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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  7

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

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

ــار ــنـ ديـ  115,282 اإلجـــــــايل 

ȵ 38411066

ȵ38411033

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

RBيف  اســـــــتـــــــثـــــــاريـــــــة  

ــة  ــي ــائ ــه ــة، إجــــــــازة ن ــلـ ــهـ ــسـ الـ

ــد  ــدي ــاء فـــيـــا، مـــوقـــع ج ــنـ ــبـ لـ

 345 املــــســــاحــــة  وراقـــــــــــي، 

ــر  ــســع مـــــر، شــــــارع واحـــــــد، ال

قـــابـــل   ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ألــــــف   105

ȶ @sayedmahdi_r_e

ȵ 39088229

ȵ33330965 

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  

تـــوبـــي  ¶ يف  ارض  ــيـــع  ــبـ ــلـ لـ

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

ــيــهــا  عــل ٦٩٩م،  مـــســـاحـــتـــهـــا 

فــلــل،   ٣ ــاء  ــن ــب ل ــة  ــي ــائ ــه ن اجـــــازة 

ــقــدم        ــل ل ديـــنـــار   ٢٩ ــلـــوب  املـــطـ

ȵ33324403

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

ــره  ¶ ــ س يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

234م،  مـــســـاحـــتـــهـــا  مــــهــــزة، 

ألـــف   58 ــر  ــعـ ــسـ الـ ــن،  ــ ــارعـ ــ شـ

ــتـــفـــاوض ــلـ ديـــــنـــــار قــــابــــل لـ

ȵ 39711001

ȵ39744004  

ــع  ¶ ــي ــب ــل ل تــــجــــاريــــة  ارض 

ــاري،  ــ ــجـ ــ تـ يب4  ســـــــــرة،  يف 

ــع،  ــ ــرب ــ م قــــــــدم   11,370

ديـــنـــار  ــف  ــ ألـ  300 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

S00315  - لــلــتــفــاوض  ــل  ــابـ قـ

ȵ36662701 

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

ــيـــف  ــنـ ــتـــصـ الـ تــــــوبــــــي،  يف 

راقــــي  ــع  ــ ــوق ــ م  ،RA ســـكـــنـــي 

ــل، املـــســـاحـــة  ــلـ ــفـ ــالـ ــاط بـ ــ ــح ــ م

واحــــــد،  شـــــــارع  مــــــر،   480

ــدم ــق ــل ل ديــــنــــار   23 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȶ @sayedmahdi_r_e

ȵ 39088229

ȵ33330965 

اســـتـــثـــاريـــة  ¶ ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

اســــواق  خــلــف  ــي  ــوبـ تـ يف   RB

ــاء  ــن ــب ــز ل ــي ــم ــع م ــوقـ ــي، مـ ــ ــح ــ ال

املــســاحــة  ادوار،   3 مـــن  عــــارة 

واحــــــد،  شـــــــارع  مــــــر،   471

قابل  ــقــدم  ــل ل ديــنــار   24 ــســعــر  ال

ȶ @sayedmahdi_r_e
ȵ 39088229
ȵ33330965 

يف  ¶ ارض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

ــط الــخــلــيــج  ــطـ ــخـ تــــوبــــي مـ

ــة، ــ ــارط ــ ــخ ــ ــن ال ــ ــرب مـ ــ ــق ــ ــال ــ ب

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

ــف  ــ ــ أل  125 ــر  ــ ــ ــع ــ ــ ــس ــ ــ ال

ــتـــفـــاوض ــلـ ديـــــنـــــار قــــابــــل لـ

ȵ 36677714

ȵ33444010
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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

ديـــــار  ¶ يف  أرض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــا  ــي املـــــحـــــرق، الـــتـــصـــنـــيـــف ف

 786 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل تــــجــــاريــــة، 

ــي  ــامـ ــر، عــــى شــــارعــــن أمـ ــ ــ م

ــن  ــرب م ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــي، بـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ وخـ

ــر  ــع ــن، س ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ مــــــــرايس ال

ــر  ــســع ال ديــــنــــار،   38 ــدم  ــ ــق ــ ال

ــار ــنـ ديـ  321,499 االجـــــــايل 

ȵ 38411066

ȵ38411033

ــجــديــدة  ¶ ال ــحــد  ــال ب ارض  للبيع 

مـــنـــطـــقـــة راقـــــيـــــة، مــســاحــة 

تــصــنــيــف  مـــــر،   369 االرض 

ديــنــار    34 لــلــقــدم  الــســعــر   )RB(

ȵ33454004

الشالية

بـــصـــدد  ¶ ارض  لـــلـــبـــيـــع 

ــة  ــ ــواحـ ــ ــف مـــــــــروع الـ ــ ــل ــ خ

ــا  ــه ــت ــاح ــس مــــكــــان هــــــــادئ م

نــهــائــيــة،  اجـــــازة  عــلــيــهــا  ٣٠٠م 

ــار                 ــنـ ديـ ألـــــف   ٦٦ املـــطـــلـــوب 

ȵ33324403

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

اســـتـــثـــاريـــه  ¶ ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــع  ــوقـ مـ ــي  ــ ــب ــ ح جـــبـــلـــه  يف 

 400 املــــســــاحــــة  مــــمــــتــــاز، 

مــــــر، عـــــى شــــــــارع واحــــــد، 

ديـــنـــار  29 ــدم  ــ ـــقـ ــ ال ســـعـــر 

ȵ33424004

يف  ¶ ارض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

ــاز،  ــتـ ــمـ الــــبــــديــــع مــــوقــــع مـ

304م،  املـــــــســـــــاحـــــــة 

ــار  ــنـ ديـ ألـــــف   80 املـــطـــلـــوب 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

يف  ¶ ارض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

ــع مـــمـــتـــاز  ــ ــوقـ ــ الــــبــــديــــع مـ

396م،  املــــســــاحــــة  جــــــــدا، 

ــدم  ــق ــل ل ديــــنــــار   23 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 39711001

