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عــقـــارات

العاصمة

أراضي للبيع

البرهامة  ¶ للبيع في  أرض 

المساحة  بــي6،  التصنيف 

نهائية  اجــــازه  مــتــر،   543

أدوار،   7 ــنـــى  ــبـ مـ الــــــى 

ديـــنـــار  42 ــدم  ــقــ ــ ال ســـعـــر 

ȵ39533559

الــبــاد  ¶ فــي  للبيع  أرض 

 316.3 المساحة  القديم، 

 RB الـــتـــصـــنـــيـــف مــــتــــر، 

وزاويــــــــه، سعر  شـــارعـــيـــن 

ــار ــن دي ــهــائــي 27  ن الـــقـــدم 

ȵ39533559

ســكــنــي  ¶ أرض  لـــلـــبـــيـــع 

على   RHB اســـتـــثـــمـــاري 

شـــارعـــيـــن فــــي تـــوبـــلـــي، 

قــدم   8,762 ــمــســاحــة  ال

ــدم  ــ ــق ــ ــر ال ــ ــع ــع، ســ ــ ــ ــرب ــ ــ م

 S12118  - ــار  ــ ــن ــ دي  28

ȵ36711140 

العكر  ¶ فــي  ارض  للبيع 

301م  الــمــســاحــة  الــغــربــي 

ديـــنـــار   19 الـــمـــطـــلـــوب 

التقسيط وإمكانية  للقدم 

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

استثماريه  ¶ ارض  للبيع 

فــي جــدعــلــي بــالــقــرب من 

ــار، مــوقــع  ــمــ ــ نــــظــــارات ع

 324 ــمــســاحــة  ال مــمــتــاز، 

دينار  ألف   97 السعر  متر، 

ȵ33424004

للبيع ارض في سند خلف  ¶

المساحة  الصحي،  المركز 

495 م، المطلوب 28 دينار 

التقسيط وبإمكانية  للقدم 

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

ســكــنــيــة  ¶ ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

فـــي تـــوبـــلـــي، الــتــصــنــيــف 

راقــي  مــوقــع   ،RA سكني 

المساحة  بالفلل،  مــحــاط 

واحـــد،  شــــارع  ــر،  ــت م  480

للقدم   ديـــنـــار   23 الــســعــر 

ȶ @sayedmahdi_r_e
ȵ 39088229
ȵ33508898

الجفير  ¶ فــي  أرض  للبيع 
بـــــالـــــقـــــرب مــــــن شــــــارع 
ــفــة، مــوقــع  ــي ــل الــشــيــخ خ
 ،bb الــتــصــنــيــف ــاز،  ــت مــم
سعر  متر،   829 المساحة 
السعر  ديــنــار،   71 ــقــدم  ال
دينار  633,558 اإلجمالي 

ȵ 38411066
ȵ38411033

سترة  ¶ فــي  ارض  للبيع 
م،   234 مساحتها  مــهــزة 
ألف   58 السعر  شارعين، 
ــلــتــفــاوض ــل ل ــابـ ــار قـ ــ ــن ــ دي

ȵ 39711001
ȵ39744004  

الــبــاد  ¶ فــي  للبيع  أرض 

الــمــســاحــة 360  ــم،  ــقــدي ال

 RB الـــتـــصـــنـــيـــف مــــتــــر، 

وزاويــــــــه، سعر  شـــارعـــيـــن 

ــار ــن دي ــهــائــي 27  ن الـــقـــدم 

ȵ39533559

الــبــاد  ¶ فــي  للبيع  أرض 

 329.4 المساحة  القديم، 

سعر   ،RB التصنيف  متر، 

ــار ــن دي ــهــائــي 27  ن الـــقـــدم 

ȵ39533559

توبلي  ¶ فــي  ارض  للبيع 

499م،  الــمــســاحــة   3 بـــي 

للقدم  دينار   27 المطلوب 

ــة الــتــقــســيــط ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ وبـ

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

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

التصنيف  ســنــد،  ــا  ــرايـ سـ

 SPECIAL PROJECT

المساحة  )تجاري(،   ZONE

 40 السعر  مربع،  متر   320

S13089  - لــلــقــدم  ــار  ــن دي

ȵ39123334

جدعلي،  ¶ في  ارض  للبيع 

م،   568 الــــمــــســــاحــــة 

للقدم  دينار   26 المطلوب 

التقسيط وبإمكانية  المربع 

ȶ @BCFC_RE 

ȵ36864666

سند،  ¶ فــي  للبيع  أرض 

مــتــر،   326.7 ــمــســاحــة  ال

ــى فيا،  الـ نــهــائــيــة  أجــــازه 

ديـــنـــار  29 ــدم  ــقــ ــ ال ســـعـــر 

ȵ39533559

سند،  ¶ فــي  للبيع  أرض 

مــتــر،   340.9 ــمــســاحــة  ال

ــى فيا،  الـ نــهــائــيــة  أجــــازه 

ديـــنـــار  29 ــدم  ــقــ ــ ال ســـعـــر 

ȵ39533559
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العاصمة

أراضي للبيع

للبيع أرض بخليج توبلي،  ¶

على  الــبــحــيــرة  عــلــى  مطلة 

المساحة  زاويـــة،  شارعين 

رخصة  مع  مربع،  متر   543

وبركة  فلتين  لبناء  جــاهــزة 

سباحة، سعر القدم 43 دينار 

ȵ36962888

بــالــجــفــيــر  ¶ ارض  ــبــيــع  ــل ل

مـــوقـــع مـــمـــتـــاز، مــســاحــة 

مـــربـــع،  م   829 االرض 

ديــنــار  لــلــقــدم 70  الــســعــر 

ȵ33454004

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

ــاعــي،  ــرة تـــجـــاري صــن ــتـ سـ

م،   376 الــــمــــســــاحــــة 

للقدم دينار   35 المطلوب 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

سترة،  ¶ فــي  ارض  للبيع 

410 م، سكنى على شارع 

واحد، السعر 20 دينار للقدم

ȵ 39711001

ȵ39744004  

سترة،  ¶ فــي  ارض  للبيع 

عــلــى  ســـكـــنـــى  م،   368

ــد، الــمــطــلــوب  ــ شــــارع واحـ

ــدم ــقــ ــ ــل ــ ل ديـــــــنـــــــار   20

ȵ 39711001

ȵ39744004  

سترة،  ¶ فــي  ارض  للبيع 

على  م،   267 مــســاحــتــهــا 

شــــارعــــيــــن، الـــمـــطـــلـــوب 

لـــلـــقـــدم ديـــــنـــــار   22.5

ȵ 39711001

ȵ39744004 

المحرق

ســكــنــيــة  ¶ ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

البحيرة  على  ــواج،  امــ فــي 

وممر،  شارعين  مــبــاشــرة، 

مــتــر،   550 ــة  ــاحـ ــسـ ــمـ الـ

للقدم  ديـــنـــار   48 الــســعــر 

ȶ @sayedmahdi_r_e

ȵ 39088229

ȵ33330965  

بــالــحــد  ¶ ارض  لـــلـــبـــيـــع 

ــاز جــمــيــع  ــ ــت ــمــ مــــوقــــع مــ

ــرة  ــ ــوف ــ ــت ــ ــات م ــ ــ ــدم ــ ــ ــخ ــ ــ ال

ȵ33454004

ديـــار  ¶ فـــي  أرض  لــلــبــيــع 

فيا  تــصــنــيــف  الـــمـــحـــرق 

تجارية، المساحة 786 متر، 

وخلفي،  أمــامــي  شــارعــيــن 

ديـــنـــار  37 ــدم  ــقــ ــ ال ســـعـــر 

ȵ39533559

الشمالية

للبيع ارض في تسهيات  ¶

ــرة،  جـــمـ ــنـــي  بـ  –  1 ســـــار 

شارعين  م،   666 المساحة 

وزاوية، المطلوب 25 دينار 

التقسيط وبإمكانية  للقدم 

ȶ @BCFC_RE 

ȵ36864666

ــاشــرة  ¶ مـــن الـــمـــالـــك مــب

في  أرض  قــطــعــة  لــلــبــيــع 

مــنــطــقــة بــنــي جــمــرة )غــيــر 

 754.1 المساحة  مصنفة( 

بــســعــر مغري  مــتــر مــربــع، 

ــن ســعــر خـــاص( ــادي ــج ــل )ول

ȵ36733322

فـــي  ¶ ــع  ــ ــي ــ ــب ــ ــل ــ ل أرض 

ـ سكني  ــع(  ــدي ــب )ال الــقــريــة 

ــي شــــــارع واحـــــد،  ــقـ ــدائـ حـ

مــتــر،   467.3 ــمــســاحــة  ال

للقدم  ديـــنـــار   21 الــســعــر 

ȵ39533559

فـــي  ¶ ــع  ــ ــي ــ ــب ــ ــل ــ ل أرض 

ـ سكني  ــع(  ــدي ــب )ال الــقــريــة 

ــي شــــــارع واحـــــد،  ــقـ ــدائـ حـ

مــتــر،   507.3 ــمــســاحــة  ال

للقدم ديـــنـــار   21 الــســعــر 

ȵ39533559

فـــي  ¶ ــع  ــ ــي ــ ــب ــ ــل ــ ل أرض 

ـ سكني  ــع(  ــدي ــب )ال الــقــريــة 

وزاويـــه،  شارعين  حدائقي 

مــتــر،   449 ــة  ــاحـ ــسـ ــمـ الـ

للقدم ديـــنـــار   22 الــســعــر 

ȵ39533559

شهركان  ¶ في  ارض  للبيع 

470م  الــمــســاحــة  تــجــاريــة 

ديـــنـــار   28 الـــمـــطـــلـــوب 

التقسيط وإمكانية  للقدم 

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

الجنبية  ¶ في  ارض  للبيع 

ــخــطــط الـــشـــيـــخ خـــالـــد،  م

المساحة   ،B3 التصنيف 

ديــنــار    35 الــســعــر  300م، 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

