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عــقـــارات

أرايض للبيع

العاصمة

اســـتـــثـــاريـــة  ¶ ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

رأس  ــة  ــقـ ــطـ ــنـ مـ يف   RHB

ــة( مــوقــع  ــ ــي ــ ــوض ــ ــع ــ رمـــــــان )ال

ــن 3  ــ ــة م ــايـ ــنـ ــاء بـ ــنـ ــبـ مــمــيــز لـ

االرض  ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ م ادوار، 

واحــــــد،  شـــــــارع  مــــــر،   224

قــابــل ديـــنـــار  ألـــف   159 ــســعــر  ال

ȶ @sayedmahdi_r_e

ȵ 39088229

ȵ33330965

الـــبـــاد  ¶ يف  لـــلـــبـــيـــع  أرض 

 316.3 ــة  ــاحـ ــسـ املـ الـــقـــديـــم، 

 RB ــف  ــ ــي ــ ــن ــ ــص ــ ــت ــ ال مـــــــــر، 

ــر  ــع شـــــارعـــــن وزاويـــــــــــــه، س

ديـــنـــار  27 ــايئ  ــ ــه ــ ن ــدم  ــ ــقـ ــ الـ

ȵ39533559

تـــوبـــي  ¶ يف  ارض  ــيـــع  ــبـ ــلـ لـ

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

 ،RB ــف  ــي ــن ــص ــت ال مـــــر،   606

ــدم    ــق ــل ل ديــــنــــار   28 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 33339577

ȵ36677714

الــعــكــر  ¶ يف  ارض  لـــلـــبـــيـــع 

ــريب بـــــالـــــقـــــرب مـــن  ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ

ــن امـــامـــي  ــ ــارع ــ ــة، ش ــعـ ــامـ ــجـ الـ

 464 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل ــي،  ــ ــف ــ ــل ــ وخ