ȵ39744004   

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، 

ȵ 39711001

ȵ39744004 

لــلــبــيــع مــخــبــز راقــــي ويف  ¶

ــي عــى  ــجـ ــيـ ــراتـ مـــوقـــع اسـ

ــارع الـــخـــدمـــات ومــجــهــز  ــ شـ

ــث  ــي ــل مـــــن ح ــ ــام ــ ــك ــ ــال ــ ب

االجــــــهــــــزة واملـــــعـــــدات 

وكــــــذلــــــك الـــطـــبـــاخـــن 

ــال بـــســـعـــر١٨ ألــف  ــ ــع ــ وال

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

ȵ 36090333
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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

ــه،  ¶ 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

يف  ¶ ســـكـــنـــيـــة  ارض  لـــلـــبـــيـــع 

مــوقــع   ،RA ــد  ــمـ حـ ــة  ــنـ ــديـ مـ

ــارع  ــ ــى ش ــ راقــــــي وهــــــــادئ، ع

الـــعـــام مــقــابــل ســــوق واقــــف، 

ــر،  ــ مـ  467 ــة  ــ ــ ــاح ــ ــ ــس ــ ــ امل

 ،85 الـــعـــمـــق   60 ــة  ــ ــه ــ ــواج ــ ال

قــابــل ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ أل  21 ــر  ــع ــس ال

ȶ sayedmahdi_r_e   

ȵ 39088229

ȵ33330965 

ار  ¶ ــوزي  ــ ــل ــ ال يف  ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

601.45م،  املـــســـاحـــة  أي، 

ــقــدم  ــل ل ديـــنـــار   22 ــلـــوب  املـــطـ

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

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

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

يف  ¶ ســـكـــنـــيـــة  ارض  لـــلـــبـــيـــع 

ــوة،  ــ ــوق ــ اب  2 رسايــــــا  ــة  ــق ــط ــن م

 ،RA ــي  ــنـ ــكـ سـ ــف  ــيـ ــنـ ــصـ ــتـ الـ

ــع راقـــــــــي وهـــــــــادئ،  ــ ــوقـ ــ مـ

ــارع  ــ ش مـــــر،   458 ــة  ــاحـ ــسـ املـ

ديــنــار  27.5 الــســعــر  واحــــــد، 

ȶ sayedmahdi_r_e   

ȵ 39088229

ȵ33330965 

عى  ¶ ــع  ــدي ــب ال يف  ارض  لــلــبــيــع 

ــارع  شـــارعـــن زاويــــــة عـــى الـــشـ

403م  املــــســــاحــــة  الـــــعـــــام 

ــدم ــق ــل ل ديــــنــــار   28 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 39711001

ȵ39744004 

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
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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

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

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

¶  LD ــف  ــي ــن ــص ت أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــرب  ــق ــال ب ســـلـــابـــاد  يف  تـــجـــاري 

ــن الـــــــــرق لـــأملـــنـــيـــوم،  ــ ــ م

ــر  ســع مـــــربـــــع،  مـــــر   1094

S12686  - ــار  ــنـ ديـ  50 ــدم  ــقـ الـ

ȵ36711140 

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  ¶ ــن ــدي م يف  ارض  لـــلـــبـــيـــع 

املــســاحــة   ،19 دوار  ــد  ــمـ حـ

ــط  ــل ــب م شــــــــارع  ــى  ــ عـ  ،473

ــع الــخــدمــات،  ــر جــمــي ــوافـ ــع تـ مـ

ــدم ــق ــل ل ديــــنــــار   19 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 39711001

ȵ39744004 

صـــــدد،  ¶ يف  ارض  لـــلـــبـــيـــع 

ــســعــر  ال ــر،  ــ مـ  300 ــة  ــاحـ ــسـ املـ

ــايئ ــهـ نـ ديـــــنـــــار  ألـــــــف   55

ȵ 39711001

ȵ39744004 

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  

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

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

أتـــــــــــــــصـــــــــــــــل عــــــى ¶

ȵ39901064

ســكــنــي  ¶ أرض  لـــلـــبـــيـــع 

دمــســتــان،  يف   RB ــاري  ــثـ ــتـ اسـ

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

S11862  - ديـــنـــار  ألــــف   65

ȵ36711140 
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يف  ¶ أرض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

ــع،  ــرب م ــر  مـ  675 الـــشـــاخـــورة، 

مــن  ــرب  ــقـ ــالـ بـ  ،RB ــف  ــي ــن ــص ت

ــر، ســعــر  ــتـــوفـ ــريـــسـ ــة كـ ــ ــدرس ــ م

S10587  - ــار  ــنـ ديـ  40 ــدم  ــقـ الـ

ȵ36711140 

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

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

ــا  ¶ ــ رسايـ يف  أرايض  لـــلـــبـــيـــع 

ســانــت  مــــدرســــة  ــل  ــابـ ــقـ مـ  1

ــات  ــ ــاح ــ ــس ــ ــر، م ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ ــرسـ ــ كـ

ــدم  ــ ــق ــ ــر ال ــ ــع ــ ــة، س ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ مـ

ــاوض ــف ــت ــل ل ــل  ــابـ قـ ــار  ــ ــن ــ دي  36

ȵ 36677714                                         
ȵ33444010

اســتــثــاريــه  ¶ أرايض  ــع  ــي ــب ــل ل

مـــســـاحـــات  الـــــبـــــديـــــع،  يف 

ــة  ــدرسـ ــل مـ ــابـ ــقـ مــخــتــلــفــة مـ

 24 الــــقــــدم  ــر  ــعـ سـ ــام،  ــ ـــسـ ــ ال

ــتـــفـــاوض ــلـ ديـــــنـــــار قــــابــــل لـ

ȵ 36677714                                         
ȵ33444010

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

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

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

ــات  ــ ــح ــ ــف م ــ ــلـ ــ تــــــوبــــــي خـ

ــا  ــي ــف ــة ال ــاحـ ــسـ ــع، مـ ــ ــواض ــ ــت ــ ال

ــاء  ــنـ ــبـ الـ مـــســـاحـــة  ٣٠٤م، 

حـــامـــات   ٧ ــرف  ــ غـ  ٥ ٥٠٧م، 

ــام  ــ ــن ح ــخـ ــبـ ــطـ ــن مـ ــ ــت ــ ــال ــ ص

ــبـــاحـــة وكـــــــراج لــســيــارتــن،  سـ

ديـــنـــار      ــف  ــ ألـ  ٢٥٠ ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ33324403
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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