للبيع أرض في الشاخورة  ¶

ــة اســـتـــثـــمـــاريـــة  ــيـ ــنـ ــكـ سـ

على  م   353 مــســاحــتــهــا 

ــة،  شـــارع واحـــد مــوقــع روع

للقدم  ديـــنـــار   25 الــســعــر 

ȶ Alsagheer_Real_Estate

ȵ 39652396

ȵ36459593

قــفــلــيــه  ¶ أرض  لـــلـــبـــيـــع 

ــة، الــمــســاحــة  ــهــمــل ــي ال فـ

ــجــار  االي مــربــع،  مــتــر   300

ديـــنـــار   200 ــري  ــ ــه ــشــ ــ ال

دينار  ألف   13 والمطلوب 

ȵ 39993932 

ȵ33277337

للبيع ارض في بنى جمرة  ¶

المساحة  مــمــتــاز،  مــوقــع 

ــد،  واحـ ــارع  شــ عــلــى   ،323

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  85 الـــســـعـــر 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

صــدد،  ¶ فــي  ارض  للبيع 

مــربــع،  300م  الــمــســاحــة 

السعر 55 ألف دينار نهائي 

ȵ 39711001

ȵ39744004  
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الشمالية

أراضي للبيع

صــدد  ¶ فـــي  لــلــبــيــع  أرض 

ــد،  ــ واحـ ــارع  ــ ــيــه شــ ـ ســكــن

مــتــر،   342 ــة  ــاحـ ــسـ ــمـ الـ

للقدم ديــنــار   21.5 السعر 

ȵ39533559

البديع  ¶ فــي  ارض  للبيع 

لبناء  تصلح  ممتاز  موقع 

متر   230 مساحتها  شقق 

دينار ــف  أل  75 المطلوب 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

للبيع ارض في دمستان،  ¶

المساحة  مــمــتــاز،  مــوقــع 

شارعين  عــلــى  مــتــر،   601

وزاويه، سعر القدم 19 دينار 

ȵ33424004

ســـار،  ¶ فـــي  لــلــبــيــع  أرض 

سكنية شارع واحد قريبة من 

)مقابة(  الدين  فخر  مطعم 

المساحة 889م، السعر 25 

دينار للقدم قابل للتفاوض

ȵ39533559

البديع  ¶ فــي  ارض  للبيع 

من  قــريــبــة   RA تــصــنــيــف 

والعيادة  والــمــدارس  البحر 

 339 المساحة  الصحية، 

وزاويــة،  شارعين  مربع  متر 

للقدم  ديـــنـــار   26 الــســعــر 

المالك مباشرة المربع من 

ȵ66309900

¶  RB سكنية  ارض  للبيع 

حبشي،  جبلة  منطقة  في 

موقع راقي وهادئ، تصلح 

 3 من  عمارة  او  فيا  لبناء 

متر،   344 المساحة  ادوار، 

للقدم ديـــنـــار   29 الــســعــر 

ȶ @sayedmahdi_r_e

ȵ 39088229

ȵ33330965 

الجنبية  ¶ في  ارض  للبيع 

ــخ  الــشــي مـــخـــطـــط   4 بــــي 

317م،  الــمــســاحــة  خــالــد، 

للقدم  دينار   35 المطلوب 

ــة الــتــقــســيــط  ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ وبـ

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

شــارع  ¶ عــلــى  ارض  للبيع 

راقــيــة،  منطقة  ــزارع،  ــمـ الـ

على  متر،   276 المساحة 

السعر  وزاويـــــة،  شــارعــيــن 

االجــمــالــي 62 ألـــف ديــنــار

ȵ33424004

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

ــاز،  ــع مــمــت ــوقـ ــع مـ ــديـ ــبـ الـ

304م،  ــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ

دينار  ــف  أل  80 المطلوب 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

ــار  ¶ ــارب ب فــي  للبيع  أرض 

 15،029 المساحة  زراعية، 

ــوفــرة،  ــات مــت ــدمـ مـــتـــر، خـ

قابل دينار   15 القدم  سعر 

ȵ39533559

أرض للبيع في سار قريبة  ¶

الهايوي،  من  المدخل  من 

زاوية،  متر،   862 المساحة 

ديـــنـــار  33 ــدم  ــقــ ــ ال ســـعـــر 

ȵ39533559

أرض للبيع في مدينة حمد  ¶

المساحة  الثاني،  الـــدوار   -

 ،RA التصنيف  متر،   532

اجازه نهائية الى أتتاج فيا، 

قابل   دينار   25 القدم  سعر 

ȵ39533559

استثمارية  ¶ ارض  للبيع 

ــاد،  ــمــاب ــي مــنــطــقــة ســل فـ

 ،AMA جــامــعــة  مــقــابــل 

من  بناية  لبناء  نهائية  اجازة 

االرض  مــســاحــة  ادوار،   3

واحـــد،  شــــارع  ــر،  ــت م  330

للقدم ديـــنـــار   26 الــســعــر 

ȶ @sayedmahdi_r_e

ȶ 39088229

ȵ33508898

القرية  ¶ فــي  للبيع  أرض 

التصنيف  أعــمــار،  مخطط 

 313.7 ــمــســاحــة  ال  ،RA

ــد، سعر  ــ ــر، شــــارع واحـ ــت م
نهائي ديــنــار   25.5 الــقــدم 

ȵ39533559

القرية  ¶ فــي  ارض  للبيع 
ممتاز  نوح موقع  ال  خلف 
متر،   500 المساحة  ــدا،  ج
للقدم  ديـــنـــار   21 الــســعــر 

ȵ 33339577

ȵ36677714

تـــجـــاريـــة  ¶ ارض  لــلــبــيــع 

الــعــام،  البديع  شـــارع  على 

عليها  متر،   614 المساحة 

اجازة 12 محل و 18 شقة، 

للقدم دينار   55 المطلوب 

ȵ 39711001

ȵ39744004   
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عــالــي  ¶ فـــي  ارض  لــلــبــيــع 

قرب جري الشيخ، المساحة 

738، السعر 222 ألف دينار

ȵ37766972 

دمستان  ¶ في  ارض  للبيع 

مــتــر،   360.5 مــســاحــتــهــا 

ديـــنـــار،   18 ــدم  ــقـ الـ ســعــر 

ألف   69 االجمالي  السعر 

ديـــنـــار وقـــابـــل لــلــتــفــاوض

ȵ 37766972

ȵ34007706

في  ¶ سكنية  ارض  للبيع 

موقع   ،2 ــا  ســراي منطقة 

المساحة  وهــــادئ،  راقـــي 

واحـــد،  شــــارع  ــر،  ــت م  602

للقدم ديـــنـــار   26 الــســعــر 

ȶ @sayedmahdi_r_e

ȵ 39088229

ȵ33330965 

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

ــاز  ــع مــمــت ــ ــوق الـــبـــديـــع مــ

396م،  الــمــســاحــة  جــــدا، 

للقدم  ديـــنـــار   23 الــســعــر 

ȵ 39711001

ȵ39744004   

للبيع ارض في إعمار سار،  ¶

وخلفي،  امــامــي  شــارعــيــن 

402.8م،  الـــمـــســـاحـــة 

للقدم  دينار   25 المطلوب 

ــة الــتــقــســيــط ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ وبـ

ȶ @BCFC_RE 

ȵ36864666

صــدد،  ¶ فــي  ارض  للبيع 

مجمع  خلف  جديد،  موقع 

الــريــف، على شــارع واحــد، 

السعر  متر،   400 المساحة 

قــابــل ديـــنـــار   17 الـــقـــدم 

ȶ @sayedmahdi_r_e

ȵ 39117991

ȵ33804499

الجنبية  ¶ في  ارض  للبيع 

ــخــطــط الـــشـــيـــخ خـــالـــد،  م

مــتــر،   352 ــة  ــاحـ ــسـ ــمـ الـ

القدم  ، سعر   b4التصنيف

للتفاوض  قابل  ديــنــار   35

ȵ 33339577

ȵ36677714

دمستان  ¶ في  ارض  للبيع 

ــرداب  ــ عــلــيــهــا اجــــــــازة ســ

ادوار  ثــاثــة  مـــن  ومــبــنــى 

شــقــق ســكــنــيــة، تـــم حفر 

 4435 المساحة  االرض، 

ــســعــر 21  ــع، ال ــربـ ــدم مـ ــ ق

S03728  - لــلــقــدم  ــار  ــن دي

ȵ39123334

للبيع ارض في البديع على  ¶

الشارع  على  زاوية  شارعين 

403م،  الــمــســاحــة  الــعــام 

للقدم ديـــنـــار   27 الــســعــر 

ȵ 39711001

ȵ39744004 

صــدد  ¶ فـــي  ارض  لــلــبــيــع 

م،   300.3 ــة  ــاحـ ــمـــسـ الـ

دينار  ــف  أل  63 المطلوب 

ــة الــتــقــســيــط  ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ وبـ

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

جبلة  ¶ فـــي  ارض  لــلــبــيــع 

 377 مــســاحــتــهــا  حــبــشــي 

ــر، عـــلـــى شـــارعـــيـــن،  ــ ــت ــ م

للقدم دينار   31 المطلوب 

ȵ 39711001

ȵ39744004

في  ¶ تــجــاريــة  ارض  للبيع 

جامعة مــقــابــل  ســلــمــابــاد 

 1318 المساحة   ،  AMA

ــدم 40  ــ ــق ــ مـــتـــر، ســـعـــر ال

ــلــتــفــاوض ــل ل ــابـ ــار قـ ــ ــن ــ دي

ȵ 33339577

ȵ36677714

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

416م،  المساحة  ابوقوة، 

للقدم  دينار   26 المطلوب 

ــة الــتــقــســيــط ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ وبـ

ȶ @BCFC_RE 

ȵ36864666

مدينة  ¶ فــي  ارض  للبيع 

المساحة   ،19 دوار  حمد 

مبلط  ــارع  شــ عــلــى   ،473

الخدمات،  جميع  توافر  مع 

للقدم ديـــنـــار   19 الــســعــر 

ȵ 39711001

ȵ39744004 
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فـــي  ¶ أرض  ــع  ــ ــي ــ ــب ــ ــل ــ ل

