ــدا  ¶ ــة متــلــيــك جـ ــقـ ــع شـ ــي ــب ــل ل

ــرة  ــغ ــيـــا ص ــة فـ ــابـ ــثـ ــة مبـ ــ ــي ــ راق

مــن  بـــالـــقـــرب  ــع  ــبـ ــيـ ــوصـ أبـ يف 

غـــرف   3 املــــــطــــــرود،  ــة  ــ ــال ــ ص

ــة  ــات صــال ــامـ ــخ حـ ــب ــط كـــبـــرة م

وكــــــراج لـــســـيـــارتـــن، مــســاحــتــهــا 

ديــنــار ــف  ألـ  90 الــســعــر  م،   215

ȶ Alsagheer_Real_Estate

ȵ 39652396

ȵ36459593

العاصمة

بنايات للبيع

الـــحـــورة،  ¶ يف  عـــــارة  ــع  ــي ــب ــل ل

شـــقـــق،   4 مــــــن  تــــتــــكــــون 

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

ȵ 36355511

ȵ39655110

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

املــنــامــة  ¶ يف  بـــنـــايـــة  ــع  ــي ــب ــل ل

ــون من  ــك ــت الــــــــذواوده ت فـــريـــق 

الـــدخـــل  شـــقـــق،  و6  ــن  ــ ــان ــ دك

 300 املــــطــــلــــوب   ،1950

ــفــاوض ــت ــل ــابـــل ل ألــــف ديـــنـــار قـ

ȵ 33588103

ȵ34997706

لـــلـــبـــيـــع بـــنـــايـــة جـــديـــدة  ¶

عــى  ــابـــس  ــنـ الـــسـ يف  ــة  ــاريـ ــجـ تـ

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

ــاري  ¶ ــ ــج ــ ــي ت ــنـ ــبـ ــع مـ ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــس  ــابـ ــنـ ــسـ ــالـ اســـــتـــــثـــــاري بـ

و٣  ــاري  ــ ــجـ ــ تـ مـــحـــل   ٢ ــن  ــ مـ

ــر  ــؤجـ ــق مـــكـــتـــبـــيـــة، مـ ــ ــق ــ ش

ــا،  ــريـ ــهـ شـ ــار  ــ ــنـ ــ ديـ  ٧٥٠ ـــ  ــ بـ

ــار ــنـ ديـ ألـــــف   ١١٧ ــلـــوب  مـــطـ

ȵ 33324403

ȵ39349835 
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العاصمة

بنايات للبيع

لــــلــــبــــيــــع عــــــــــــــارة يف  ¶

ــن 7  ــ الـــســـلـــانـــيـــة، تـــتـــكـــون م

ديـــنـــار،   1100 ــل  ــدخـ الـ شـــقـــق، 

قــابــل  ديـــنـــار  ألـــف   160 ــســعــر  ال

ȵ 36355511
ȵ39655110

ــة بــاملــنــامــة  ¶ ــايـ ــنـ لــلــبــيــع بـ

ــي مـــــن ٨  ــنـ ــيـ ــسـ ــحـ فــــريــــق الـ

ــاء،  ــرب ــه ك عـــــــدادات  و٨  ــق  ــق ش

ــا،  شــهــري ــار  ــنـ ديـ  ١٢٠٠ ــل  ــدخـ الـ

ــار                              ــنـ ديـ ألـــــف   ١٧٥ ــلـــوب  مـــطـ

ȵ 33324403
ȵ39349835 

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

ــة،  ــقـ شـ  11 الـــقـــضـــيـــبـــيـــة، 

ــل  ــدخ شـــــارع واســـــع ومـــمـــر، ال

الــــشــــهــــري 1800ديــــــــنــــــــار، 

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  235 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ33389451

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

جــــــديــــــدة عــــــى شــــارعــــن 

ــس  ــ ــاب ــ ــن ــ ــس ــ ال يف  زاويـــــــــــــة 

شـــقـــق   3 مـــــــن  ــون  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ تـ