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

ــه  ¶ ــي ــدة راق ــديـ ــا جـ ــي ــع ف ــي ــب ــل ل

مخبز  ــف  ــل خ تـــوبـــي  ــج  ــي خــل يف 

 600 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل املـــــــــــرزوق، 

ــات  ــامـ حـ  5 غــــــرف   5 مــــــر، 

ســبــاحــة  بــــركــــة  صــــــــاالت   3

ــدم،  ــ ــق خ ــح ــل ــع م ــ ــة م ــقـ ــديـ وحـ

ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  240 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 36677714                                         
ȵ33444010

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   5 ــرف  ــ غـ  5 ــي،  ــ ــح ــ ال

صـــــالـــــة كـــــبـــــرة مــطــبــخــن 

 306 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل وجـــــــــــراج، 

ــار ــن دي ــف  ــ أل  130 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

ــدة يف  ¶ ــ ــديـ ــ لـــلـــبـــيـــع فـــيـــا جـ

ــع راقـــــي وهـــــادئ،  ــوقـ ــد، مـ ــنـ سـ

ــون مـــــــن طـــابـــقـــن  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ تـ

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

ــة  ــق غــرف ــح ــل ــخ كـــراجـــن م ــب ــط م

ــة  ــاح ــس ــة، م ــ ــق ــ ــدي ــ غـــســـيـــل وح

قـــــــدم،   2000 االرض 

ــر،  مـ  280 ــاء  ـــنـ ــب الـ ــة  ــاحـ مـــسـ

قــابــل ديـــنـــار  ألـــف   144 ــســعــر  ال

ȶ @sayedmahdi_r_e

ȵ 39088229

ȵ33330965 

ــدة يف  ¶ ــ ــديـ ــ لـــلـــبـــيـــع فـــيـــا جـ

مـــنـــطـــقـــة ســـــنـــــد، مـــوقـــع 

راقــــــــي وهـــــــــــادئ، تـــتـــكـــون 

غــــرف   5 ــن،  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ طـ مــــــن 

ــاالت  ــ ــ ص  3 ــات،  ــ ــ ــامـ ــ ــ حـ  6

ــة  ــرفـ ــن مـــلـــحـــق غـ ــخـ ــبـ ــطـ مـ

ــة وكــــراجــــن،  ــقـ ــديـ غـــســـيـــل حـ

ــر،  مـ  516 االرض  ــة  ــاحـ ــسـ مـ

ــر،  مـ  485 ــاء  ـــنـ ــب الـ ــة  ــاحـ مـــسـ

قــابــل ديـــنـــار  ألـــف   280 ــســعــر  ال

ȶ @sayedmahdi_r_e

ȵ 39088229

ȵ33330965 

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

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

ــاز  ــت ــم م ــع  ــ ــوق ــ مب ـــر  ـــف ــج الـ يف 

ــا تــتــكــون  ــي ــل ف ــى زاويــــــة، كـ عـ

ــات  ــام ح  5 ــوم  ــ ن ــرف  ــ غ  4 ــن  مـ

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
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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

الشالية

ــدة وراقــيــة  ¶ ــديـ ــا جـ ــي لــلــبــيــع ف

ــع  ــوقـ مـ الــــــشــــــاخــــــورة،  يف 

حــامــات   4 غــــرف   4 مـــمـــتـــاز، 

ــخ مــع  ــبـ ــطـ ــرة ومـ ــ ــب ــ ــة ك ــ ــال ــ ص

 140 ــر  ــســع ال ــن،  ــارت ــي ــس ل جــــراج 

ــفــاوض ــت ــل ــابـــل ل ألــــف ديـــنـــار قـ

ȵ33424004

ــة حــبــي  ¶ ــل ــب ــج ــع فـــيـــا ب ــي ــب ــل ل

ــي،  ــاعـ ــتـ ــن االجـ ــك ــس ــل ــح ل ــل ــص ت

242م،  ــا  ــ ــي ــ ــف ــ ال ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ م

 3 م،   334 ــاء  ــنـ ــبـ الـ مـــســـاحـــة 

ــخ  ــطــب م ــات  ــ ــامـ ــ حـ  3 غــــــرف 

ــارتـــن،  ــيـ ــة وكــــــــراج لـــسـ ــ ــال ــ ص

ديـــنـــار        ــف  ــ ألـ  145 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ33324403

لـــلـــبـــيـــع بــــيــــت مـــجـــدد  ¶

مــنــطــقــه  ىف  بــــالــــكــــامــــل 

132م،  ــة  ــاحـ ــسـ املـ شـــهـــركـــان، 

ديـــنـــار  ألــــــف   90 الـــســـعـــر 

ȵ 39711001
ȵ39744004 

¶  ،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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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