 ،RB الــتــصــنــيــف  ــدد،  ــ صـ

مــتــر،   300.3 ــمــســاحــة  ال

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  63 الـــســـعـــر 

ȵ 38411066

ȵ38411033

صــدد،  ¶ فــي  أرض  للبيع 

عــلــى شـــارعـــيـــن وزاويــــــة، 

المساحة   ،RA التصنيف 

ســعــر  مـــــتـــــر،   412.4

السعر  ديــنــار،   21 ــقــدم  ال

دينار  93,221 اإلجــمــالــي 

ȵ 38411066
ȵ38411033

بسلماباد  ¶ أرض  للبيع 

 ،AMA ــعـــة  ــامـ جـ بــــجــــوار 

مربع،  متر   320 المساحة 

للقدم ديـــنـــار   26 الــســعــر 

ȵ33454004

سكنية  ¶ اراضـــــي  لــلــبــيــع 

ــدوار الــثــانــي  ــ آر بــي فــي الـ

ــدون  بـــأحـــجـــام مــخــتــلــفــة بـ

عمولة وبإمكانية التقسيط

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666

عــالــي  ¶ فـــي  ارض  لــلــبــيــع 

م،   324.4 ــة  ــاحـ ــمـــسـ الـ

دينار  ــف  أل  87 المطلوب 

ــة الــتــقــســيــط ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ وبـ

ȶ @BCFC_RE 
ȵ36864666

آر  ¶ سكنية  أراضـــي  للبيع 

بأحجام  أبوصيبع  فــي  بــي 

مــخــتــلــفــة بـــــدون عــمــولــة 

ــة الــتــقــســيــط ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ وبـ

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

المبوب ¶ ــك  إعــان لنشر 

ــى ¶ ــ ــ ــل ــ ــ أتـــــــــــــصـــــــــــــل ع

ȵ39901064

سرايا  ¶ فــي  أراضـــي  للبيع 

سانت  مــدرســة  مــقــابــل   1

كـــرســـتـــوفـــر، مـــســـاحـــات 

ــفــة، ســـعـــر الـــقـــدم  ــل مــخــت

للتفاوض                                     قابل  ديــنــار   36

ȵ 33339577

ȵ36677714

للبيع أرض في دمستان،  ¶

متر، سعر   1573 المساحة 

السعر  دينار،   12.5 القدم 

دينار  211,647 االجمالي 

ȵ 38411066

ȵ38411033

في  ¶ تــجــاريــة  ارض  للبيع 

العالي،  مخطط  ــان،  ــرزك ك

المساحة 477.2 متر، سعر 

السعر  ديــنــار،   35 ــقــدم  ال

دينار  179,780 االجمالي 

ȵ 38411066

ȵ38411033
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ارض  ¶ لـــــــلـــــــبـــــــيـــــــع 

فــــــــــــي شــــــــهــــــــركــــــــان،

مــــــــــتــــــــــر،   300

ــى شـــــــــــارع واحـــــــــد،  ــ ــلـ ــ عـ

دينار ــف  أل  63 المطلوب 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

أرض  ¶ لـــــــلـــــــبـــــــيـــــــع 

دوار  حـــمـــد  مـــديـــنـــة  ــي  ــ ف

التسهيات  مــخــطــط   13

مربع،  متر   346 مساحتها 

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  83 الـــســـعـــر 

ȵ 36369191 

ȵ38089661

الجنوبية

صــنــاعــيــة  ¶ ارض  لــلــبــيــع 

شباثة،  منطقة  فــي   LD

مــتــر،   648 ــة  ــاحـ ــسـ ــمـ الـ

شــــــــارع واحـــــــــد، الــســعــر 

قــابــل    ــدم  ــق ــل ل ديـــنـــار   16

ȶ @sayedmahdi_r_e

ȵ 39088229

ȵ33330965  

ســكــنــيــة  ¶ أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــي مـــنـــطـــقـــة الـــــــزالق،  ــ فـ

مــتــر،   488 ــة  ــاحـ ــسـ ــمـ الـ

ديــنــار  115,000 الــســعــر 

ȵ 38411066

ȵ38411033

¶  RA سكنية  أرض  للبيع 

فـــي مــوقــع مــمــتــاز خلف 

عيسى  مدينة  مستشفى 

ــرب مــن  ــقـ ــالـ ــبـــاشـــرة وبـ مـ

عليها  الخليجية  الجامعة 

لبناء  نــهــائــيــة  ــاء  ــن ب إجـــــازة 

متر   495 المساحة  فيا، 

ــدم 23  ــقـ ــع، ســعــر الـ ــربـ مـ

S09767  - ــل  ــاب ق ديـــنـــار 

ȵ36711140 

العاصمة

 منازل وفلل للبيع

لــلــبــيــع فــيــا راقـــيـــة في  ¶

تتكون  مــن  تتكون  توبلي 

ماستر  ــوم  نـ ــرف  غـ  4 مــن 

وصــالــتــيــن  مـــيـــاه  ودورة 

وخارجي،  داخلي  مطبخين 

ألـــف   225 ــلـــوب  ــطـ ــمـ الـ

التقسيط وبإمكانية  دينار 

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666 

خليج  ¶ فـــي  فــيــا  لــلــبــيــع 

ــة وفــخــمــة،  ــث ــي حــدي ــل ــوب ت

 330 االرض  ــة  ــاحـ ــسـ مـ

ألــف   200 ــســعــر  ال مـــتـــر، 

ديـــنـــار وقـــابـــل لــلــتــفــاوض

ȵ 37766972

ȵ34007706

راقيه  ¶ جديدة  فيا  للبيع 

في خليج توبلي خلف مخبز 

 600 المساحة  الــمــرزوق، 

حمامات   5 غــرف   5 مــتــر، 

3 صــــاالت بــركــة ســبــاحــة 

خــدم،  ملحق  مــع  وحديقة 

ــار  ــن دي ــــف  أل  240 الــســعــر 

ȵ 33339577

ȵ36677714

توبلي  ¶ فــي  فــيــا  للبيع 

ــار جـــالـــيـــري،  ــصــ ــ خـــلـــف أن

مـــــاســـــتـــــر،  غـــــــــــرف   5

ــار ــن دي ــــف  أل  135 الــســعــر 

ȵ 37766972

ȵ34007706

فــيــا فــي ســنــد مــجــددة  ¶

بــالــكــامــل، 6 غــرف نــوم 6 

مع  خادمة  غرفة  حمامات 

حــمــام وغــرفــة ســائــق مع 

لـ 4 سيارات،  وكــراج  حمام 

ــا لـــلـــبـــيـــع فــي  ¶ ــ ــي ــ ف

ــوة،  ق ــو  أبـ  - اشبيلية 

 375 األرض  مــســاحــة 

ــربـــع، شــارعــيــن  ــر مـ مــت

وزاوية، مؤثثة بالكامل، 

طــابــقــيــن ومــلــحــق مع 

حديقة خارجية، للجادين 

ــقـــط مــــن الـــمـــالـــك  فـ

مباشرة - عذرا للوسطاء

ȵ 35994530

ــار ــن دي ــــف  أل  220 الــســعــر 

ȵ33602204

منطقة  ¶ فــي  فيا  للبيع 

دسكفري،  خلف  جـــرداب، 

 3 مــن  يتكون  ــد  واح طابق 

حمامات   3 صالتين  غــرف 

مــطــبــخ مــلــحــق وكــراجــيــن، 

متر،   340 االرض  مساحة 

السعر 145 ألف دينار قابل

ȶ @sayedmahdi_r_e  

ȵ 39088229

ȵ33508898

منطقة  ¶ فــي  فيا  للبيع 

ــي،  ــ ــع راقـ ــوقـ جــــــــرداب، مـ

الــديــن،  ــاء  خلف روضـــة ع

 3 واحــد،  يتكون من طابق 

حمامات   3 صالتين  غــرف 

مــطــبــخ مــلــحــق وكــراجــيــن

ȶ @sayedmahdi_r_e  

ȵ 39088229

ȵ33330965 

ــالــمــاحــوز  ¶ ــا ب ــي لــلــبــيــع ف

مستشفى  مـــن  ــقــرب  ــال ب

أبـــن الــنــفــيــس، 6 غـــرف 5 

حــمــامــات ومــلــحــق خـــدم، 

مربع،  متر   518 المساحة 

دينار  ألف   375 المطلوب 

ȵ33780411

في  ¶ ــدة  ــدي ج فــيــا  للبيع 

ــرف 7  ــ ــ غ ــد، مــــن 5  ــ ــن ســ

مجلس  صالتين  حمامات 

مطبخين غرفه طعام غرفة 

مخزن  غسيل  غرفة  خادمة 

سنترال،  تكيف  وكراجين، 

ــه ســبــاحــة،  ــركـ ــة وبـ ــق ــدي ح

متر   465 االرض  مساحة 

ȵ 33339577

ȵ36677714
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العاصمة

 منازل وفلل للبيع

في  ¶ ــدة  ــدي ج فــيــا  للبيع 

وراقــي،  جديد  موقع  سند، 

تـــتـــكـــون مـــــن طــابــقــيــن 

صالتين  غــرف   4 ونصف، 

غسيل  غرفة  ملحق  مطبخ 

البناء 280  وكــراج، مساحة 

متر، السعر 145 ألف دينار 

ȶ @sayedmahdi_r_e
ȵ 39088229
ȵ33330965 

في  ¶ ــدة  ــدي ج فــيــا  للبيع 

على  توبلي،  خليج  منطقة 

مستوى راقي، من طابقين 

صالتين  غــرف   5 ونصف، 

مطبخين 6 حمامات ملحق 

جميلة  حديقة  غسيل  غرفة 

 3000 المساحة  وكراجين، 

قدم، السعر 165 ألف دينار  

ȶ @sayedmahdi_r_e

ȵ 39088229

ȵ33330965 

في  ¶ ــدة  ــدي ج فــيــا  للبيع 
ــد، مــوقــع  ــ ــن مــنــطــقــة ســ
تتكون من  وهـــادئ،  راقــي 
طابقين ونصف، 5 غرف 4 
مطبخين  صالتين  حمامات 
غرفة  طــعــام  غــرفــة  ملحق 
وكــراجــيــن،  حــديــقــة  غسيل 
متر،   516 االرض  مساحة 
متر،   485 الــبــنــاء  مساحة 
ــار  ــن دي ــــف  أل  280 الــســعــر 