ديـــنـــار   21 ــوب  ــ ــل ــ ــط ــ امل م، 

التقسيط  ــة  ــي ــان ــك ــإم وب ــدم  ــق ــل ل

ȶ @BCFC_RE 

ȵ36864666

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

املــــركــــز الـــصـــحـــي، املـــســـاحـــة 

ــار  ــن دي  28 املـــطـــلـــوب  م،   495

التقسيط ــة  ــي ــان ــك ــإم وب ــدم  ــق ــل ل

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

ــج  ¶ ــي ــل خ يف  ارض  ــيـــع  ــبـ ــلـ لـ

 303 املــــســــاحــــة  ــي،  ــ ــ ــوب ــ ــ ت

ديـــنـــار   29 ــوب  ــ ــل ــ ــط ــ امل م، 

التقسيط ــة  ــي ــان ــك ــإم وب ــدم  ــق ــل ل

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666 

الـــبـــاد  ¶ يف  لـــلـــبـــيـــع  أرض 

 360 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل الــــقــــديــــم، 

 RB ــف  ــ ــي ــ ــن ــ ــص ــ ــت ــ ال مـــــــــر، 

ــر  ــع شـــــارعـــــن وزاويـــــــــــــه، س

ديـــنـــار  27 ــايئ  ــ ــه ــ ن ــدم  ــ ــقـ ــ الـ

ȵ39533559

تـــوبـــي  ¶ يف  ارض  ــيـــع  ــبـ ــلـ لـ

 499 ــة  ــ ــ ــاح ــ ــ ــس ــ ــ امل  3 يب 

ديـــنـــار   27 ــوب  ــ ــل ــ ــط ــ امل م، 

التقسيط ــة  ــي ــان ــك ــإم وب ــدم  ــق ــل ل

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

ــاد  ¶ ــبـ الـ يف  ـ  ــع  ــي ــب ــل ل أرض 

 329.4 ــة  ــاحـ ــسـ املـ الـــقـــديـــم، 

ســعــر   ،RB ــف  ــي ــن ــص ــت ال مـــــر، 

ديـــنـــار  27 ــايئ  ــ ــه ــ ن ــدم  ــ ــقـ ــ الـ

ȵ39533559

ــد،  ¶ ــنـ سـ يف  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ أرض 

ــر،  ــ م  326.7 ــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ املـ

فــيــا،  اىل  ــيـــة  ــائـ نـــهـ أجــــــــازه 

ديـــنـــار  29 ــدم  ــ ـــقـ ــ ال ســـعـــر 

ȵ39533559

ــد،  ¶ ــنـ سـ يف  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ أرض 

ــر،  ــ م  340.9 ــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ املـ

فــيــا،  اىل  ــيـــة  ــائـ نـــهـ أجــــــــازه 

ديـــنـــار  29 ــدم  ــ ـــقـ ــ ال ســـعـــر 

ȵ39533559

ــج  ¶ ــي ــل خ يف  ــيـــع  ــبـ ــلـ لـ أرض 

ــز  ــبـ ــخـ تــــــوبــــــي خـــــلـــــف مـ

ــف  ــيـ ــنـ ــصـ ــتـ املــــــــــــــــرزوق الـ

 433 املــــســــاحــــة  ــي،  ــ ــن ــ ــك ــ س

ــار ــن دي  26 الـــقـــدم  ــر  ــع س مــــر، 

ȵ39533559

ــج  ¶ ــي ــل خ يف  ــيـــع  ــبـ ــلـ لـ أرض 

ــز  ــبـ ــخـ تــــــوبــــــي خـــــلـــــف مـ

ــف  ــيـ ــنـ ــصـ ــتـ املــــــــــــــــرزوق الـ

 432 املــــســــاحــــة  ــي،  ــ ــن ــ ــك ــ س

ــار ــن دي  27 الـــقـــدم  ــر  ــع س مــــر، 

ȵ39533559

أنــصــار  ¶ خــلــف  ــع  ــي ــب ــل ل أرض 

قــــالــــري ســـكـــنـــيـــة، املـــســـاحـــة 

ومـــمـــر،  شـــــــارع  مــــــر،   635

ديـــنـــار   26 ــدم  ــ ـــقـ ــ ال ســـعـــر 

ــم ــي ــس ــق ــت ــل ــة ل ــ ــل ــ ــاب ــ نــــهــــايئ ق

ȵ39533559

صــنــاعــيــة  ¶ أرض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ســــــرة  يف  تـــــــجـــــــاريـــــــة 

ــدر،  ــنـ ــبـ ــب مــنــتــجــع الـ ــانـ ــجـ بـ

ــع،  ــربـ مـ ــر  ــ م  467 املـــســـاحـــة 

ــقــدم ــل ل ديـــنـــار   20 ــلـــوب  املـــطـ

ȵ 39993932 

ȵ33277337

ــرة  ¶ ــ س يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

م،   234 مــســاحــتــهــا  ــزة  ــ ــه ــ م

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

ــتـــفـــاوض ــلـ ديـــــنـــــار قــــابــــل لـ

ȵ 39711001

ȵ39744004  

يف  ¶ ارض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

ســـــــرة تـــــجـــــاري صـــنـــاعـــي، 

م،   376 مــــســــاحــــتــــهــــا 

ــقــدم ــل ل ديـــنـــار   35 ــلـــوب  املـــطـ

ȵ 39711001

ȵ39744004  
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املحرق

ــد  ¶ ــحـ ــالـ بـ ارض  لـــلـــبـــيـــع 

مـــــوقـــــع مــــمــــتــــاز جــمــيــع 

ــات مــــتــــوفــــرة  ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ

ȵ33454004

ديـــــار  ¶ يف  أرض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــا  ــي املــــــحــــــرق تـــصـــنـــيـــف ف

ــر،  م  786 املــســاحــة  ــاريـــة،  تـــجـ

شــــارعــــن أمــــامــــي وخـــلـــفـــي، 

ديـــنـــار  37 ــدم  ــ ــقـ ــ الـ ســـعـــر 

ȵ39533559

ــســهــيــات  ¶ ت يف  ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــرة،  ــ ــم ــ ج ــي  ــ ــن ــ ب  –  1 ســـــــار 

ــارعـــن  شـ م،   666 ــة  ــاحـ ــسـ املـ

ــار  ــن دي  25 املــطــلــوب  وزاويـــــــة، 

التقسيط ــة  ــي ــان ــك ــإم وب ــدم  ــق ــل ل

ȶ @BCFC_RE 

ȵ36864666

الشالية

ســـــرة،  ¶ يف  ارض  ــيـــع  ــبـ ــلـ لـ

ــارع  ــ ش ــى  ــ ع ــي  ــن ــك س م،   410

للقدم ــار  ــن دي  20 الــســعــر  ــد،  ــ واح

ȵ 39711001
ȵ39744004  

ســـــرة،  ¶ يف  ارض  ــيـــع  ــبـ ــلـ لـ

عـــى  ــي  ــ ــن ــ ــك ــ س م،   368

ــوب  ــلـ ــطـ شــــــــارع واحـــــــــد، املـ

ــدم ــ ــق ــ ــل ــ ل ديــــــــنــــــــار   20

ȵ 39711001
ȵ39744004  

ســـــرة،  ¶ يف  ارض  ــيـــع  ــبـ ــلـ لـ

عــى  ــن  ــ مـ  267 مـــســـاحـــتـــهـــا 

ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ شـــــــــارعـــــــــن، املـ