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

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

ــدة يف  ¶ ــ ــديـ ــ لـــلـــبـــيـــع فـــيـــا جـ

مجمع  ــن  مـ بـــالـــقـــرب   1 رسايـــــا 

ــد مـــكـــونـــة مــن  ــديـ ــجـ ــان الـ ــيـ جـ

حـــامـــات   7 نــــــوم  غــــــرف   6

صـــالـــتـــن ومــطــبــخــن تــشــطــيــب 

ديــنــار ــف  ألـ  240 الــســعــر  راقــــي، 

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

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

ȵ 36369191 

ȵ38089661

ــلـــل يف  ¶ ــع مــجــمــوعــة فـ ــي ــب ــل ل

ــة،  ــل ــم ــه ال يف  ســكــنــي  مــجــمــع 

ــف  ال  ٢٩٠ ــن  مـ تـــبـــدأ  األســـعـــار 

ديــــنــــار، تـــــــراوح املـــســـاحـــات 

 ١٠٠٠  - مـــــر   ٤٦٠ مـــــن 

ــة  ــ ــي ــ مـــــــر، تـــصـــمـــيـــات راق

 – ــة  ــي ــرب ــغ م  – ــة  ــي ــان ــب إس جـــــداً 

ــة مع  ــق ــدي ــر ح ــوف ــت ــة، م ــي ــس ــون ت

مميز جـــداً  ريـــايض  ــادي  ــ ون ــة  ــرك ب

ȵ 33588103

ȵ34997706

 ¶ 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

الجنوبية

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

العاصمة

شقق للبيع

أبــــــراج  ¶ يف  شـــقـــة  لـــلـــبـــيـــع 

مــؤجــرة   ،32 الــــــدور  ــو  ــولـ ــلـ الـ

 173 شـــهـــريـــا،  ــار  ــنـ ديـ  675 ـــ  بـ

ــن  حــام غــــرف   3 مـــربـــع،  مـــر 

 125 ــر  ــع ــس ال ومـــطـــبـــخ،  ــالـــة  صـ

S13580  - ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ألــــــف 

ȵ39123334

ــد  ¶ ــح ــال ب ارض  لــلــبــيــع 

الـــجـــديـــدة مــنــطــقــة راقــيــة، 

 369 االرض  مـــســـاحـــة 

 )RB( تـــصـــنـــيـــف  مــــــر، 

ــار   ــن دي  34 ــدم  ــق ــل ل ــر  ــع ــس ال

ȵ 33454004
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املحرق

شقق للبيع

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

ــك يف  ¶ ــيـ ــلـ لـــلـــبـــيـــع شـــقـــق متـ

ــات مــخــتــلــفــة  ــ ــف ــ ــواص ــ الـــحـــد مب

الشالية

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

خـــلـــف املــــــدرســــــة، غــرفــتــن 

ــخ،  ــبـ ــطـ حــــامــــن صــــالــــة ومـ

ــســعــر  ــة بـــالـــكـــامـــل، ال ــروشـ ــفـ مـ

للتفاوض ــل  ــاب ق ــار  ــن دي ــف  ألـ  60

ȵ 36677714

ȵ33444010

إىل  ــف  ألـ  60 مــن  ــار  األســـعـ ــدأ  ــب ت

S13730  - ديـــنـــار  ألــــف   79

ȵ36711140 

العاصمة

بنايات للبيع

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

ــكــون  ــت ــة، ت ــي ــب ــي ــض ــق ــة ال ــق ــط ــن م

ــن  ــتـ ــرفـ غـ شـــــقـــــق،   4 مــــــن 

ــخ،  ــبـ ــطـ حــــامــــن صــــالــــة ومـ

مــن  بـــالـــقـــرب  عــــــــــدادات،   4

ــي، مــســاحــة  ــاعـ ــنـ اســتــيــديــو املـ

شــــارعــــن،  ــر  ــ مـ  70 االرض 

قــابــل ديـــنـــار  ألـــف   170 ــســعــر  ال

ȶ @sayedmahdi_r_e

ȵ 39088229

ȵ33330965 

تــوبــي  ¶ يف  ــة  ــايـ ــنـ بـ لــلــبــيــع 

شــقــق   9 ــة،  ــ ــارطـ ــ ــخـ ــ الـ عـــنـــد 

جــــــــديــــــــدة ديـــــلـــــوكـــــس، 

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  550 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ 33588103

ȵ34997706

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

ــخ، وشـــقـــة مــن  ــبـ ــطـ صـــالـــة ومـ

ــخ،  ــب ــط ــة حــــام وم ــالـ ــة صـ ــرفـ غـ

ــســعــر 135  ال الـــحـــد،  ــان عـــى  ــي ــن ب

ــفــاوض ــت ــل ــابـــل ل ألــــف ديـــنـــار قـ

ȵ 36677714

ȵ33444010

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

ــاري بـــالـــســـنـــابـــس مــن  ــ ــث ــ ــت ــ اس

شــقــق  و٣  تـــجـــاريـــن  مــحــلــن 

ــار،  ــن دي  ٧٥٠ ـــ  ب ــر  ــؤج م مكتبية، 

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  ١١٧ ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ33324403
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العاصمة

بنايات للبيع

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

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  ¶ 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

ــع مـــبـــنـــى تــــجــــاري يف  ¶ ــي ــب ــل ل

و22  ــات  ــ ــح ــ م  4 الــــــحــــــورة، 

االرض  مــــســــاحــــة  شـــــقـــــة، 

ــع،  ــ ــربـ ــ مـ قـــــــــدم   4,690

ــر  ــع ــس ال  ،9.2% املـــــدخـــــول 

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  625 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ39123334

ــة يف  ¶ ــاريـ ــجـ ــع عــــــارة تـ ــي ــب ــل ل

 5000 املــــــدخــــــول  ــي  ــ ــوبـ ــ تـ

 600 ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ ديــــــنــــــار 

S12091  - ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ألــــــف 

ȵ36711140 

ــون  ¶ ــكـ مـــبـــنـــى تـــــجـــــاري مـ

ــاب  ــ ــات قـــــــرب ب ــ ــحـ ــ ــن مـ ــ ــ م

األرض  ــة  ــاحـ مـــسـ ــن،  ــريـ ــحـ ــبـ الـ

شـــارعـــن  ــى  ــ ع قــــــدم،   5,000

زاويـــــــة، ســعــر الـــقـــدم املــربــع 

ــفــاوض ــت ــل ل ــابـــل  قـ ديـــنـــار   120

ȵ36962888

أم  ¶ يف  عــــــــــارة  لـــلـــبـــيـــع 

 205 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل ــم،  ــ ــص ــ ــح ــ ال

ــق،  ــق ش  5 ــن  ــ م ــكـــون  ــتـ تـ مـــــر، 

الـــدخـــل  شـــــــــــوارع،   3 عـــــى 

ديــــنــــار،   1200 ــري  ــ ــه ــ ــش ــ ال

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  190 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 17710013