تـــجـــاريـــة،  مـــحـــات   2 وعــــــدد 

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

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

ــن  ــ ــاك ــ دك  3 الـــقـــضـــيـــبـــيـــة، 

ــول  ــ ــ ــدخـ ــ ــ وشــــــقــــــتــــــن، املـ

حـــــــــــوايل 1000ديــــــــــنــــــــــار، 

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  190 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ 33588103

ȵ34997706

الـــــــذواودة،  ¶ يف  عــــارة  لــلــبــيــع 

جـــديـــدة،  ــق  ــق ش  7 ــن  مـ ــون  ــك ــت ت

قــابــل  ديـــنـــار  ألـــف   200 ــســعــر  ال

ȵ 36355511

ȵ39655110

املحرق

الشالية

لـــلـــبـــيـــع بـــنـــايـــة بـــاملـــحـــرق  ¶

اجــــــازة  مـــــع  شـــقـــق   5 مـــــن 

ــة،  ــ ــي ــ ــاف ــ ــة إض ــ ــق ــ ــاء ش ــ ــن ــ ــب ــ ل

ــر،  مـ  222 االرض  ــة  ــاحـ ــسـ مـ

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

ȵ33454004

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

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

ســــلــــابــــاد،  يف  مـــكـــتـــمـــل 

353م،  االرض  ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ م

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

ȵ39711001

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

ــة  ¶ ــل ــب ــج ــع مـــبـــنـــي ب ــيـ ــبـ ــلـ لـ

 ٣٦١ ــه  ــ ــت ــ ــاح ــ ــس ــ م حــــبــــي 

شـــقـــق،   ٦ ــن  ــ مـ ــد،  ــ ــديـ ــ جـ م، 

ــار ــنـ ديـ ألـــــف   ٢٥٠ ــلـــوب  مـــطـ

ȵ 33324403

ȵ39349835 

ــاد  ¶ ــاب ــل س يف  بـــنـــايـــة  ــع  ــي ــب ــل ل

 ، amaقـــــــــرب جـــــــامـــــــعـــــــة

 ٦ ــن  ــ مـ م،   ٣٣٠ ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل

ــي جـــدا  ــ ــ ــب راق ــي ــط ــش ــق، ت ــقـ شـ

ــا مــصــعــد جـــديـــدة،  ــه ــة ب ــاي ــن ــب ال

ــار                     ــنـ ديـ الـــــف   ٢٥٠ ــلـــوب  مـــطـ

ȵ 33324403

ȵ39349835 

ــل عى ¶ ــصـ اتـ ــز إعـــانـــك  ــج ــح ل

ȵ39901064
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محل للبيع

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

ــي  ــ ــوبـ ــ تـ يف  )قـــــــــفـــــــــي) 

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، 

ــة املـــحـــل  ــاحـ 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

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

ــرف  5غـ  ،)13( دوار  ــة  ــي ــك ــال امل

صـــالـــة مــطــبــخــن بـــركـــة ســبــاحــة 

 736 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل ــة،  ــ ــق ــ ــدي ــ وح

ــار ــن دي ــف  ــ أل  250 ــر  ــع ــس ال ــر،  ــ م

ȵ 38411066

ȵ38411033

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  

مزرعة للبيعاسراحة للبيع

العاصمة

شقق لإيجار

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

املحرق

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



العدد 5160 األحد 23 أكتوبر 2016 الموافق 22 محرم 1438هـ18
Sunday 23 October 2016, Issue No. 5160