ــدم ــقـ ــلـ لـ ديــــــنــــــار   22.5

ȵ 39711001
ȵ39744004  

يف  ¶ ارض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

ــاري صــنــاعــي،  ــ ــج ــ ســـلـــابـــاد ت

ــازات  ــ ــ اج ــع  ــ م  b3 ــف  ــي ــن ــص ــت ال

 1094 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل الــــبــــنــــاء، 

ديـــنـــار   50 الـــســـعـــر  مــــــر، 

ȵ 33339577
ȵ36677714

يف  ¶ لـــــلـــــبـــــيـــــع  أرض 

ــن وزاويـــــــة،  ــ ــارع ــ بـــــاربـــــار، ش

ــســعــر  ال ــر،  ــ مـ  217 ــة  ــاحـ ــسـ املـ

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  68 اإلجــــــــايل 

ȵ39533559

بــــاربــــار،  ¶ يف  ــع  ــي ــب ــل ل أرض 

ــة  ــاحـ ــسـ شــــــــارع واحــــــــــد، املـ

ــر  ــ ــع ــ ــس ــ ال مـــــــــــر،   231

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  70 اإلجــــــــايل 

ȵ39533559

بــــاربــــار،  ¶ يف  ــع  ــي ــب ــل ل أرض 

ــة  ــاحـ ــسـ شــــــــارع واحــــــــــد، املـ

ــر  ــ ــع ــ ــس ــ ال مـــــــــــر،   219

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  67 اإلجــــــــايل 

ȵ39533559

الـــقـــريـــة  ¶ يف  لــلــبــيــع  أرض 

ــي  ــن ســك ـ  نــــــوح  آل  خـــلـــف 

حــــــدائــــــقــــــي، املــــســــاحــــة 

ــر  ــعـ ــسـ الـ مـــــــــر،   467.3

نـــهـــايئ لـــلـــقـــدم  ــار  ــ ــنـ ــ ديـ  21

ȵ39533559

ســــار  ¶ يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــع مـــمـــتـــاز وهـــــــادئ جـــدا  ــوقـ مـ

املـــســـاحـــة  شــــــــــوارع،   3 عــــى 

 20 ــدم  ــ ــق ــ ال ســـعـــر  ــر،  ــ مـ  754

للتقسيم  تــصــلــح  نــهــايئ  ــار  ــنـ ديـ

ȵ 33339577

ȵ36677714

¶  RB ــة  ــي ــن ــك س ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

مــوقــع  بــــــــوري،  مــنــطــقــة  يف 

ــق،  ــف ــن ــن ال ــ ــرب م ــقـ ــالـ ــي بـ ــ ــ راق

ــر،  مـ  337 االرض  ــة  ــاحـ ــسـ مـ

 83 ــر  ــعـ ــسـ الـ واحــــــــد،  ــارع  ــ ــ شـ

ــفــاوض ــت ــل ــابـــل ل ألــــف ديـــنـــار قـ

ȶ @sayedmahdi_r_e  
ȵ 39088229

ȵ33330965
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ــة  ¶ ــي ــن ــك س أرض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــد،  ــمـ حـ ــة  ــ ــن ــ ــدي ــ م يف    RA

ــا  ــه ــت ــاح ــس ــع هــــــــادئ، م ــ ــوق ــ م

ــر  ــع س ــع،  ــ ــ ــرب ــ ــ م ــر  ــ ــ م  821

قـــابـــل ــار  ــ ــنـ ــ ديـ  23 ــدم  ــ ــقـ ــ الـ

ȶ @sayedmahdi_r_e
ȵ 39117991 
ȵ33804499 

ـ  ¶ ســــــار  يف  لـــلـــبـــيـــع  أرض 

ــبــة  ــة شـــــارع واحـــــد قــري ــي ــن ســك

ــة،  ــاب ــق ــم فــخــر الـــديـــن م ــع ــط م

 25 ــر  ــع ــس ال 889م،  املـــســـاحـــة 

ــدم قــابــل لــلــتــفــاوض ــق ــل ديـــنـــار ل

ȵ39533559

مــــــن املــــــالــــــك مــــبــــارشة  ¶

يف  أرض  قـــطـــعـــة  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــر  ــرة )غـ ــ ــم ــ ــي ج ــنـ مــنــطــقــة بـ