ȵ39667313

املــنــامــة  ¶ يف  عــــــارة  ــع  ــي ــب ــل ل

الـــــــــــــــذواودة  ــق  ــ ــ ــري ــ ــ ف يف 

و4  ــة  ــقـ شـ  14 مــــن  ــون  ــكـ ــتـ تـ

ــل  ــدخـ ــة، الـ ــ ــاري ــ ــج ــ ــات ت ــ ــح ــ م

ديــــنــــار،   3200 ــري  ــ ــه ــ ــش ــ ال

ــار ــن دي ــف  ــ أل  400 ــع  ــي ــب ال ــر  ــع س

ȵ 17710013

ȵ39667313

املــنــامــة  ¶ يف  عــــــارة  ــع  ــي ــب ــل ل

مــن  تـــتـــكـــون  شـــــــوارع   4 ــى  ــ ع

تـــجـــاري،  ــل  ــح م  18 شـــقـــة،   38

ــار،  ــن دي  9500 ــري  ــه ــش ال الــدخــل 

ــار ــن دي ــف  ــ أل  900 ــع  ــي ــب ال ــر  ــع س

ȵ 17710013

ȵ39667313

املــنــامــة  ¶ يف  عــــــارة  ــع  ــي ــب ــل ل

ــة،  ــقـ شـ  11 ــن  ــ ــ م ــون  ــ ــك ــ ــت ــ ت

ــى شــــــارع واحـــــــد، الـــدخـــل  ــ ع

ديــــنــــار،   1700 ــري  ــ ــه ــ ــش ــ ال

ــار ــن دي ــف  ــ أل  180 ــع  ــي ــب ال ــر  ــع س

ȵ 17710013

ȵ39667313

املــنــامــة  ¶ يف  عــــــارة  ــع  ــي ــب ــل ل

ــتــكــون  ت الـــــــــذواودة  ــق  ــريـ فـ يف 

مــحــات  و4  ــة  ــقـ شـ  22 مــــن 

ــة، عـــى شـــــارع واحــــد،  ــاريـ ــجـ تـ

ــار،  ــن دي  4900 ــري  ــه ــش ال الــدخــل 

ــار ــن دي ــف  ــ أل  620 ــع  ــي ــب ال ــر  ــع س

ȵ 17710013

ȵ39667313

لــــلــــبــــيــــع عــــــــــــــارة يف  ¶

شـــــوارع   4 عــــى  ــة  ــي ــب ــي ــض ــق ال

ــل  ــدخ ال شــقــة،   13 ــن  مـ ــون  ــك ــت ت

ديــــنــــار،   2500 ــري  ــ ــه ــ ــش ــ ال

ــار ــن دي ــف  ــ أل  315 ــع  ــي ــب ال ــر  ــع س

ȵ 17710013

ȵ39667313

القضيبية  ¶ يف  ــارة  ــ عـ ــلــبــيــع  ل

ــق، تــتــكــون  ــ ــري ــ عـــى شـــــارع وط

الــــدخــــل  شـــــقـــــق،   8 مــــــن 

ديــــنــــار،   1750 ــري  ــ ــه ــ ــش ــ ال

ــار ــن دي ــف  ــ أل  200 ــع  ــي ــب ال ــر  ــع س

ȵ 17710013

ȵ39667313

ــر  ¶ ــف ــج ال يف  ــع  ــي ــب ــل ل عــــــارة 

شـــقـــق،   4 مــــــن  تــــتــــكــــون 

ديــنــار،   650 ــري  ــه ــش ال ــل  ــدخـ الـ

ــار ــن دي ــف  ــ أل  190 ــع  ــي ــب ال ــر  ــع س

ȵ 17710013

ȵ39667313
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ضـــواحـــي  ¶ يف  ــع  ــي ــب ــل ل عــــــارة 

تــتــكــون من  ــارض  ــ ــع ــ امل شـــــارع 

ــري  ــه ــش ال ــل  ــ ــدخ ــ ال ــة،  ــقـ شـ  15

ــع  ــي ــب ال ســـعـــر  ديــــنــــار،   1500

ديـــنـــار  ألــــــف   40 الـــقـــفـــي 

ــاوض وامــــتــــداد  ــفـ ــتـ ــلـ قـــابـــل لـ

ــوات ــ ــن ــ س  4 ملـــــــدة  ــد  ــ ــق ــ ــع ــ ال

ȵ 17710013
ȵ39667313

املحرق

ــع مـــبـــنـــى تــــجــــاري يف  ¶ ــي ــب ــل ل

ــو،  ــولـ ــلـ الـ شــــــارع   – املــــحــــرق 

ــة،  ــي ــائ ــه ــاء ن ــنـ ــازة بـ ــ ــ ــه إجـ ــي ــل ع

ــع،  ــربـ مـ ــر  ــ م  292 املـــســـاحـــة 

 9 طــــابــــق   3 مـــــن  ــون  ــ ــك ــ ــت ــ ي

تــجــاريــة  مـــحـــات  و4  ــق  ــقـ شـ

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

ȵ 33088254

ȵ39943022

ــرق،  ¶ ــحـ املـ يف  ــارة  ــ ــ ع ــع  ــي ــب ــل ل

شـــقـــق   5 مـــــــن  ــون  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ تـ

ــن،  ــ ــارعـ ــ جــــــديــــــدة، عـــــى شـ

ــار ــن دي ــف  ــ أل  135 ــع  ــي ــب ال ــر  ــع س

ȵ 17710013

ȵ39667313

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 األرض  ــة  ــاحـ ــسـ مـ

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

ȵ33454004

أمــــــواج،  ¶ يف  بـــنـــايـــة  ــع  ــي ــب ــل ل

مــن  شـــقـــق   4 ــاز،  ــتـ ــمـ مـ ــع  ــوقـ مـ

ــة  ــالـ )غــــرفــــتــــن حــــامــــن صـ

ــة عـــى  ــ ــ ــق ــ ــ ومـــــطـــــبـــــخ( وش

طــــابــــق كـــــامـــــل، املــــدخــــول 

 380 الـــســـعـــر  ــار،  ــ ــن ــ دي  2500

ــفــاوض  ــت ــل ــابـــل ل ألــــف ديـــنـــار قـ

ȵ 36677714                                         

ȵ33444010

الشالية

ــع مــبــنــى بــســلــابــاد،  ¶ ــي ــب ــل ل

٣٣٠م،  ــى  ــ ــن ــ ــب ــ امل ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ م

ــدد  ع ٧٠٣م،  الـــبـــنـــاء  ــة  ــاح ــس م

االريض  الــــــــدور   ،٦ ــق  ــقـ ــشـ الـ

ــرف  غ  ٤( مـــن  ــت  ــي ب عـــن  عـــبـــارة 

ــخ(  ــب ــط وم ــة  ــالـ صـ ــات  ــ ــام ــ ح  ٣

ــاين  ــ ــثـ ــ والـ االول  الـــــــــــدور 

ــن  ــن م ــتـ ــقـ يـــحـــتـــوي عـــــى شـ

ــة  ــالـ )غــــرفــــتــــن حــــامــــن صـ

ــخ(، الــــــــدور الــثــالــث  ــ ــب ــ ــط ــ وم

ــن )غـــرفـــتـــن  ــ ــ ــة م ــ ــق ــ ــه ش ــ ــ ب

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

ــى جــــديــــد، املـــطـــلـــوب  ــنـ ــبـ املـ

قـــابـــل      ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ألــــــف   ٢٥٠