ȶ @sayedmahdi_r_e
ȵ 39088229
ȵ33508898  

متاصقتين  ¶ فلتين  للبيع 

ممتاز  بموقع  الجفير  فــي 

على زاوية، كل فيا تتكون 

من 4 غرف نوم 5 حمامات 

وبركة  واحــدة  لسيارة  كــراج 

الــمــســاحــة 570  ــاحــة،  ســب

متر، السعر 450 ألف دينار

ȵ 38411066

ȵ38411033

لــلــبــيــع فــيــا فـــي ســتــرة  ¶

األرض  مساحة  مــركــوبــان 

البناء  مساحة  متر،   302.8

330 مترا، 4 غرف نوم، 4 

مطبخ  صالتين،  حمامات، 

ــارجــي،  ــي، مــطــبــخ خ ــلـ داخـ

لسيارتين،  كــراج  حمامين، 

ــرة ومــجــلــس،  ــي ــب صـــالـــة ك

ــارا ــن دي ــف  ألـ  160 الــســعــر 

ȵ 36369191 

ȵ38089661

منطقة  ¶ في  منزل  للبيع 

مدرسة  مــن  قريب  الــديــه، 

الرازي بناء حديث، مساحته 

متر،   12 ونــص في  متر   5

يــتــكــون مــن 4 طــوابــق،8  

السعر  حمامات،  و5  غرف 

دينار ألف   100 المطلوب 

ȵ 36369191

ȵ38089661
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المحرق

 منازل وفلل للبيع

ــراد ـ  ¶ ــ فــيــا لــلــبــيــع فـــي ع
العمر  الــبــحــر،  مــن  قــريــبــه 
االرض  مساحة  سنة،   15
البناء  مساحة  مــتــر،   369
تــتــكــون مــن 3  550 مــتــر، 
صالتين  حمامات   4 غــرف 
كــــراج ســيــارتــيــن وحــديــقــة 

 185 البيع  سعر  صغيرة، 

للتفاوض قابل  دينار  ألف 

ȵ39533559

منطقة  ¶ فــي  فيا  للبيع 

 200 االرض  مساحة  عراد، 

متر، السعر 160 ألف دينار

ȵ 37766972

ȵ34007706

الشمالية

لـــلـــبـــيـــع فـــيـــا جـــديـــدة ¶

فـــــــــــي الــــــــشــــــــاخــــــــورة

ــكــون  ــت ــاز ت ــتـ ــمـ ــع مـ ــ ــوق ــ م

ــرف 4 حــمــامــات  غـ مـــن 4 

ــة  ــرفـ ــة مـــطـــبـــخ غـ ــ ــالـ ــ صـ

ــة،  ــ ــل ــســ ــ ــغ ــ خـــــــادمـــــــة وم

دينار  ألف   150 المطلوب 

ȶ Alsagheer_Real_Estate

ȵ 39652396

ȵ36459593

ــدد  ¶ ــجـ ــت مـ ــ ــي ــ ــع ب ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــامـــل فــــى مــنــطــقــه  ــكـ ــالـ بـ

المساحة 132م،  شهركان، 

ديـــنـــار  ــف  ــ ألـ  90 الـــســـعـــر 

ȵ 39711001

ȵ39744004 

عصرية  ¶ فاخرة  فيا  للبيع 

متر   307 الــجــنــبــيــة،  فـــي 

من  تتكون  ــة،  ــ زاوي مــربــع، 

ــرف مــاســتــر صـــاالت  5 غــ

ــة ســبــاحــة،  ــرك مــفــتــوحــة وب

ألـــف   220 ــلـــوب  ــطـ ــمـ الـ

S12122  - ــل  ــاب ق ديـــنـــار 

ȵ36711140 

¶  13 دوار  في  فيا  للبيع 

ــارع الـــعـــام تقع  عــلــى الـــشـ

عـــلـــى شـــارعـــيـــن، تــتــكــون 

ــرف 5 حــمــامــات  غـ مـــن 4 

ــيــن مــطــبــخ وكــــراج  ــت صــال

 130 المطلوب  لسيارتين، 

للتفاوض  قابل  دينار  ألف 

ــة الــتــقــســيــط  ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ وبـ

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

ــت فـــــي م  ¶ ــ ــي ــ ــع ب ــيـ ــبـ ــلـ لـ

المساحة   ،7 ــدوار  ــ ال حمد 

حمامين  غرف   7 525.4م، 

صـــالـــة مــطــبــخــيــن غــرفــة 

غسيل وكراج لـ 3 سيارات، 

دينار  ألف   150 المطلوب 

للجادين وبإمكانية التقسيط

ȶ @BCFC_RE 

ȵ36864666

وراقية  ¶ جديدة  فيا  للبيع 

السفير  فــيــا  مــقــابــل  جـــدا 

 476.4 مساحتها  األلماني 

غــرف   4 ــن  مـ ــكــون  ــت ت م، 

ماستر صالة كبيرة حمامين 

ــي وخـــارجـــي  ــلـ مــطــبــخ داخـ

وكـــــــراج ألربــــــع ســـيـــارات 

كــبــيــرة مــع بركة  وحــديــقــة 

الــمــطــلــوب 310  ســبــاحــة، 

للتفاوض  قابل  دينار  آالف 

ȶ Alsagheer_Real_Estate

ȵ 39652396

ȵ36459593

ــي صــدد  ¶ ــا لــلــبــيــع فـ فــي

 275 االرض  مــســاحــة  ـ 

 350 الــبــنــاء  مساحة  مــتــر، 

مــتــر، تــتــكــون مــن 4 غــرف 

ــن  ــي ــت صــال ــات  ــ ــام ــ ــم ــ ح  4

ــة غــســيــل  ــ ــادمـ ــ غــــرفــــة خـ

ــر الــبــيــع  ــزن، ســع ــخـ ــع مـ مـ

نــهــائــي ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ أل  145

ȵ39533559

ــي عــيــن  ¶ ــيــع بـــيـــت فــ ــب ــل ل

المساحة  جدحفص،  الــدار 

 300 ــدخـــل  الـ مـــتـــر،   125

ديـــــنـــــار )ســــكــــن عـــمـــال( 

دينار  ــف  أل  65 المطلوب 

المستأجر  على  والكهرباء 

ȵ 37766972

ȵ33588103

لــلــبــيــع فــيــا راقـــيـــة في  ¶

ســرايــا 1، مــوقــع مــمــتــاز، 

ــرف 5 حــمــامــات  غـ مـــن 5 

داخلي  مطبخ  كبار  صالتين 

سباحة،  بركة  مع  وخــارجــي 

متر،   462 االرض  مساحة 

ــنــار دي ــــف  أل  230 الــســعــر 

ȵ33424004

ــي صــدد  ¶ ــا فـ لــلــبــيــع فــي

الريف،  مجمع  من  بالقرب 

 4 ــامـــات  حـــمـ  8 ــرف  ــ غـ  8

ارض  ومطبخين،  صــاالت 

المساحة  الــمــنــزل،  خــلــف 

 ،746 البناء  مساحة   678

ــنــار دي ــــف  أل  300 الــســعــر 

ȵ 38411066

ȵ38411033
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لــلــبــيــع فــيــا فـــي ســرايــا  ¶

األرض  مساحة  البساتين، 

مساحة  ــع  ــرب م مــتــر   174

 4 مــربــع،  متر   270 الــبــنــاء 

ــة مع  ــرف مــاســتــر، صــال غـ

مــطــبــخ مــفــتــوح ومــطــبــخ 

للضيوف،  حمام  خــارجــي، 

ــة خــلــفــيــة  ــقـ ــديـ كــــــــراج، حـ

S13571 - وحديقة أمامية

ȵ36711140 

الشاخورة  ¶ في  فيا  للبيع 

ــكــون  ــت ــاز ت ــتـ ــمـ ــع مـ ــ ــوق ــ م

ــرف 4  ــ مـــن طــابــقــيــن 4 غ

حــمــامــات صــالــة واســعــة 

خــادمــة،  وغــرفــة  المساحة 

م،   204 مـــســـاحـــتـــهـــا 

دينار  ألف   137 المطلوب 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

المالكية،  ¶ في  للبيع  فيا 

متر-   294 األرض  مساحه 

ــتــســهــيــات، 6  مــخــطــط ال

صالتين  حمامات   7 غــرف 

ســـيـــارتـــيـــن، سعر  وكــــــراج 

ديــنــار ألــــف   145 الــبــيــع 

ȵ39533559

المالكية  ¶ في  فيا  للبيع 
مخطط الري، موقع ممتاز، 
صالة  حمامات   4 غــرف   4
ومطبخ، المساحة 225 م، 
دينار  ألف   120 المطلوب 

ȵ 39711001
ȵ39744004  

حمد  ¶ بمدينة  بيت  للبيع 
نوم  غرف   9 االول،  ــدوار  ال
كبيرة  صــالــة  حــمــامــات   8
لـ  وكــراج  مجلس  مطبخين 
 369 المساحة  سيارات،   3
متر، السعر 140 ألف دينار 

ȵ33454004

¶  - ابوقوة  في  فيا  للبيع 
مفروشة،  نصف   ،2 سرايا 
4 غرف 5 حمامات صالتين 
مطبخ مفتوح غرفة غسيل 
ــاحــة،  ــة ســب ــ ــرك ــ ــزن وب ــخـ مـ
ألـــف   168 ــلـــوب  ــطـ ــمـ الـ
التقسيط  وبإمكانية  دينار 

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666 

ــي بــنــي  ¶ ــ ــع ف ــي ــب ــل فـــيـــا ل
التسهيات،  مخطط  جمرة 
ماستر  غرف   5 من  تتكون 
مع  وخارجي  داخلي  مطبخ 
مساحة  ســيــارتــيــن،  ــراج  ــ ك
سعر  ــر،  ــت م  258 االرض 
قابل دينار  ألف   180 البيع 