 754.1 ــة  ــاحـ ــسـ املـ مــصــنــفــة( 

مــــر مــــربــــع، بـــســـعـــر مــغــري 

ــر خــــاص( ــعـ ــن سـ ــ ــادي ــ ــج ــ ــل ــ )ول

ȵ36733322

الـــشـــاخـــورة  ¶ يف  ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

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

املـــســـاحـــة   ،RB الـــتـــصـــنـــيـــف 

ــر  ــع ــس ال ــع،  ــ ــربـ ــ مـ ــر  ــ مـ  675

ــاوض  ــف ــت ــل ل ــل  ــابـ قـ ــار  ــ ــن ــ دي  40

ȵ 33339577
ȵ36677714

جــمــرة  ¶ ــي  ــن ب يف  ارض  ــيــع  ــب ــل ل

ــة  ــاحـ ــسـ ــاز املـ ــ ــت ــ ــم ــ مــــوقــــع م

واحــــــد،  شـــــــارع  عــــى   ،323

ديـــنـــار ألــــــف   85 الـــســـعـــر 

ȵ 39711001
ȵ39744004  

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

م،   303.8 املـــــســـــاحـــــة 

ــقــدم  ــل ل ديـــنـــار   16 ــلـــوب  املـــطـ

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

ȶ @BCFC_RE 
ȵ36864666

الـــقـــريـــة  ¶ يف  ارض  لــلــبــيــع 

جــن  ار  نــــــــوح،  ال  خـــلـــف 

م،   500 املــــــســــــاحــــــة 

ــقــدم  ــل ل ديـــنـــار   20 ــلـــوب  املـــطـ

التقسيط  ــة  ــي ــان ــك ــإم وب ــع  ــربـ املـ

ȶ @BCFC_RE 
ȵ36864666

ــدد  ¶ ــ ص يف  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ أرض 

واحــــــد،  شــــــــارع  ســـكـــنـــيـــه  ـ 

ــر،  ــ مـ  342 ــة  ــ ــ ــاح ــ ــ ــس ــ ــ امل

ــلــقــدم ل ديـــنـــار   21.5 الــســعــر 

ȵ39533559

ــدد  ¶ ــ ص يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

مـــربـــع،  م   300 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل

نــهــايئ ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ أل  55 ــر  ــع ــس ال

ȵ 39711001
ȵ39744004  

ــار  ¶ ــ ــارب ــ ب يف  لــلــبــيــع  أرض 

 15،029 ــاحـــة  املـــسـ زراعــــيــــة، 

ــرة،  ــ ــوف ــ ــت ــ مـــــــر، خـــــدمـــــات م

قــابــل ــار  ــنـ ديـ  15 ــدم  ــقـ الـ ــر  ــع س

ȵ39533559

قــريــبــة  ¶ ــار  ــ س يف  ــلــبــيــع  ل أرض 

ــوي،  ــايـ ــهـ ــن الـ ــ ــل م ــ ــدخ ــ ــن امل ــ م

زاويـــــة،  مــــر،   862 ــة  ــاحـ ــسـ املـ

ديـــنـــار  33 ــدم  ــ ـــقـ ــ ال ســـعـــر 

ȵ39533559

¶  RA ســـكـــنـــي  أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــع  ــوق م املـــالـــكـــيـــة،  ــة  ــق ــط ــن م يف 

ــبـــرول،  ــف مــحــطــة الـ ــل ــز، خ ــي ــم م

ــع،  ــرب م مـــر   1530 ــا  ــه ــســاحــت م

قــابــل ــدم  ــقـ ــلـ لـ  15 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȶ @sayedmahdi_r_e
ȵ 39117991 
ȵ33804499 

ســـــار،  ¶ يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــة راقــــــيــــــة، عـــــى 3  ــقـ ــطـ ــنـ مـ

ــم،  ــســي ــق ــت ــل شــــــــوارع تـــصـــلـــح ل

ــر،  ــ مـ  754 ــة  ــ ــ ــاح ــ ــ ــس ــ ــ امل

ديـــنـــار   20 ــدم  ــ ـــقـ ــ ال ســـعـــر 

ȴ 33424004

الـــبـــديـــع  ¶ يف  ارض  لــلــبــيــع 

ــاء  ــن ــب ــح ل ــل ــص ــع مـــمـــتـــاز ت ــوقـ مـ

مــر   230 مــســاحــتــهــا  ــق  ــقـ شـ

ــار ــنـ ديـ ألـــــف   75 املـــطـــلـــوب 

ȵ 39711001
ȵ39744004  

يف  ¶ ارض  لـــــلـــــبـــــيـــــع 

ــاز،  ــتـ ــمـ الــــبــــديــــع مــــوقــــع مـ

304م،  املـــــــســـــــاحـــــــة 

ــار  ــنـ ديـ ألـــــف   82 املـــطـــلـــوب 

ȵ 39711001
ȵ39744004  

شــــارع  ¶ عــــى  ارض  لــلــبــيــع 

ــة،  ــ ــي ــ املـــــــــــزارع، مــنــطــقــة راق

عــى  مــــــر،   276 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل

ــر  ــع ــس شــــارعــــن وزاويـــــــــــة، ال

ــار    ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  62 االجــــــــايل 

ȵ33424004

حمد  ¶ ــة  ــن ــدي م يف  لــلــبــيــع  أرض 

ــة  ــاح ــس امل الــــثــــاين،  الــــــــدوار   -

 ،RA ــف  ــي ــن ــص ــت ال مـــــر،   532

فــيــا،  أتـــتـــاج  اىل  نــهــائــيــة  ــازه  ــ اجـ

قــابــل   ــار  ــنـ ديـ  25 ــدم  ــقـ الـ ــر  ــع س

ȵ39533559

الـــقـــريـــة  ¶ يف  لــلــبــيــع  أرض 

ــف  ــي ــصــن ــت مــخــطــط أعــــــــار، ال

 313.7 املــــســــاحــــة   ،RA

مــــــر، شـــــــارع واحـــــــــد، ســعــر 

ــايئ ــه ن ــار  ــ ــن ــ دي  25.5 ــدم  ــ ــق ــ ال

ȵ39533559

ــة  ¶ ــ ــي ــ ــك ــ ــال ــ امل يف  أرض 

قـــــريـــــبـــــة مـــــــن املـــجـــمـــع 

ــام مــســاحــتــهــا  ــ ــع ــ ــارع ال ــ ــشـ ــ والـ

ــدم  ــ ــق ــ ال ــر  ــ ــع ــ س مـــــــر،   697

ــاوض ــف ــت ــل ل ــل  ــابـ قـ ــار  ــ ــن ــ دي  20

ȵ39533559
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تـــجـــاريـــة  ¶ ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــام،  ــعـ ــع الـ ــديـ ــبـ ــى شــــــارع الـ ــ ع