ȵ33324403

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

ــف  ــ ألـ  210 املـــــطـــــلـــــوب 

ــتـــفـــاوض  ــلـ ديـــــنـــــار قــــابــــل لـ

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

ȵ 39711001

ȵ39744004 

ــل عى ¶ ــصـ اتـ ــز إعـــانـــك  ــج ــح ل

ȵ39901064

صـــدد،  ¶ يف  ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

م،   300.3 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل

ــار  ــن دي ــف  ــ أل  64 ــوب  ــل ــط امل

ــط  ــقــســي ــت ــة ال ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ وبـ

ȶ @BCFC_RE

ȵ 36864666
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ــع  ¶ ــ ــي ــ ــب ــ ــل ــ مــــــطــــــعــــــم ل

عـــــــى شــــــــــــارع الــــبــــديــــع

ȵ33116629

ــي  ¶ ــ ــفـ ــ لـــــــلـــــــبـــــــيـــــــع قـ

ــل  ــامـ ــكـ ــز بـ ــ ــه ــ ــج ــ ــم م ــ ــع ــ ــط ــ م

مــنــطــقــة  يف  مــــــعــــــداتــــــه، 

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

املــــــــطــــــــعــــــــم يــــصــــلــــح

ــر  ــعـ ــسـ لــــلــــمــــشــــويــــات، الـ

 9,000 املـــــــطـــــــلـــــــوب 

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

العاصمة

 منازل وفلل لايجار

بـــيـــت قــــديــــم لـــاســـتـــثـــار  ¶

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

ــن  ــة م ــيـ ــدلـ ــعـ ــالـ ــم بـ ــ ــاع ــ ــط ــ امل

 200 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل دوريـــــــــــن، 

مــــر مــــربــــع، يـــصـــلـــح ملــطــعــم 

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

ــار ــن دي  1,900 شــهــري  بــإيــجــار 

ȵ33780411

الشالية

ــا  ¶ ــ رسايـ يف  فـــيـــا  ــار  ــ ــج ــ ــإي ــ ل

 3 ــوم  ــ نـ ــرف  ــ غـ  4 ــوة،  ــ ــوقـ ــ ابـ  2

ــة  ــرف ــخ كـــبـــر غ ــب ــط ــات م ــ ــام ــ ح

خـــادمـــة مـــع املــلــحــق وكـــــراج، 

ــار ــ ــن ــ دي  500 ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ

ȵ 33588103

ȵ34997706

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

ــار شـــقـــة جـــديـــدة  ¶ ــ ــج ــ ــإي ــ ل

منطقه  جـــدعـــي،  يف  ــة  ــ ــي ــ وراق

هـــــادئـــــة، غـــرفـــتـــن حـــامـــن 

ــخ )بــــــــارك  ــ ــب ــ ـــط صـــــالـــــة ومـ

ــد وحــــــــــارس( الــســعــر  ــعـ مـــصـ

ــات ــف ــي ــك امل ــع  ــ م ــار  ــ ــن ــ دي  250

ȵ33424004

ــار شـــقـــة جـــديـــدة  ¶ ــ ــج ــ ــإي ــ ل

ــن  ــ ــت ــ ــرف ــ غ جـــــــدعـــــــي،  يف 

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

ــارس(  ــ حـ  - ــد  ــع ــص م  - )بـــــــارك 

ــايئ  ــه ن ديـــنـــار   230 املـــطـــلـــوب 

ȵ 36677714                                         

ȵ33444010
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العاصمة

شقق لإيجار

ــة بـــجـــدعـــي،  ¶ ــقـ لـــإيـــجـــار شـ

ــة  ــالـ ــن حـــــامـــــن صـ ــ ــت ــ ــرف ــ غ

ــن  ــك ــس ــح ل ــلـ ــصـ ومــــطــــبــــخ، تـ

ــار        ــن دي  ٢٠٠ املـــطـــلـــوب  عـــــال، 

ȵ33324403

ــه،  ¶ ــديـ ــالـ ــة بـ ــقـ ــار شـ ــ ــج ــ ــإي ــ ل

غــــــــرفــــــــتــــــــن حــــــامــــــن 

صـــــــــالـــــــــة ومــــــطــــــبــــــخ، 

ــار ــ ــن ــ دي  ١٥٠ ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ

ȵ33324403

ــار شـــقـــة جـــديـــدة  ¶ ــ ــج ــ ــإي ــ ل

مــحــطــة  خـــلـــف  الـــســـيـــف  يف 

ــن حــامــن  ــتـ ــرفـ ــرول، غـ ــ ــ ــب ــ ــ ال

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

ــل فـــــــرش راقـــــــي،  ــ ــام ــ ــك ــ ــال ــ ب

شــامــل  ديـــنـــار   450 املـــطـــلـــوب 

ــة    ــدي ــل ــب الـــكـــهـــربـــاء واملــــــاء وال

ȵ 36677714                                         

ȵ33444010

ــة راقــــيــــة يف  ¶ ــقـ لـــإيـــجـــار شـ

خــلــيــج تـــوبـــي بـــالـــقـــرب مــن 

ــر، غـــرفـــتـــن حـــامـــن  ــ ــح ــ ــب ــ ال

 ٢٧٠ ــر  ــع ــس ال ومـــطـــبـــخ،  ــالـــة  صـ

والبلدية الــكــهــربــاء  شــامــل  ــار  ــن دي

ȵ33424004

ــق  ¶ ــ ــق ــ مــــــجــــــمــــــوعــــــة ش

الــقــضــيــبــيــة  يف  لــــإيــــجــــار 

ــى  ــة االســــــعــــــار ع ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ مـ