ȵ39533559

تحت  ¶ جــديــدة  فيا  للبيع 

على  كرانة  في  التشطيب 

ــن وزاويــــــة تــتــكــون  ــي شــارع

ــصــف، من  ــن ون ــ مــن دوري

مــجــلــس صــالــة مــطــبــخ 4 

نـــوم  ــرف  ــ غـ ــامـــات 3  حـــمـ

ــة ومــغــســلــة  غـــرفـــة شــغــال

 140 المطلوب  كــراج،  مع 

للتفاوض  قابل  دينار  ألف 

ȶ Alsagheer_Real_Estate

ȵ 39652396

ȵ36459593

في  ¶ ــدة  ــدي ج فــيــا  للبيع 

 6 غـــرف   5 حــبــشــي،  جبلة 

مطبخين  صالتين  حمامات 

غسيل  غرفة  خادمة  غرفة 

مــخــزن كــراجــيــن وحــديــقــة، 

ــار ــن دي ــــف  أل  180 الــســعــر 

ȵ 33339577

ȵ36677714

عــالــي،  ¶ فــي  فــيــا  للبيع 

ــرف 7 حــمــامــات  غـ مـــن 5 

داخلي  مطبخين  صالتين 

لسيارتين،  وكــراج  وخارجي 

ألـــف   165 ــلـــوب  ــطـ ــمـ الـ

التقسيط  وبإمكانية  دينار 

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666 

في شهركان،  ¶ للبيع  فيا 

 300 األرض  ــة  ــاحـ ــسـ مـ

حمامات   7 غــرف   6 مــتــر، 

سيارتين،  وكـــراج  صالتين 

دينار ألف   135 البيع  سعر 

ȵ39533559

في شهركان،  ¶ للبيع  فيا 

 300 األرض  ــة  ــاحـ ــسـ مـ

حمامات   7 غــرف   6 مــتــر، 

سيارتين،  وكـــراج  صالتين 

دينار ألف   140 البيع  سعر 

ȵ39533559

بمدينة  ¶ ــاج  ات فيا  للبيع 

ماستر  غــرف   4 مــن  حمد، 

ملحق خدم من غرفة وحمام 

ــة غــســيــل،  ــرفـ ــزن وغـ ــخـ ومـ

متر،   180 االرض  مساحة 

متر،   275 البنيان  مساحة 

ــنــار دي ــــف  أل  115 الــســعــر 

ȵ33454004
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الشمالية
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ــي  ¶ لــــلــــبــــيــــع فـــــيـــــا فـ

سانت  مخطط  الــشــاخــورة 

ــر، الــتــصــنــيــف  ــوفـ ــتـ ــرسـ كـ

 325 مــســاحــتــهــا  بــــي،  ار 

ملحق،  على  تحتوي  متر، 

دينار ألف   185 المطلوب 

ȵ 33588103 

ȵ37766972

ــدوار  ¶ ــ ال فــي  فــيــا  للبيع 

ــنـــة حــمــد،  الـــســـابـــع مـــديـ

المساحة 423 متر، مكونه 

غـــرف  و5  ــن  ــي ــق طــاب مــــن 

مطبخين  حمامات   5 نــوم 

 170 المطلوب  وكراجين، 

للتفاوض قابل  دينار  ألف 

ȵ37766972

في  ¶ ــدة  ــدي ج فــيــا  للبيع 

غـــرف   5 ــن  ــ م الـــجـــنـــبـــيـــة، 

ــن  ــي ــت صــال ــات  ــ ــام ــ ــم ــ ح  7

مــجــلــس مــطــبــخــيــن غــرفــه 

طــعــام غــرفــة خــادمــة غرفة 

غــســيــل مــخــزن وكــراجــيــن، 

متر،   308 االرض  مساحة 

ــنــار دي ــــف  أل  215 الــســعــر 

ȵ 33339577

ȵ36677714

للبيع فيا في بني جمرة،  ¶

األرضــي  الطابق  طابقين، 

صالة  )حــوش،  من  يتكون 

مطبخ  مجلس،  حمام،  مع 

كــبــيــر ومــطــبــخ خـــارجـــي، 3 

لسيارة  وكـــراج  نــوم  غــرف 

ــدة(، الــطــابــق الــثــانــي  ــ ــ واح

ــن إحــداهــمــا  ــي مـــن )شــقــت

تتكون من غرفتين  مؤجرة، 

ومطبخ(،  صــالــة  حمامين 

ــنــار دي ــــف  أل  180 الــســعــر 

ȵ 36369191 

ȵ38089661

الجنوبية

المرجانة  ¶ في  فيا  للبيع 

 1008 الــمــســاحــة  )الـــــدرة( 

متر، السعر 525 ألف دينار

ȵ 37766972

ȵ39939090

للبيع فيا في درة البحرين  ¶

الراقي  بالفرش  مفروشة 

المفتوح  البحرين  مقابل 

مـــع جـــي تــــي، الــمــســاحــة 

S14027 - 750 متر مربع

ȵ36711140 

المحرق

شقق للبيع

امـــواج  ¶ فــي  شــقــة  للبيع 

ــا 1، تــتــكــون مــن 4  ــ – زاوي

211.5م،  المساحة  غرف، 

ــار،  ــنـ ديـ  700 بــــ  مـــؤجـــرة 

ألـــف   145 ــلـــوب  ــطـ ــمـ الـ

التقسيط  وبإمكانية  دينار 

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

لــلــبــيــع شــقــة ديــلــوكــس  ¶

في  تــقــع  ــي  ــ راق تشطيب 

على  تــطــل  خليفة  مــنــتــزه 

ــون مــــن 3  ــكـ ــتـ الـــبـــحـــر، تـ

128م،  الــمــســاحــة  غـــرف، 

دينار  ــف  أل  75 المطلوب 

ــة الــتــقــســيــط  ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ وبـ

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666 

مباشرة  ¶ المالك  من 
أرض  قــطــعــة  ــبــيــع  ــل ل
ــنــي  ــة ب ــقـ ــنـــطـ فـــــي مـ
مصنفة(  ــر  )غــي جــمــرة 
متر   754.1 المساحة 
ــربـــع، بــســعــر مــغــري  مـ
خاص( سعر  )وللجادين 