عــى  مــــــر،   614 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل

إجـــــازة  عــلــيــهــا  شـــــــــوارع،   4

ــق،  ــقـ وشـ ــل  ــحـ مـ  12 نـــهـــائـــيـــة 

ــقــدم ــل ل ديـــنـــار   55 ــلـــوب  ــطـ املـ

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   

إعـــــار  ¶ يف  ارض  ــيـــع  ــبـ ــلـ لـ

ســـــــــار، شــــــارعــــــن امــــامــــي 

 402.8 ـــة  ــاح ـــسـ امل ــي،  ـــفـ ـــل وخ

ديـــنـــار   25 ــوب  ــ ــل ــ ــط ــ امل م، 

التقسيط ــة  ــي ــان ــك ــإم وب ــدم  ــق ــل ل

ȶ @BCFC_RE 

ȵ36864666

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

مـــــر،   352 ــة  ــ ــ ــاح ــ ــ ــس ــ ــ امل

الــقــدم  ســعــر   ،  b4الــتــصــنــيــف

ــاوض  ــف ــت ــل ل ــل  ــابـ قـ ــار  ــ ــن ــ دي  35

ȵ 33339577

ȵ36677714

عى  ¶ ــع  ــدي ــب ال يف  ارض  لــلــبــيــع 

ــارع  شـــارعـــن زاويــــــة عـــى الـــشـ

403م،  ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل ــام  ــ ــعـ ــ الـ

ــدم ــق ــل ل ديــــنــــار   27 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 39711001

ȵ39744004 

ــدد  ¶ ــ ص يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

م،   300.3 املـــــســـــاحـــــة 

ــار  ــنـ ديـ ألـــــف   63 املـــطـــلـــوب 

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

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

يف  ¶ تـــجـــاريـــة  ارض  لــلــبــيــع 

ــة ــع ــام ــاد مـــقـــابـــل ج ــ ــاب ــ ــل ــ س

 1318 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل  ،  AMA

 40 الــــــقــــــدم  ــر  ــ ــع ــ س مــــــــر، 

ــتـــفـــاوض ــلـ ديـــــنـــــار قــــابــــل لـ

ȵ 33339577

ȵ36677714

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 

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

ــايل  ¶ ــ ع يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

م،   324.4 املـــــســـــاحـــــة 

ــار  ــنـ ديـ ألـــــف   87 املـــطـــلـــوب 

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

ȶ @BCFC_RE 

ȵ36864666

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

بـــأحـــجـــام  ــع  ــبـ ــيـ ــوصـ أبـ يف  يب 

مـــخـــتـــلـــفـــة بــــــــدون عـــمـــولـــة 

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

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

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 33339577

ȵ36677714

شـــهـــركـــان،  ¶ يف  ارض  ــع  ــي ــب ــل ل

ــد،  ــ واح ــارع  ــ شـ ــى  عـ ــر،  ــ م  300

ــار ــنـ ديـ ألـــــف   63 املـــطـــلـــوب 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

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

ــط الــــشــــيــــخ خـــالـــد  ــ ــط ــ ــخ ــ م

املـــســـاحـــة   ،B4 الـــتـــصـــنـــيـــف 

ــار   ــنـ ديـ  35 ــر  ــعـ الـــسـ 300م، 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

ــة  ¶ ــل ــب ج يف  ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــى  ع مـــــــر،   377 ــي،  ــ ــبـ ــ حـ

ديـــنـــار  31 الـــســـعـــر  ــن،  ــ ــارع ــ ش

ȵ 39711001

ȵ39744004  
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ــدة يف  ¶ ــ ــديـ ــ لـــلـــبـــيـــع فـــيـــا جـ