ديـــنـــار  250  -  190  -  180

ȵ 17710013

ȵ39667313

 ¶ Brand new flat for 

rent in Seef, good 

location, 2 bedroom 

2 bathroom hall 

& kitchen, fully 

furnished, price 

450 dinar inclusive 

ȵ33424004

املحرق

ــة  ¶ ــ ــق ــ لـــــــــإيـــــــــجـــــــــار ش

راقـــــــيـــــــة بـــالـــبـــســـيـــتـــن،

حـــامـــن  نــــــــوم  غــــــــرف   3

ــخ، )مــصــعــد  ــ ــب ــ ــط ــ صــــالــــة وم

ــاحــة  ــب س بـــركـــة   - ــف  ــ ــواق ــ م  -

غــرفــة   - الــــعــــاب  ــة  ــ ــال ــ ص  -

ــة  ــث ــؤث م ــع(  ــمـ ــجـ مـ  – غـــســـيـــل 

ــار  ــن دي  450 ــر  ــع ــس ــل،ال ــام ــك ــال ب

ȵ33454004

 ¶ Flat for rent in 

Busaiteen, 1 bedroom 

1 bathroom hall 

kitchen park lift GYM 

Internet fully furnished 

all inclusive 350 BD

ȵ33454004

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

الــجــنــبــيــة،  ¶ يف  ــة  ــق ش لـــإيـــجـــار 

ــة  ــالـ صـ ــن  ــ ــامـ ــ حـ غـــــــرف   3

ــروش،  ــ ــف ــ ــف م ــصـ ــخ، نـ ــ ــب ــ ــط ــ وم

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

ȵ 39711001
ȵ39744004  

الــــــدراز  ¶ يف  شـــقـــة  ــار  ــجـ ــإيـ لـ

ــام،  ــعـ ــارع الـ ــ ــش ــ قــريــبــة مـــن ال

ــة  ــالـ ــن حـــــامـــــن صـ ــ ــت ــ ــرف ــ غ

ــار  ــن دي  160 ــر  ــع ــس ال ومـــطـــبـــخ، 

ȵ 39711001
ȵ39744004

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

ȵ 39711001
ȵ39744004 

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

ȵ 39711001
ȵ39744004 

ــة يف  ¶ ــ ــ ــق ــ ــ لــــــإيــــــجــــــار ش

ابـــــــوقـــــــوة   2 رسايــــــــــــــا 

ــن  ــت ــرف ــق الـــــثـــــاين، غ ــ ــاب ــ ــط ــ ال

ــخ،  ــبـ ــطـ حــــامــــن صــــالــــة ومـ

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

ȵ 33588103

ȵ34997706

ــة يف  ¶ ــ ــ ــق ــ ــ لــــــإيــــــجــــــار ش

ســــــــــار، غــــرفــــتــــن حـــامـــن 

ــد،  ــع ــص م  - ــخ  ــبـ ــطـ ومـ ــة  ــ ــال ــ ص

ــار  ــ ــن ــ دي  160 ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ

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
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الشالية

شقق لإيجار

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

ــيـــة، غـــرفـــتـــن نـــوم  ــبـ ــنـ ــالـــجـ بـ

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

 - مــــــواقــــــف   - )مــــصــــعــــد 

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

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

ȵ33454004

ــاد،  ¶ ــاب ــل ــس ــار شـــقـــة ب ــجـ ــإيـ لـ

ــة  ــال ص ــن  ــامـ حـ ــوم  ــ نـ ــرف  ــ غـ  3

ــه  ــب ــري مـــطـــبـــخ وبـــلـــكـــونـــه، ق

ــن كـــــراجـــــات مـــرســـيـــدس،  ــ مـ

ــار ــ ــنـ ــ ديـ  200 ــر  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

ȵ33454004

اتـــــــــصـــــــــل لـــــــإعـــــــان  ¶

املــــبــــوبــــة الـــــــوســـــــط  يف 

ȵ39901064

الجنوبية

ــق  ¶ ــاب ــط ال يف  ــار  ــجـ ــإيـ لـ شـــقـــة 

ــة  ــن ــدي ــاين قـــــرب نــــــادي م ــ ــث ــ ال

عـــيـــى الــــــريــــــايض، غــرفــتــن 

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

ȵ 36020840
ȵ36119939 

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

العاصمة

 بنايات لايجار

ــة،  ¶ ــي ــعــدل ال يف  ــة  ــاي ــن ب ــار  ــج ــإي ل

ــة،  ــقـ شـ  17 ــن  ــ ــ م ــه  ــ ــون ــ ــك ــ م

ــلـــوب  ــص مــــفــــروشــــة، املـــطـ ــ نـ

ــح لــســكــن  ــل ــص شـــيـــك واحـــــــد، ت

ــوب  ــل ــط ــن، الـــســـعـــر امل ــفـ ــوظـ مـ

لــلــتــفــاوض  قــابــل  ــار  ــنـ ديـ  5500

ȵ 36677714                                         

ȵ33444010

املحرق

الشالية

ــايـــة بــاملــحــرق  ¶ ــنـ ــار بـ ــجـ ــإيـ لـ

ــن  ــت ــرف غ عــــى  ــق  ــقـ شـ  4 مــــن 

ــخ،  ــ ــب ــ ــط ــ حــــــــام صـــــالـــــة وم

ــار ــ ــنـ ــ ديـ  600 ــر  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

ȵ33454004

عـــــــارة جــــديــــدة لـــإيـــجـــار  ¶

ــع  ــ ــش ــ ــق ــ امل مــــنــــطــــقــــة  يف 

شــقــق   7 ــن  ــ م رويــــــــان،  خـــلـــف 

ــة  ــالـ )غــــرفــــتــــن حــــامــــن صـ

مــصــعــد  ــد  ــ ــوج ــ ي  – ومـــطـــبـــخ( 

ــارات ــ ــي ــ ــس ــ ــل ــ ومـــــــواقـــــــف ل

ȵ36844482

محات لإيجار

ــل يف  ¶ ــ ــ ــح ــ ــ لــــــإيــــــجــــــار م

ــع مـــســـاحـــة واســـعـــه  ــ ــدي ــ ــب ــ ال

ــار  ــنـ ديـ  230 ــر  ــعـ ــسـ الـ جــــــدا، 

ȵ 39711001
ȵ39744004

ــوق  ¶ سـ يف  ــل  ــحـ مـ ــار  ــ ــج ــ ــإي ــ ل

ــال  ــريـ ــونـ ــب مـ ــانـ ــجـ واقـــــــف بـ

يف  مــــــر   4 لـــــلـــــســـــيـــــارات، 

 6 ارتـــــــفـــــــاع  يف  مــــــر   12

ــن جـــاهـــزيـــن،  ــ ــزان ــ ــي ــ مــــــر، م

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

ȵ 36677714                                         
ȵ33444010

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 الـــسـ  ،4x8

ȵ 39711001

ȵ39744004 

ــار مـــحـــل كـــبـــر يف  ¶ ــ ــج ــ ــإي ــ ل

ــع مـــمـــتـــاز،  ــ ــوق ــ ــاد، م ــ ــاب ــ ــل ــ س

ــى  ع نـــــشـــــاط،  ألي  ــح  ــلـ ــصـ يـ

ــار ــن دي  350 ــر  ــع ــس ال مـــيـــزانـــن، 

ȵ33424004

 ورشة لإيجار

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
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 مكاتب لإيجار