ȵ 36733322

الشمالية

جدا  ¶ تمليك،  شقة  للبيع 

صغيرة  فيا  بمثابة  راقية 

من  بالقرب  أبوصيبع  في 

صالة المطرود، من 3 غرف 

كبيرة مطبخ حمامات صالة 

مساحتها  لسيارتين،  وكراج 

215 م، السعر 88 ألف دينار

ȶ Alsagheer_Real_Estate

ȵ 39652396

ȵ36459593

¶  1 سرايا  في  شقة  للبيع 

غرفتين  الــمــدرســة،  خلف 

ومطبخ،  صــالــة  حمامين 

السعر  بالكامل،  مفروشة 

60 ألف دينار قابل للتفاوض

ȵ 33339577

ȵ36677714

في  ¶ تمليك  شقة  للبيع 

حمامين  ــرف  غ  4 الــبــديــع، 

ــد،  ــعـ ــصـ مـ  - ومــــطــــبــــخ 

مــتــر،   219 مـــســـاحـــتـــهـــا 

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  77 الـــســـعـــر 

ȵ 39711001

ȵ39744004

ــدة  ¶ ــديـ ــة جـ ــقـ لــلــبــيــع شـ

فـــي الــجــنــبــيــة مــســاحــتــهــا 

غـــرفـــتـــيـــن  ــر،  ــ ــتـ ــ مـ  108

ومطبخ،  صــالــة  حمامين 

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  57 الـــســـعـــر 

ȵ 39711001

ȵ39744004  
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العاصمة

بنايات للبيع

في  ¶ جــديــدة  بناية  للبيع 

النعيم، مكونة من 4 شقق 

حمامين  غــرفــتــيــن  مـــن   3

من  وشقة  ومطبخ،  صالة 

غرفة صالة حمام ومطبخ، 

بنيان على الحد، السعر 135 

للتفاوض قابل  دينار  ألف 

ȵ 33339577

ȵ36677714

ــايـــة تــجــاريــة  ¶ ــنـ ــع بـ ــي ــب ــل ل

ــى شـــارعـــيـــن  ــلـ جــــديــــدة عـ

زاويــــــــة فــــي الــســنــابــس 

شــقــق   3 مـــــن  ــون  ــكــ ــ ــت ــ ت

وعـــدد 2 مــحــات تــجــاريــة، 

ــار  ــن دي ــــف  أل  115 الــســعــر 

ȵ 33339577

ȵ36677714

ــى فـــي  ¶ ــ ــن ــ ــب ــ ــع م ــ ــي ــ ــب ــ ــل ــ ل

 3 مــن  مــكــون  القضيبية 

األرض  مــســاحــة  طـــوابـــق، 

 16 مــن  يتكون  متر،   436

شقق   6 )غــرفــتــيــن(،  شقة 

)غــرفــة واحـــدة(، 4 محات 

المدخول  ومصعد،  تجارية 

ــار،  ــن دي  4,886 ــشــهــري  ال

ديــنــار  620,000 الــســعــر 

ȵ 38411066

ȵ38411033

منطقة  ¶ فــي  بناية  للبيع 

طابقين  من  تتكون  الحد، 

حمامين  غرف   3 6 شقق، 

صــالــة ومــطــبــخ، مــواقــف 

ــادي صــحــي،  ــ ــارات، نـ ــ ــي ســ

ــاحـــة، مــســاحــة  ــبـ ــة سـ ــركـ بـ

مؤثثة  مــتــر،   441 االرض 

مـــؤجـــرة شيك  ــكــامــل،  ــال ب

السعر  ديــنــار،   4000 واحــد 

قــابــل ــار  ــ ــن ــ دي ــف  ــ ألـ  430

ȶ @sayedmahdi_r_e  

ȵ 39088229 

ȵ33804499 

في  ¶ للبيع  جــديــدة  بناية 

شقة   18 من  تتكون  الزنج 

ــن غــرفــتــيــن  ــل شـــقـــة مــ ــ ك

ومطبخ،  صــالــة  حمامين 

متر،   340 االرض  مساحة 

سعر   ،4800 الـــمـــدخـــول 

قابل  دينار  ألف   600 البيع 

ȵ39533559

مبنى  ¶ للمبادلة  او  للبيع 

في  ممتاز  بموقع  تــجــاري 

للمبادلة  المنامة، مطلوب 

او  ــج  ــزن ال فــي  آخـــر  بمبنى 

توبلي خليج  او  الــمــاحــوز 

ȵ39063887

ــاري مــكــون  ¶ ــ ــج ــ مــبــنــى ت

ــحـــات قــــرب بــاب  مـــن مـ

األرض  مساحة  الــبــحــريــن، 

5,000 قدم، على شارعين 

المربع  القدم  سعر  زاويــة، 

للتفاوض قابل  دينار   120

ȵ33780411

المحرق

امـــواج  ¶ فــي  بــنــايــة  للبيع 

من  مكونه  ممتاز،  موقع 

ــيــن  )غــرفــت ــن  مــ 5 شـــقـــق 

ومطبخ(  صــالــة  حــمــامــيــن 

وشــقــة عــلــى طــابــق كامل 

مـــع حـــديـــقـــة، الــمــدخــول 

 380 السعر  ديــنــار،   2500

للتفاوض  قابل  دينار  ألف 

ȵ 33339577

ȵ36677714

للبيع مبنى جديد في عراد،  ¶

مصعد،  فيها  شــقــق   10

ــنــار دي ــــف  أل  550 الــســعــر 

ȵ 37766972

ȵ34007706

لم  ¶ ــدة  ــدي ج بــنــايــة  للبيع 

تسكن في عراد تتكون من 

من  شــقــق   3 شــقــق،   10

 3( و7 شقق من  )غرفتين( 

ومواقف،  ومصعد  غــرف( 

مربع،  متر   542 المساحة 

دينار ألف   500 المطلوب 

ȵ 39993932 

ȵ33277337
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الشمالية

بنايات للبيع

للبيع بناية في جدحفص  ¶

الــقــدم،  ــرة  ك ملعب  خلف 

مــكــونــة مــن 7 شــقــق من 

غــرفــتــيــن حــمــامــيــن صــالــة 

ومــطــبــخ، الــمــســاحــة 369 

الشهري  ــمــدخــول  ال مــتــر، 

ــســعــر  ال ــار،  ــ ــنـ ــ ديـ  1340

ألـــف   210 ــلـــوب  ــطـ ــمـ الـ

ــلــتــفــاوض  ــل ل ــابـ ــار قـ ــ ــن ــ دي

ȵ 33339577

ȵ36677714

ــى غــيــر  ¶ ــ ــن ــ ــب ــ لـــلـــبـــيـــع م

ــاد،  ــمــاب ــي ســل مــكــتــمــل فـ

353م،  االرض  مــســاحــة 

ــار ــن دي ــــف  أل  170 الــســعــر 

ȵ 39711001

ȵ39744004 

للبيع مبنى جديد في سرايا  ¶

بجوار  ــة،  ــي راق منطقة   ،1

كريستوفر،  سانت  مدرسة 

شــقــق   7 ــن  ــ ــ م ــون  ــ ــكـ ــ مـ

حــمــامــيــن صالة  )غــرفــتــيــن 

بالكامل،  مــؤجــر  ومــطــبــخ( 

متر،   300 االرض  مساحة 

ــنــار دي ــــف  أل  300 الــســعــر 

ȵ33424004

سكني  ¶ روعة  مبنى  للبيع 

الشاخورة  فــي  استثماري 

مساحته  ــوارع،  شــ  3 على 

فيا  مــن  يتكون  م،   356

شقتين  راقي،  اثاث  مؤثثة 

ــرف، شــقــتــيــن  ــ ــ غـ  3 مــــن 

ــة  ــقـ مـــــن غـــرفـــتـــيـــن وشـ

 210 الــســعــر  ــو،  ــوديـ ــتـ سـ

للتفاوض  قابل  دينار  ألف 

ȶ Alsagheer_Real_Estate

ȵ 39652396

ȵ36459593

ســرايــا  ¶ فــي  مبنى  للبيع 

سانت  مــدرســة  بــجــانــب   1

 388 المساحة  كرستوفر، 

ألــف   450 ــســعــر  ال مـــتـــر، 

ــلــتــفــاوض  ــل ل ــابـ ــار قـ ــ ــن ــ دي

ȵ 33339577

ȵ36677714

على ¶ اتصل  إعانك  لحجز 

ȵ39901064

في  ¶ للبيع  جــديــد  مــبــنــى 

سلماباد من 3 ادوار 6 شقق 

المؤدي  العام  شــارع  على 

الى جامعه AMA، مساحة 

األرض 364 متر، التصنيف 

RB، السعر 350 ألف دينار

ȵ39533559

ســرايــا  ¶ فــي  للبيع  بــنــايــة 

1 خــلــف مـــدرســـة ســانــت 

كـــريـــســـتـــوفـــر، مــســاحــة 

شارعين  متر،   388 االرض 

وزاويــــــــه، تــتــكــون مـــن 7 

ــى غــرفــتــيــن،  ــلـ ــق عـ ــقـ شـ

شهريا،   2800 الــمــدخــول 

دينار ألف   450 البيع  سعر 

ȵ39533559

في  ¶ جــديــدة  للبيع  بناية 

سرايا 1 خلف مدرسة سانت 

االرض  كريستوفر، مساحة 

واحـــد،  شــــارع  ــر،  ــت م  615

مساحة كل شقه 100 متر، 

رخصة  جدا،  راقي  تشطيب 

من  تتكون  تمليك  شقق 

غرفتين،  عــلــى  شــقــة   12

دينار ألف   650 البيع  سعر 

ȵ39533559

الجنوبية

الــرفــاع  ¶ فــي  مبنى  للبيع 

يــتــكــون من  الــحــجــيــات،   –

سكن  شــقــق   3 و  محلين 

متر   360 المساحة  عمال، 

 1,700 الــمــدخــول  ــع،  مــرب

 200 ــوب  ــمــطــل ال ديـــنـــار، 

S14118  - ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ أل

ȵ36711140

ورشة للبيع

لــلــبــيــع ورشــــة ألــمــنــيــوم  ¶

بكامل معداتها في منطقة 

طشان، المساحة 20 * 20 

السجل،  ــدون  ب البيع  متر، 

 12,500 ــوب  ــ ــل ــطــ ــمــ ــ ال

S14046  - ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ أل

ȵ36711140 

مطعم للبيع

ــع  ¶ ــ ــي ــ ــب ــ ــل ــ مــــــطــــــعــــــم ل

ــع ــ ــدي ــ ــب ــ عــــلــــى شــــــــــارع ال

ȵ33116629

مزرعة للبيع

منطقة  ¶ في  مزرعة  للبيع 

بالكامل،  محاطة  الــكــورة، 

ــاء والـــمـــاء  ــكــهــرب مـــــزودة ب

ومــــــاء ارتـــــــــــوازي، ســكــن 

ــال، ورشـــــــة، نــخــيــل،  ــمــ ــ ع

مــتــر،   2432 الــمــســاحــة 

ــار  ــن دي ــــف  أل  285 الــســعــر 

ȶ @sayedmahdi_r_e

ȵ 39088229

ȵ33330965

العاصمة

 منازل وفلل لاليجار

لــإيــجــار فــيــا راقــيــة في  ¶

تتكون  الــنــاصــفــة  جــــرداب 

ــرف 8 حــمــامــات  غـ مـــن 5 

بركة  مطبخين  صـــاالت   3

ــقــة، نصف  ســبــاحــة وحــدي

فرش، المطلوب 900 دينار

ȵ 39993932 

ȵ33277337

¶  / لاستثمار  قديم  بيت 

لإيجار في منطقة المطاعم 

ــن دوريــــــن،  بــالــعــدلــيــة مــ

مربع،  متر   200 المساحة 

مكاتب  أو  لمطعم  يصلح 

زاوية  شــوارع   3 على  ويقع 

دينار  2000 شهري  بإيجار 

ȵ33780411
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المحرق

 منازل وفلل لاليجار

ــا راقـــيـــة مــفــروشــة  ¶ ــي ف

ــل لـــإيـــجـــار فــي  ــامـ ــكـ ــالـ بـ

قــالــي، مــوقــع مــمــتــاز، 4 

غـــرف 4 حــمــامــات صــالــة 

كـــبـــيـــرة مـــطـــبـــخ وجــــــراج 

لسيارتين، السعر 700 دينار

ȵ33424004

الشمالية

ــار فــيــا فـــي ســار  ¶ ــج ــإي ل
منطقة هادئة جدا، غرفتين 
كبير  مــطــبــخ  حــمــامــات   3
المكيفات  مع  كبيرة  صالة 
لسيارتين  وكراجين  اسبلت 
وبـــركـــة ســـبـــاحـــة، الــســعــر 
للتفاوض  قابل  دينار   500

ȵ 33339577
ȵ36677714

في  ¶ كبيرة  فيا  لــإيــجــار 
الــبــديــع، مــســاحــتــهــا 700 
غــرف  ــن 5  ــي ــق ــر، طــاب ــتـ مـ
لــروضــة،  تصلح  وحــديــقــة، 
ديـــنـــار  1500 الـــســـعـــر 