 7 غــــــــرف   5 مــــــن  ســـــنـــــد، 

ــس  ــات صـــالـــتـــن مــجــل ــ ــامـ ــ حـ

ــة  ــرف ــام غ ــعـ ــه طـ ــرفـ ــخــن غـ ــطــب م

ــل مــخــزن  ــي ــس ــة غ ــرفـ خـــادمـــة غـ

وكـــــراجـــــن، تــكــيــف ســـنـــرال، 

ــة،  ــاحـ ــبـ ــه سـ ــ ــركـ ــ حـــديـــقـــة وبـ

مــر   465 االرض  ــاحـــة  مـــسـ

ȵ 33339577

ȵ36677714

ــدة يف  ¶ ــ ــديـ ــ لـــلـــبـــيـــع فـــيـــا جـ

ــي، عــى  ــ ــوب ــ ــج ت ــي ــل ــة خ ــق ــط ــن م

مــســتــوى راقــــــي، مـــن طــابــقــن 

ــن  ــت ــال ص غــــــرف   5 ــف،  ــ ــصـ ــ ونـ

مــلــحــق  ــات  ــ ــام ــ ح  6 ــن  ــخ ــب ــط م

جميلة  ــة  ــق ــدي ح ــل  غــســي غـــرفـــة 

 3000 ــة  ــاحـ ــسـ املـ وكـــــراجـــــن، 

ــار   ــن دي ألـــف   165 ــســعــر  ال ــدم،  ــ ق

ȶ @sayedmahdi_r_e

ȵ 39088229

ȵ33330965 

ـ  ¶ عـــــــراد  يف  لـــلـــبـــيـــع  فـــيـــا 

ــر  ــم ــع ــر، ال ــحـ ــبـ ــن الـ ــ قـــريـــبـــه م

االرض  ــة  ــاحـ ــسـ مـ ــة،  ــ ــن ــ س  15

الــبــنــاء  ــة  ــاحـ مـــسـ مـــــر،   369

 3 مــــن  ــون  ــكـ ــتـ تـ مــــــر،   550

ــن  ــت ــال ص حــــامــــات   4 ــرف  ــ ــ غ

ــن وحـــديـــقـــة  ــ ــارت ــ ــي ــ كـــــــراج س

 185 ــع  ــيـ ــبـ الـ ــر  ــعـ سـ صــــغــــرة، 

ــفــاوض ــت ــل ــابـــل ل ألــــف ديـــنـــار قـ

ȵ39533559

ــوض  ¶ ــ ــعـ ــ تـ ال  فـــــــرصـــــــة 

بقرية  لــلــبــيــع  ــزل  ــن م ــن،  ــادي ــج ــل ل

الــــديــــر مبــنــطــقــة الــــراهــــب، 

قــســم  قـــســـمـــن  اىل  يــنــقــســم 

ــة  ــال ص مـــطـــبـــخ  غـــــرف   3 مــــن 

وحـــــــامـــــــن، وقـــــســـــم مــن 

ــن،  ــ ــام ــ ــة وح ــ ــال ــ غـــرفـــتـــن ص

ــن لــلــكــهــربــاء  ــداديـ مـــع وجــــود عـ

ــن  ــ ــم ــ ــس ــ ــق ــ واملـــــــــــــــــــاء، ال

 253 املـــســـاحـــة  ــن،  ــ ــري ــ ــؤج ــ م

ــار ــن دي ألــــف   62 ــر  ــع ــس ال مــــر، 

ȵ33231919

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

أتصل عى

ȵ39901064

املحرق

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

ــون  ــك ــت ــن ت ــ ــكـــون م ــتـ تـــوبـــي تـ

مـــاســـر  نــــــوم  غــــــرف   4 ــن  ــ مـ

ــن  ــتـ ــالـ وصـ ــاه  ــ ــيـ ــ مـ ودورة 

ــي،  ــ ــارج ــ ــن داخــــــي وخ ــخ ــب ــط م

ــف  ــ ألـ  225 املـــــطـــــلـــــوب 

ــة الــتــقــســيــط ــي ــان ــك ــإم ــار وب ــنـ ديـ

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666 

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

العاصمة

أرايض للبيع منازل وفلل للبيع

الشالية

الـــقـــريـــة  ¶ يف  لــلــبــيــع  أرض 

ــي  ــن ســك ـ  نــــــوح  آل  خـــلـــف 

حــــــدائــــــقــــــي، املــــســــاحــــة 

ــر  ــعـ سـ مـــــــــــر،   449.6

نـــهـــايئ ــار  ــ ــنـ ــ ديـ  22 ــدم  ــ ــقـ ــ الـ

ȵ39533559

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

أتصل عى

ȵ39901064

ــان  ¶ ــركـ ــهـ شـ ارض  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

م،   318.6 املـــــســـــاحـــــة 

ــقــدم  ــل ل ديـــنـــار   19 ــلـــوب  املـــطـ

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

ȶ @BCFC_RE 

ȵ36864666

¶  RB ــة  ــي ــن ــك س أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

دمــــســــتــــان،  مـــنـــطـــقـــة  يف 

ــقــرب  ــال ــادئ وراقـــــي ب ــ مـــوقـــع هـ

مساحتها  ــان،  ــ ــرزك ــ ك نــــادي  مـــن 

قــابــل ــع  ــ ــرب ــ م مــــر    647.1

ȵ 39117991 

ȵ33804499

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 33339577

ȵ36677714

الـــســـيـــف،  ¶ يف  ــع  ــي ــب ــل ل ــا  ــيـ فـ

ــة  ــق ــط ــن م  ،B6 ــف  ــيـ ــنـ ــصـ ــتـ الـ

سعر  ــويـــة،  ــيـ وحـ مـــمـــتـــازة  ــدا  ــ ج

ديـــنـــار ألــــــف   450 الـــبـــيـــع 

ȵ39533559
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دور  ¶ الــجــنــبــيــة  يف  ــا  ــي ف لــلــبــيــع 