املحرق

شقق لإيجار

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

ȵ 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

ــار شــــقــــة يف  ¶ ــ ــجـ ــ ــإيـ ــ لـ

ــن  ــتـ ــرفـ غـ  ،1 رسايــــــــــا 

ــخ  ــة مــطــب ــ ــال ــ ــن ص ــ ــام ــ ح

ــة  ــ ــروش ــ ــف ــ ومـــــــخـــــــزن، م

ــر  ــعـ ــسـ ــل، الـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ بـ

ــل  ــامـ شـ ــار  ــ ــ ــن ــ ــ دي  400

ــة ــديـ ــلـ ــبـ ــاء والـ ــ ــرب ــ ــه ــ ــك ــ ال

ȵ 36677714
ȵ 33444010

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

املــســاحــة  أي،  ار  الـــلـــوزي 

املــطــلــوب  م،   601.45

ــدم  ــقـ ــلـ لـ ديــــــنــــــار   22

ــط ــقــســي ــت ــة ال ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ وبـ

ȶ @BCFC_RE
ȵ 36864666

الشالية

¶  ،2 ــا  ــ ــراي ــ ب ــار شـــقـــة  ــجـ ــإيـ لـ

ــة  ــال ــن ص ــامـ ــوم حـ ــ غـــرفـــتـــن نـ

ــار ــن دي  230 ــر  ــع ــس ال ومـــطـــبـــخ، 

ȵ33454004

ــاد  ¶ ــاب ــل ــس ــة ب ــقـ ــإيـــجـــار شـ لـ

قــــريــــبــــة مــــــن كـــــراجـــــات 

ــرف  ــ غ  3 مـــــن  ــدس،  ــ ــيـ ــ ــرسـ ــ مـ

نـــــوم حـــامـــن صـــالـــة مــطــبــخ 

ــار ــن دي  200 ــر  ــســع ال ــة،  ــون ــك ــل وب

ȵ33454004

ــة يف  ¶ ــ ــ ــق ــ ــ لــــــإيــــــجــــــار ش

ــن  ــام ح غـــــرف   3 الـــجـــنـــبـــيـــة، 

صـــــالـــــة مــــطــــبــــخ، يـــوجـــد 

وكــــل  املــــبــــنــــى  يف  لــــفــــت 

ــع مــمــيــز  ــ ــوق ــ ــه بــــــــارك، م ــقـ شـ

ــار ــنـ ديـ  300 ــر  ــعـ ــسـ الـ جــــــدا، 

ȵ39711001

ــة يف  ¶ ــ ــ ــق ــ ــ لــــــإيــــــجــــــار ش

ــن  ــام ــتـــن ح ــرفـ الـــجـــنـــبـــيـــة، غـ

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

لكل  وبــــــارك  ــت  ــف ل بـــالـــكـــامـــل، 

ــار ــنـ ديـ  400 الـــســـعـــر  شـــقـــة، 

ȵ39711001

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

الــبــديــع،  ¶ يف  شــقــة  لـــإيـــجـــار 

ــة  ــالـ ــن حـــــامـــــن صـ ــ ــت ــ ــرف ــ غ

ديــنــار   200 الــســعــر  مــطــبــخ، 

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

ȵ39711001 

الــجــنــبــيــة  ¶ يف  شــقــة  لـــإيـــجـــار 

مــــوقــــع مــــمــــتــــاز، غـــرفـــتـــن 

ــخ،  ــبـ ــطـ حــــامــــن صــــالــــة ومـ

نــــــص مـــــفـــــروشـــــه، مـــوقـــع 

ديــنــار   ٢٨٠ الــســعــر  مـــمـــتـــاز، 

ȵ33424004

لـــإيـــجـــار شــقــة بــالــشــاخــورة  ¶

ــي،  ــ ــامـ ــ خـــلـــف الـــبـــنـــك اإلسـ

حـــامـــن  نــــــــوم  غــــــــرف   3