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

ــع مـــمـــتـــاز،  ــ ــوق ــ ــاد، م ــ ــاب ــ ــل ــ س

ــة  ــالـ ــن حـــــامـــــن صـ ــ ــت ــ ــرف ــ غ

ــار  ــن دي  250 ــر  ــع ــس ال ومـــطـــبـــخ، 

ȵ33424004

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

ــب  ــ ــان ــ ــج ــ ب الــــهــــمــــلــــة  يف 

ــن  ــ ــت ــ ــرف ــ مـــــــونـــــــريـــــــال، غ

ــخ،  ــبـ ــطـ حــــامــــن صــــالــــة ومـ

ــار  ــ ــن ــ دي  230 ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ

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

ȵ33454004

ــع أنــــــواع  ¶ ــيـ ــمـ مـــطـــلـــوب جـ

ــك  ــ ــال ــ الـــــعـــــقـــــارات مـــــن امل

ȵ39722292 

مطلوب عقار

وظــــائـــــف

وظائف شاغرة

ــة  ¶ ــاص ــخ ــة ال ــي ــرب ــل مــؤســســة ل

أخـــــصـــــايئ/ اىل  بــــحــــاجــــة 

أخـــصـــائـــيـــة نـــطـــق )بـــــــدوام 

ــى ارســـــــال  ــ ــرجـ ــ كــــــامــــــل(، يـ

ــى  الــــــســــــرة الـــــذاتـــــيـــــة ع

ȹ info@bised.org

 ¶ Look for House 

Keeper, know 

English, provide visa, 

100 BD. and more

ȵ39557535

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

ȹ 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

ȹ 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

أرقام هواتف للبيعمواد بناء

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

ــع رقـــــــم مـــوبـــايـــل  ¶ ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــق ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ مـــــمـــــيـــــز ومـ

)38848884( 

ــار  ¶ ــ ــنـ ــ ديـ  350 ــر  ــ ــع ــ ــس ــ ب

ــل عــــــى رقــــم  ¶ ــ ــ ــواص ــ ــ ــت ــ ــ ال

ȵ39004884

ــع رقـــــــم مـــوبـــايـــل  ¶ ــيـ ــبـ ــلـ لـ

)32226626(

ــار ¶ ــ ــنـ ــ ديـ  100 ــر  ــ ــع ــ ــس ــ ب

ــل عــــــى رقــــم  ¶ ــ ــ ــواص ــ ــ ــت ــ ــ ال

ȵ39004884

ــع رقـــــــم مـــوبـــايـــل  ¶ ــيـ ــبـ ــلـ لـ

)39235556(

ديـــــنـــــار   ¶  50 بــــســــعــــر 

ــل عــــــى رقــــم  ¶ ــ ــ ــواص ــ ــ ــت ــ ــ ال

ȵ39004884
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لــــلــــبــــيــــع مـــــاكـــــاريـــــن ¶

 ٢٠١٢ مــــــــــــوديــــــــــــل 

ȵ37191161
NISSAN

TOYOTA

MCLAREN

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــــيـــــــارة  ¶

2002 مـــــوديـــــل  كــــــامــــــري، 

ȵ 39992662

ȵ17233229

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــــيـــــــارة  ¶

2006 مـــــوديـــــل  أفــــــلــــــون، 

ȵ 39992662

ȵ17233229

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــــيـــــــارة  ¶

2009 مـــــوديـــــل  أفــــــلــــــون، 

ȵ 39992662

ȵ17233229

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــــيـــــــارة  ¶

2009 مـــــوديـــــل  أفــــــلــــــون، 

ȵ 39992662

ȵ17233229

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــــيـــــــارة  ¶

2005 مــــــوديــــــل  إيــــــكــــــو، 

ȵ 39992662
ȵ17233229

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

ȵ 36662267
ȵ17554477

ــان  ¶ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ لـــــلـــــبـــــيـــــع نـ

LE 2011 بــــــــــــــرول 

ȵ 36662267
ȵ17554477

ــان  ¶ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ لـــــلـــــبـــــيـــــع نـ

2012 قــــــــشــــــــقــــــــاي 

ȵ 36662267

ȵ17554477

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

ȵ 36662267

ȵ17554477

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــــيـــــــارة  ¶

2011 مــــــوديــــــل  تــــــيــــــدا، 

ȵ 39992662

ȵ17233229

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

PORSCHE

MERCEDESسيارات للبيع

MASERATI
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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

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

ــي بــأســعــار  ¶ ــ ــارج ــ تـــدقـــيـــق خ

ــار ــ ــن ــ دي  200 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

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

ــك  ¶ ــي لـــلـــبـــيـــع شـــقـــق متــل

ــات  ــ ــف ــ ــواص ــ مب الــــحــــد  يف 

ــار  ــعـ ــدأ األسـ ــبـ ــة تـ ــف ــل ــخــت م

 79 إىل  ألــــــف   60 ــن  ــ مـ

S13730  - ديـــنـــار  ألــــف 

ȵ 36711140

ــار شـــقـــة بـــرايـــا  ¶ ــجـ ــإيـ لـ

نـــــوم  غـــــرفـــــتـــــن   ،2

ــخ،  ــب ــط ــة وم ــالـ ــن صـ ــامـ حـ

ــار ــ ــن ــ دي  230 ــر  ــ ــع ــ ــس ــ ال

ȵ 33454004
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