ȵ 39711001
ȵ39744004  

العاصمة

شقق لإليجار

ــار شـــقـــة راقـــيـــة  ¶ ــجـ ــإيـ لـ

ــقــفــول، غــرفــتــيــن نــوم  ــال ب

ومطبخ  ــة  صــال حــمــامــيــن 

تكييف  - مواقف(  )مصعد 

دينار  350 السعر  مركزي، 

ȵ33454004

لـــإيـــجـــار شــقــة جــديــدة  ¶

محطة  خلف  السيف  فــي 

حمامين  غرفتين  البترول، 

مفروشة  ومطبخ،  صــالــة 

ــي،  ــ ــرش راقـ ــ بـــالـــكـــامـــل فـ

المطلوب 450 دينار شامل 

والبلدية    والــمــاء  الكهرباء 

ȵ 33339577

ȵ36677714

في  ¶ راقــيــة  شقة  لإيجار 

على  مطلة  توبلي،  خليج 

حمامين  غــرفــتــيــن  الــبــحــر، 

صالة ومطبخ )بارك مصعد 

 270 الـــســـعـــر  وحــــــــارس( 

والبلدية الكهرباء  مع  دينار 

ȵ33424004

المحرق

ــار شـــقـــة راقـــيـــة  ¶ ــجـ ــإيـ لـ

نوم  غــرف   3 بالبسيتين، 

ومطبخ،  صــالــة  حمامين 

بركة   - مواقف   - )مصعد 

سباحة - صالة العاب - غرفة 

مؤثثة  مــجــمــع(   – غــســيــل 

دينار   450 السعر  بالكامل، 

ȵ33454004

بالبسيتين،  ¶ شقة  لإيجار 

حــمــامــيــن  ــوم  ــ نـ ــرف  ــ غـ  3

 - )مصعد  ومطبخ  صــالــة 

مواقف(، السعر 300 دينار

ȵ33454004

 ¶ Luxury flat for rent in 

Amwaj, 2 bedroom 2 

bathroom hall kitchen 

& park, fully furnished, 

all inclusive 450 BD

ȵ33454004 

الشمالية

عالي  ¶ فــي  شقة  لــإيــجــار 

ــن الـــنـــفـــق،  ــ ــرب مـ ــ ــق ــ ــال ــ ب

ــن غـــرفـــتـــيـــن حــمــامــيــن  ــ م

ــالـــة وبــلــكــونــة مــطــبــخ صـ

ȵ 33874598

ȵ33399414

لإيجار شقة في المقشع  ¶

غرفتين  من  تتكون  حديثة 

صالة مطبخ وحمامين مع 

مصعد،  به  والمبنى  بــارك 

ديـــنـــار   220 الـــمـــطـــلـــوب 

ȶ Alsagheer_Real_Estate

ȵ 39652396

ȵ36459593

ـــة فــي  ¶ ــقـ ــار شــ ــ ــجـ ــ ــإيـ ــ لـ

المكيفات  مع  الــشــاخــورة، 

والـــســـتـــائـــر، بــالــقــرب من 

مكونه  االســامــي،  البنك 

حمامين صالة  غرفتين  من 

مــطــبــخ )بــــــارك ومــصــعــد 

دينار   250 السعر  وحــارس( 

ȵ33424004

ــا  ¶ ــة بــســراي لـــإيـــجـــار شــق

حمامين  ــوم  ن غرفتين   ،2

مواقف   - ومطبخ  صــالــة 

للسيارات، السعر 230 دينار

ȵ33454004

ــة فــي  ¶ ــ ــق ــار شــ ــ ــجـ ــ ــإيـ ــ لـ

حمامين  غرفتين  الــبــديــع، 

بلكونة،   - ومطبخ  صــالــة 

ديــــنــــار  220 الــــســــعــــر 

ȵ 39711001

ȵ39744004

في  ¶ كبيرة  شقة  لإيجار 

حمامين  غرفتين  الــبــديــع، 

نصف  ومـــطـــبـــخ،  ــة  ــالـ صـ

مفروشة، السعر 250 دينار   

ȵ 39711001

ȵ39744004

شقة لإيجار في دوار 13  ¶

اإلمــام علي،  قــرب مسجد 

3 غرفة نوم 2 حمام صالة 

الثاني  الــطــابــق  ومــطــبــخ، 

ȵ 36369191 

ȵ39401334

لإيجار شقة في الجنبية،  ¶

ــرف حــمــامــيــن صــالــة  ــ 3 غ

مفروش،  نصف  ومطبخ، 

ديـــنـــار        300 الـــمـــطـــلـــوب 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