مـــواقـــف،   - ــخ  ــبـ ــطـ ومـ صـــالـــة 

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

ȵ33454004

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

ــيـــة، غـــرفـــتـــن نـــوم  ــبـ ــنـ ــالـــجـ بـ

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

 - مــــــواقــــــف   - )مــــصــــعــــد 

ــل(  ــي ــس غ ــة  ــ ــرف ــ غ  - بـــلـــكـــونـــة 

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

ȵ33454004

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

ــة يف  ¶ ــ ــ ــق ــ ــ لــــــإيــــــجــــــار ش

ــع  ــجــم م بـــجـــانـــب   1 رسايــــــــا 

ــن حــامــن  ــتـ ــرفـ ــل، غـ ــيـ ــخـ ــنـ الـ

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

ــاء  ــرب ــه ــك ــل ال ــامـ بـــالـــكـــامـــل، شـ

واملــــــــــــــاء والـــــبـــــلـــــديـــــة، 

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

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

اتـــــــــصـــــــــل لـــــــإعـــــــان  ¶

املــــبــــوبــــة الـــــــوســـــــط  يف 

ȵ39901064

رسايــــا  ¶ يف  ــة  ــقـ شـ ــار  ــ ــج ــ ــإي ــ ل

مــجــلــس  غـــــرف   4 بــــوقــــوة،   2

ــخ،  ــب ــط وم ــة  ــالـ صـ ــات  ــ ــام ــ ح  4

ــار  ــ ــن ــ دي  400 ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ

ȵ 36677714                                         

ȵ33444010

الجنوبية

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



19 العدد 5160 األحد 23 أكتوبر 2016 الموافق 22 محرم 1438هـ
Sunday 23 October 2016, Issue No. 5160

ـــرة  ¶ ــاخ ــا فـ ـــيـ لـــلـــبـــيـــع ف

بـــــالـــــقـــــرب مــــــن ســــار 

ــر  م  1700 ســــــنــــــرال، 

 8 غــــــــرف   6 مــــــربــــــع، 

حــــــــامــــــــات صــــــــاالت 

ــاحــة  ــة ســب ــركـ مــفــتــوحــة بـ

مـــــجـــــلـــــس خــــــارجــــــي 

مــصــعــد،   – ــوف  ــيـ ــضـ ــلـ لـ

ألـــف   800 ــوب  ــ ــل ــ ــط ــ امل

 S01397  - ــار  ــ ــ ــن ــ ــ دي

ȵ 36711140

محات لإيجار

ــل عـــى  ¶ ــ ــحـ ــ لـــــإيـــــجـــــار مـ

ــيـــة الــــعــــام،  ــبـ ــنـ شــــــــارع الـــجـ

ــة  ــاحـ ــسـ ــاز، املـ ــ ــت ــ ــم ــ ــع م ــ ــوق ــ م

ــار  ــنـ ديـ  300 ــر  ــعـ ــسـ الـ  ،4*8

ȵ39711001 

ــاع  ¶ ـــرفـ ال يف  مـــحـــل  ــار  ــجـ ــإيـ لـ

ــه راقــــــــيــــــــة، عـــى  ــ ــق ــ ــط ــ ــن ــ م

ــار  ــن دي  ٢٥٠ ــر  ــع ــس ال مـــيـــزانـــن، 

ȵ33424004

ورش  لإيجار

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  800

ــات، املـــطـــلـــوب  ــ ــاطـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ الـ