ــرف 3  ــ ــن 3 غ ــون مـ ــك ــت ت ــد  ــ واحـ

ــة  ــوح ــت ــف ــاالت م ــ ــ حــــامــــات صـ

مـــطـــبـــخ وكــــــــراج لـــســـيـــارتـــن، 

ــف  ــ ألـ  145 املـــــطـــــلـــــوب 

ــة الــتــقــســيــط ــي ــان ــك ــإم ــار وب ــنـ ديـ

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666 

لـــلـــبـــيـــع بــــيــــت مـــجـــدد  ¶

مــنــطــقــه  ىف  بــــالــــكــــامــــل 

132م،  ــة  ــاحـ ــسـ املـ شـــهـــركـــان، 

ديـــنـــار  ألــــــف   90 الـــســـعـــر 

ȵ 39711001

ȵ39744004 

ــة،  ¶ ــريـ ــقـ الـ يف  ــا  ــيـ فـ ــع  ــي ــب ــل ل

حـــــامـــــات   5 غــــــــــرف   5

صـــالـــتـــن مـــطـــبـــخـــن وكــــــراج 

ــاز  ــت ــم ــع م ــ ــوق ــ لـــســـيـــارتـــن، م

ــر،  مـ  500 املـــســـاحـــة  جــــــدا، 

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

ȵ 33339577

ȵ36677714

¶  13 دوار  يف  ــيـــا  فـ ــع  ــي ــب ــل ل

عــــى الـــــشـــــارع الــــعــــام تــقــع 

ــون  ــكـ ــتـ عــــــى شـــــــارعـــــــن، تـ

ــدد  ¶ ــ ص يف  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ ــا  ــ ــي ــ ف

 275 االرض  ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ م ـ 

 350 ــاء  ـــنـ ـــب ال ــة  ــاحـ مـــسـ مـــــر، 

ــرف  غـ  4 مــــن  ــون  ــكـ ــتـ تـ ــر،  ــ ــ م

ــن  ــ ــت ــ ــال ــ ص حـــــــامـــــــات   4

غـــــرفـــــة خــــــادمــــــة غــســيــل 

ــزن، ســـعـــر الــبــيــع  ــ ــخـ ــ ــع مـ ــ مـ

نـــهـــايئ ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ألــــــف   145

ȵ39533559

ــاخـــورة  ¶ الـــشـ يف  فــيــا  ــع  ــي ــب ــل ل

ــر،  م  268 مــســاحــتــهــا  جـــديـــدة، 

ــتــن  صــال حـــامـــات   4 غــــرف   4

مـــطـــبـــخ وكــــــــراج لـــســـيـــارتـــن، 

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

ȵ 39711001

ȵ39744004  

ــة  ¶ ــي ــك ــال امل يف  ــع  ــي ــب ــل ل ــا  ــيـ فـ

 5 غـــــــرف   4 مـــــن  ــون  ــ ــك ــ ــت ــ ت

ــن،  ــ ــارك ــ ــات صـــالـــتـــن وب ــ ــام ــ ح

 204 األرض  ــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ مـ

مـــــــر، شـــــارعـــــن وزاويــــــــــة، 

ــر،  مـ  350 ــاء  ـــنـ ــب الـ ــة  ــاحـ مـــسـ

ــف  ــ أل  135 ــع  ــ ــي ــ ــب ــ ال ــر  ــ ــع ــ س

ــتـــفـــاوض ــلـ ديـــــنـــــار قــــابــــل لـ

ȵ39533559

املــالــكــيــة،  ¶ يف  ــع  ــي ــب ــل ل فـــيـــا 

ــر-  مـ  294 األرض  ــة  ــاحـ ــسـ مـ

ــات، 6  ــ ــي ــ ــه ــ ــس ــ ــت ــ ــط ال ــطـ ــخـ مـ

ــن  ــت ــال ص حــــامــــات   7 ــرف  ــ ــ غ

ــر  ــع ــن، س ــ ــارتـ ــ ــيـ ــ وكــــــــــراج سـ

ديـــنـــار ألــــــف   145 الـــبـــيـــع 

ȵ39533559

الـــــــدراز  ¶ يف  فـــيـــا  لـــلـــبـــيـــع 

ــن دوريـــــــــــن 5  ــ ــ ــون م ــ ــك ــ ــت ــ ت

ــن  ــت ــال ص حــــامــــات   4 ــرف  ــ ــ غ

مـــطـــبـــخـــن مـــجـــلـــس وكـــــــراج، 

ــع،  ــربـ مـ ــر  ــ م  231 املـــســـاحـــة 

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  125 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ 39993932 
ȵ33277337