الــدراز  ¶ فــي  شقة  لإيجار 

الــعــام،  الــشــارع  مــن  قريبة 

غــرفــتــيــن حــمــامــيــن صــالــة 

دينار   160 السعر  ومطبخ، 

ȵ 39711001
ȵ39744004

ـــة فــي  ¶ ــقـ ــار شــ ــ ــجـ ــ ــإيـ ــ لـ

حمامين  غرفتين  الجنبية، 

بلكونة،   - ومطبخ  صــالــة 

نــصــف مـــفـــروشـــة، يــوجــد 

ــارس  ــات مــصــعــد حـ ــ ــارك ــ )ب

ــام امـــنـــي مــتــكــامــل(  ــظـ ونـ

ديـــنـــار   280 الـــمـــطـــلـــوب 

ȵ 33339577

ȵ36677714

ـــة فــي  ¶ ــقـ ــار شــ ــ ــجـ ــ ــإيـ ــ لـ

ــمــقــشــع خـــلـــف مــحــطــة  ال

حمامين  غرفتين  البترول، 

مفروشة،  نصف  وصــالــة، 

ديـــنـــار  200 الـــمـــطـــلـــوب 

ȵ 37766972

ȵ33588103
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الشمالية

شقق لإليجار

في  ¶ جديدة  شقة  لإيجار 

ــار، غــرفــتــيــن حــمــامــيــن  ــ سـ

ــبـــخ، كــبــيــرة  ــة ومـــطـ ــالـ صـ

دينار   170 المطلوب  جــدًا، 

ȵ 33339577

ȵ36677714

في  ¶ راقــيــة  شقة  لإيجار 

مفروشة،  نصف  الجنبية 

بـــالـــقـــرب مــــن الــمــجــمــع 

هــادئــة،  منطقه  الــجــديــد، 

حمامين صالة  غرفتين  من 

مصعد  )بــــــارك  ومــطــبــخ 

دينار  270 السعر  وحــارس( 

ȵ33424004

بسلماباد،  ¶ شقة  لإيجار 

حــمــامــيــن  ــوم  ــ نـ ــرف  ــ غـ  3

 - وبــلــكــونــه  مطبخ  صــالــة 

دينار  200 السعر  موقف، 

ȵ33454004

ــيــرة  ¶ ــار شـــقـــة كــب ــجـ ــإيـ لـ

غــرفــتــيــن   ،1 ســـريـــا  ــي  ــ ف

ومطبخ،  صــالــة  حمامين 

نــصــف مـــفـــروشـــة، يــوجــد 

وحـــارس(  ــاركــات  ب )مصعد 

ديــــنــــار   380 الــــســــعــــر 

ــاء  ¶ ــ ــرب ــ ــه ــ ــك ــ شــــامــــلــــة ال

والــــــــمــــــــاء والــــبــــلــــديــــة 

ȵ 33339577

ȵ36677714

الجنوبية

في  ¶ شــقــق   6 لـــإيـــجـــار 

ــربـــي )شــيــك  ــغـ ــاع الـ ــ ــرف ــ ال

راقـــي، 3  ــد(، تشطيب  واحـ

غرف   3 مــن  تتكون  شقق 

وصــالــة،  حمامين  مطبخ 

سعر اإليجار 380 دينار، و3 

غرفتين  من  تتكون  شقق 

وصــالــة،  حمامين  مطبخ 

ديــنــار  280 اإليـــجـــار  ســعــر 

ȵ 38411066

ȵ38411033

 بنايات لاليجار

ــى  ¶ ــ ــن ــ ــب لــــــــإيــــــــجــــــــار مــ

ــال،  ــمـ يـــصـــلـــح لـــســـكـــن عـ

 48( شقة   12 مــن  يتكون 

 2500 الـــســـعـــر  غــــرفــــة(، 

ــلــتــفــاوض ــل ل ــابـ ــار قـ ــ ــن ــ دي

ȵ 39711001

ȵ39744004  

سرايا  ¶ فــي  شقة  لإيجار 

سانت  مــدرســة  بــجــانــب   1

ــر، غــرفــة صــالــة  ــوف ــرســت ك

حــمــام مــطــبــخ وبــلــكــونــة، 

شامله  مــفــروشــة  نــصــف 

والبلدية  والــمــاء  الكهرباء 

ȵ 33339577

ȵ36677714
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 ورشة لإليجار

ــراج  ¶ لــإيــجــار ورشـــة او ك

فـــي تــوبــلــي خــلــف أنــصــار 

ــمــســاحــة 180  ال جــالــيــري 

ــربـــع مـــع غــرفــتــيــن  مــتــر مـ

ــب،  ــت ــك ســـكـــن عـــمـــال وم

ديـــنـــار  700 الـــمـــطـــلـــوب 

ȵ 39993932 

ȵ33277337

ــار ورشـــــــات فــي  ¶ ــجـ ــإيـ لـ

مواصفات  توبلي،  منطقة 

أنصار  خلف  الجودة،  عالية 

ــبــدأ الــمــســاحــات  قـــالـــري، ت

ــر مــت  800-200 ــن  ــ ــ م

ȶ @sayedmahdi_r_e

ȵ 39088229

ȵ33330965 

مخزن لإليجار

بمساحة  ¶ مــخــزن  لــإيــجــار 

منطقة  في  مربع  متر   90

ــة، مــبــنــى  ــ ــ ــدان ــ ــ جـــيـــان وال

بالمالك لــاتــصــال  جــديــد، 

ȵ39338449

 معرض لإليجار

 سكن عمال لإليجار

ــجــار مــعــرض مــن 3  ¶ لــإي

توبلي  منطقة  فــي  أدوار 

الصناعية، المساحة حوالي 

S14018 - 1,100 متر مربع

ȵ36711140 

 ¶ For rent labor 

accommodation in 

Manama, including 

3 flats with large 

balcony and spacious 

roof space, BD 

850, Negotiable

ȵ39063887

مطلوب عقار

مكتبية  ¶ شــقــة  مــطــلــوب 

ديـــنـــار   300 حــــــدود  ــي  ــ ف

لشركة معروفة في الجنبية 

باربار أو  ســار  البديع  شــارع 

ȵ39976977

وأراضي  ¶ بنايات  مطلوب 

ــار  ــج ــإي ــع وشـــقـــق ل ــي ــب ــل ل

مــن الــمــالــك مــبــاشــرة في 

ــاطــق الــبــحــريــن جــمــيــع مــن

ȵ33454004

ــواع  ¶ ــ مــطــلــوب جــمــيــع أن

الـــعـــقـــارات مـــن الــمــالــك 

ȵ39722292 

مــــطــــلــــوب عـــــقـــــارات  ¶

ــــك مـــبـــاشـــرة   ــال ــمــ ــ مــــن ال

ȵ37766972

مواد بناء

زينة وإكسسوارات

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــكـــــات ¶

ذات جـــــــــــــــديـــــــــــــــدة 

جـــــــــــــــــــــــودة عــــــالــــــيــــــة 

مـــلـــم  2.5 ســــــمــــــك 

ȵ 36677714

ȵ36212221

لــلــعــطــور  ¶ ــيـــون  ــلـ مـ ون 

ــقــة ــث جـــــــودة تــســتــحــق ال

ȶ @1millionperfumes

ȵ 33808423

ȵ33306987

متفـــرقـــات
حـــســـيـــن  ¶ أم  مــــتــــجــــر 

ذو  ــی  ــ ــرون ــ ــت ــ ــك ــ ال ــر  ــجـ ــتـ مـ

ــة يـــهـــدف  ــ ــزيـ ــ ــار رمـ ــ ــعـ ــ أسـ

ــاجــاتــك  ــي لــتــلــبــيــة كـــل احــت

ــور  ــطــ ــ ــس ع ــ ــ ــاب ــ ــ مـــــــن م

مـــــاكـــــيـــــاج وســــــاعــــــات،

تــابــعــوا عـــروض الــمــاكــيــاج 

الــــمــــمــــيــــزة مــــــن خــــال 

حــســابــنــا فــي االنــســتــغــرام 

ȶ @bh_mekyaje

ȶ @um_hussain2008

ȵ33208551

ــي ســـنـــد  ¶ ــ ــ ــا فـ ــ ــيـ ــ فـ
ــكــامــل، 6  ــال مـــجـــددة ب
6 حمامات  نــوم  غــرف 
حمام  مع  خادمة  غرفة 
وغرفة سائق مع حمام 
ــارات،  ـــ 4 ســي ــراج ل ــ وك
دينار ألف   220 السعر 

ȵ 33602204

للبيع شقة في سرايا  ¶
الـــمـــدرســـة،  خــلــف   1
ــن  ــي ــمــام ــن ح ــيـ ــتـ ــرفـ غـ
ــخ،  ــ ــب ــطــ ــ ــة وم ــ ــ ــال ــ صــ
ــالــكــامــل،  مــفــروشــة ب
دينار  ــف  أل  60 السعر 
ــاوض ــفـ ــتـ ــلـ قـــــابـــــل لـ

ȵ 33339577
ȵ 36677714

 محل لإليجار

 ¶ For Rent Shop 

with mezzanine, 

good location in 

Manama, Rent 290 

BD, Negotiable 

ȵ39063887
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محــــــركات

TOYOTA
سيارات للبيع

ــع ســـــــيـــــــارة  ¶ ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ ــل ــ ــ ل
2010 ــل  ــوديـ مـ كـــامـــري، 

ȵ 39992662
ȵ17233229

ــا  ¶ ــوت ــوي ــلــبــيــع ســـيـــارة ت ل
2012 مـــوديـــل   ، كـــامـــري 

ȵ 39992662
ȵ17233229

LEXUSDODGE

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

LX570  2014

ȵ 36662267

ȵ17554477

لــــــلــــــبــــــيــــــع لــــــكــــــزس  ¶

2013 مـــوديـــل   RX350

ȵ 36662267

ȵ17554477

ــل  ¶ مــودي چـــارجـــر،  دودج 

ومسجل  مــؤمــن   ،2012

جلد   ،2017/9 شهر  لغاية 

سلندر   6 ــداخــل  ــال ب احــمــر 

فــــــول اوبـــــشـــــن شـــاشـــه 

ــه حجم  ــام مـــاحـ ــظـ نـ مـــع 

الــســيــارة   »20 االطــــــارات 

عند  الــســعــر  ــدًا،  ــ ج نظيفة 

للتفاوض قابل  المعاينة 

ȵ3399950

ــع ســـــــيـــــــارة  ¶ ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ ــل ــ ــ ل

2009 ــوديـــل  مـ كــــــوروال، 

ȵ 39992662

ȵ17233229

ــع ســـــــيـــــــارة  ¶ ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ ــل ــ ــ ل

2011 ــوديـــل  مـ كــــــوروال، 

ȵ 39992662

ȵ17233229

NISSAN

ــان  ¶ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ لـــــلـــــبـــــيـــــع نـ

LE 2011 بـــــــتـــــــرول 

ȵ 36662267

ȵ17554477

ــان  ¶ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ لـــــلـــــبـــــيـــــع نـ

2012 قـــــــشـــــــقـــــــاي 

ȵ 36662267

ȵ17554477

HONDA

للبيع هوندا اكورد 2012 ¶

ȵ 36662267

ȵ17554477

للبيع هوندا بايلوت 2012 ¶

ȵ 36662267

ȵ17554477
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ــس  ¶ ــ ــدري ــ ــت ــ مـــســـتـــعـــد ل

سهل  بأسلوب  الرياضيات 

ومـــبـــســـط يــتــنــاســب مــع 

وطالبة  طالب  كل  قــدرات 

والتفوق النجاح  لتحقيق 

ȵ33332417

اللغة  ¶ لتعليم  مستعد 

التأسيس  عبر  اإلنجليزية 

السليم  والنطق  الصحيح 

ــج  ــائـ ــتـ ــنـ ــان الـ ــ ــمـ ــ ــع ضـ ــ ــ م

ȵ33341234

ــة ¶ ــانـ ــيـ مــــــقــــــاوالت وصـ

وتـــــقـــــويـــــة الــــكــــهــــربــــاء 

فــيــس   3 الـــــى  ــل  ــويـ ــحـ وتـ

ــمــد  ــمــعــت ــع الـــخـــتـــم ال ــ مـ
ȵ 36677714
ȵ36212221

للمقاوالت  ¶ زاد  مجموعة 

ــة والــكــهــربــائــيــة  ــي ــشــائ اإلن

ــلـــل  ــفـ ــلـ والـــــصـــــحـــــيـــــة لـ

التصميم  مــع  والــمــبــانــي 

ــدســي  ــن ــه واإلشــــــــــراف ال

ȵ 36677714
ȵ36212221

جميع  ¶ فــي  متخصصون 

أعــمــال )الــصــبــاغــة الــرســم 

الزخرفة الجبس ورق الحائط 

بجودة  العربية(   والخطوط 

تنافسية ــار  وأســـعـ عــالــيــة 

ȶ @Argusdecor

ȵ39322552

خـدمـات عـامــة
تدريس

محاسبة

مقاوالت وصيانة

ــا عـــامـــات نــظــافــة  ¶ ــن لــدي

ــســات  ــي ــل ــات( وج ــ ــ ــادم ــ ــ )خ

نظام  عالية  خبرة  أطــفــال، 

ومــســاًء  صباحا  الــســاعــات 

والتوصيل  دينار   2 الساعة 

ــي لــجــمــيــع مــنــاطــق  مــجــان

بالواتس  الحجز  المملكة 

والحجز لاستفسار   - آب 

ȵ 33677928 

ȵ33117227

محاسبية  ¶ حــلــول  تــوفــيــر 

لــجــمــيــع أنـــــواع الــشــركــات 

دينار  100 من  تبدأ  بأسعار 

ȵ 36677714

ȵ36212221

توفير محاسبين مؤهلين  ¶

بنظام جزئي، عمل دراسات 

جدوى وخطط عمل لتمكين   

ȵ 36677714

ȵ36212221

لتصميم  ¶ مــســتــعــدون 

وتـــــــطـــــــويـــــــر مــــــواقــــــع 

بيانات  بــقــاعــدة  االنــتــرنــت 

ــارا ــ ــ ــن ــ ــ دي  150 ــط  ــ ــقـ ــ فـ

ȵ35125438

ــل  ¶ ــمــ ــعــ ــ مـــــســـــتـــــعـــــد ل

وجميع  التجارية  العامات 

بأعلى  الفنية  التصاميم 

مــســتــوى مــن اإلحــتــرافــيــة

ȵ33181444

مستعد لبرمجة وتصميم  ¶

الــكــمــبــيــوتــر حسب  ــرامــج  ب

يوجد تشكيلة  الطلب، كما 

ــرامـــج  ــبـ مـــتـــنـــوعـــة مــــن الـ

جـــاهـــزة لــمــخــتــلــف انــــواع 

عملك  اجـــعـــل  ــال،  ــمــ ــ األع

ــة ــي ــاج ــت ــر إن ــ ــث ــ أســـهـــل وأك

ȶ @magic_software

ȵ36936918

تكنولوجيا

أخرى

ميداليات  ¶ بعمل  نــقــوم 

وتعليقات مميزة مصنوعة 

من الجوخ )للسيارة وغيرها(

ȶ @jeje.shop.1

جميع  ¶ لبيع  مــســتــعــدون 

أنواع الرمل الزراعي والسماد 

والزراعة الحدائق  وخدمات 

ȵ34430227

تخليص معامالت

ــار الـــمـــســـتـــقـــبـــل  ¶ ــ ــسـ ــ مـ

ــيــص الـــمـــعـــامـــات  ــخــل ــت ل

الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــشــركــات 

والــمــؤســســات واألفـــــراد

ȵ 39993932 

ȵ33277337

فحص وتأمين سيارات

ــن  ¶ ــأمــي ــت مـــســـتـــعـــدون ل

الــــــســــــيــــــارات بــــأرخــــص 

األســـــــــعـــــــــار وأفـــــضـــــل 

أتــصــل نصل الــتــغــطــيــات 

ȵ36789126

¶  + تغسيل  بعملية  نقوم 

السيارة  وتسجيل  فحص 

ــل 15  ــاب ــرور مــق ــمــ ــ ــي ال فـ

أخرى خدمات  تتوفر  دينار 

ȵ39985833

تنظيفات

ــت  ¶ ــ ــي ــ ــع ب ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ ــل ــ ــ ل
ــكــامــل فى  ــال مـــجـــدد ب
ــان،  ــركـ ــهـ ــطــقــه شـ ــن م
132م،  ــة  ــاحـ ــسـ ــمـ الـ
دينار  ــف  أل  90 السعر 

ȵ 39711001
ȵ 39744004 

للمبادلة  ¶ او  للبيع 
بموقع  ــجــاري  ت مبنى 
ــي الــمــنــامــة،  مــمــتــاز ف
ــلــمــبــادلــة  مـــطـــلـــوب ل
بمبنى آخر في الزنج او 
الماحوز او خليج توبلي

ȵ 39063887
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