لــلــتــفــاوض قــابــل  ــار  ــنـ ديـ  2200

ȵ 36677714

ȵ33444010

صالة لإيجارمخزن 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  

ــزة  ¶ ــه ــج ــة م ــ ــال ــ ــار ص ــ ــج ــ ــإي ــ ل

ــف  ــق بـــالـــكـــامـــل مــكــيــفــات أس

بـــ 400  ــع،  ــدي ــب ال ــارع  ــ ــه ش ــي ــارك ب

ــار  ــن دي  1500 والـــتـــنـــازل  ديـــنـــار 

ȶ Alsagheer_Real_Estate

ȵ 39652396

ȵ36459593
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مطلوب عقار

أي  ¶ املــــالــــك  مــــن  ــوب  ــلـ ــطـ مـ

التأجر  أو  البيع  أو  ــلــراء  ل عــقــار 

ȵ 36355511
ȵ39655110

ــن  ¶ ــوب عــــــقــــــارات م ــ ــل ــ ــط ــ م

املــــــــالــــــــك مــــــــبــــــــارشة يف 

ــاء الـــبـــحـــريـــن  ــ ــحـ ــ ــع أنـ ــيـ ــمـ جـ

ȵ33424004

ــارات  ¶ ــ ــ ـــقـ ــ ــ مـــــطـــــلـــــوب ع

مـــــــن املـــــــالـــــــك مـــــبـــــارشة

ȵ 33324403
ȵ 39349835 

مــن  ¶ أرايض  مــــطــــلــــوب 

املــــــــالــــــــك مــــــــبــــــــارشة يف 

ــخ  ــي ــش الـــجـــنـــبـــيـــة مـــخـــطـــط ال

 1 رسايــــــا  ــة  ــق ــط ــن م أو  خـــالـــد 

ȵ 36677714                                         
ȵ33444010

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

ȵ 33454004
ــع أنــــــواع  ¶ ــيـ ــمـ مـــطـــلـــوب جـ

ــك  ــ ــال ــ الـــــعـــــقـــــارات مـــــن امل

ȵ39722292 

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 

ســــوداين  ¶ واداري  ــار  ــش ــت ــس م

ــون  ــئـ شـ إدارة  يف  خـــــــرة 

ــات  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــن واملـ ــ ــفـ ــ ــوظـ ــ املـ

الــخــاصــة املــــــــدارس  وإدارة 

لـــــــــــــاتـــــــــــــصـــــــــــــال ¶

ȵ33903245

¶  Request nurse or

 assistant for work

 at dental center in

 East Rifaa, two shifts

 morning and afternoon

ȶ Drghiyathdental@yahoo.com

ȵ 66998870

ȵ1700664
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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

مواد بناء

سيارات للبيع
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

لـــــاســـــتـــــفـــــســـــار يــــرجــــى 

االتــــــــــــــــصــــــــــــــــال عـــــى 

ȵ 36677714

ȵ33444010

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

محــــــركات

لــــــلــــــبــــــيــــــع بـــــــــــورش  ¶

 ٢٠١٦ مــــــوديــــــل  كـــــايـــــن 

ȵ37191161 

لــــــلــــــبــــــيــــــع بـــــــــــورش  ¶

 ٢٠١٤ مــــــوديــــــل  كـــــايـــــن 

ȵ37191161

ــدس   ¶ ــ ــيـ ــ ــرسـ ــ لــــلــــبــــيــــع مـ

  ٢٠١٠ ــل  ــ ــ ــودي ــ ــ م  cl500

ȵ37191161

مــــــــــــزرايت ¶ ــع  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ  

٢٠١١  McSport line

ȵ37191161

ــع مـــــيـــــكـــــارن  ¶ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ

 ٢٠١٢ مــــــــــــوديــــــــــــل 

ȵ37191161
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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

مــــــــقــــــــاوالت وصــــيــــانــــة ¶

ــة الــــكــــهــــربــــاء  ــ ــ ــوي ــ ــ ــق ــ ــ وت

فــيــس   3 اىل  وتـــــحـــــويـــــل 

ــد  ــمـ ــتـ ــعـ ــم املـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــع الـ ــ ــ مـ

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

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  ــبـــاحـ ــات صـ ــ ــاع ــ ــس ــ ال

ــل  ــوصــي ــت وال ــار  ــنـ ديـ  2 الــســاعــة 

ــع مـــنـــاطـــق  ــيـ ــمـ ــجـ ــاين لـ ــ ــجـ ــ مـ

ــالـــواتـــس  املــمــلــكــة الـــحـــجـــز بـ

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

أخرىتصميم

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

دوار  ¶ يف  ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــر،  م  460 املـــســـاحـــة   ،19

ــار ــن دي  18.5 الـــفـــوت  ســعــر 

ȵ 39711001
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