الشالية

حـــامـــات  منازل وفلل للبيع  5 غــــــرف   4 مـــــن 

ــن مـــطـــبـــخ وكـــــــراج  ــ ــت ــ ــال ــ ص

 130 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

ــع  ¶ ــش ــق امل يف  فـــيـــا  لـــلـــبـــيـــع 

 7 غـــــــرف   5 مـــــن  ــون  ــ ــك ــ ــت ــ ت

صــــــــاالت   3 حــــــــامــــــــات 

ــق،  ــحـ ــلـ مـــطـــبـــخـــن كـــــــراج ومـ

ــع،  ــربـ مـ ــر  ــ م  350 املـــســـاحـــة 

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  199 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ 39993932 

ȴ 33277337

حــمــد  ¶ م  يف  ــت  ــيـ بـ لــلــبــيــع 

 525.4 املـــســـاحـــة   ،7 الـــــــدوار 

ــة  ــال ص حـــامـــن  غـــــرف   7 م، 

ــراج  ــ ــل وك مــطــبــخــن غـــرفـــة غــســي

املـــطـــلـــوب  ــارات،  ــ ــ ــي ــ ــ س  3 لـــــ 

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

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

ȶ @BCFC_RE 

ȵ36864666

ــدا  ¶ ــا راقــــيــــه جـ ــيـ ــع فـ ــي ــب ــل ل

منـــــره  الـــــــشـــــــاخـــــــورة  يف 

األريض  ــابــــق  الــــطــ واحــــــــــد، 

ــه مــطــبــخ  ــ ــرف ــ ــن غ ــتـ ــالـ مــــن صـ

ــخ  ــطــب ـــع غــــرفــــه طــــعــــام م ــ م

ــن مــغــاســل  ــ ــام ــ ــي ح ــ ــارجـ ــ خـ

ــحـــام  ــع الـ ــ ــة م ــ ــادم ــ غـــرفـــه خ

ــق لـــلـــغـــســـيـــل وكــــــراج  ــحـ ــلـ مـ

ــق  ــاب ــط ــرض، ال ـــعـ ــال ــن بـ ــارتـ ــيـ سـ

ــع  م غـــــــرف   3 مـــــن  الـــــثـــــاين 

ــن  ــت ــج صــال ــ ــن ــ ــدرس ــ ــام وال ــ ــح ــ ال

ــث من  ــال ــث ــق ال ــاب ــط ــخ، ال ــب ــط وم

ــة ريـــاضـــة مـــع جـــاكـــوزي،  ــرفـ غـ

مــر   342 االرض  ــاحـــة  مـــسـ

مـــر،   530 ــاء  ــنـ ــبـ الـ ــه  ــاحـ ــسـ ومـ

ــار ــن دي ــف  ــ أل  220 ــا  ــي ــف ال ــر  ــع س

ȵ39533559
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الجنوبية

ــد يف  ¶ ــ ــدي ــ ــزل ج ــ ــن ــ لـــلـــبـــيـــع م

شـــــوارع،   3 عـــى  ــدرات  ــ ــوي ــ ــن ــ ال

حـــــامـــــات   4 غــــــــــرف   4

ــل  ــ ــدخ ــ ــخ وم ــبـ ــطـ ــن مـ ــ ــت ــ ــال ــ ص

ــت الــــــــدرج،  ــ ــح ــ خـــــدمـــــات ت

ــار ــنـ ديـ ألـــــف   80 املـــطـــلـــوب 

ȵ33868040

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

ــس  ¶ ــوكـ ــلـ ــة ديـ ــ ــق ــ ــيـــع ش ــبـ ــلـ لـ

ــع يف  ــ ــق ــ ــب راقــــــــي ت ــيـ ــطـ ــشـ تـ

ــل عــى  ــطـ ــزه خــلــيــفــة تـ ــتـ ــنـ مـ

ــون مـــــن 3  ــ ــك ــ ــت ــ الــــبــــحــــر، ت

128م،  ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل غــــــــرف، 

ــار  ــنـ ديـ ألـــــف   75 املـــطـــلـــوب 

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

ȶ @BCFC_RE
ȵ36864666

الشالية

 منازل وفلل للبيع

ــة  ¶ ــي ــك ــال امل يف  ــا  ــيـ فـ ــع  ــي ــب ــل ل

ــاز،  ــت ــم م مـــوقـــع  الري،  مــخــطــط 

ــة  ــال ص ــات  ــ ــام ــ ح  4 غـــــرف   4

م،   225 ــة  ــاحـ ــسـ املـ ــخ،  ــبـ ــطـ ومـ

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  120 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ 39711001

ȵ39744004  

ــدة وراقــيــة  ¶ ــديـ ــا جـ ــي لــلــبــيــع ف

ــاز،  مــمــت مــوقــع  ــورة،  ــاخـ ــشـ الـ يف 

حـــامـــات   4 غــــــرف   4 مـــــن 

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

ــاخـــورة  ¶ الـــشـ يف  فــيــا  ــع  ــي ــب ــل ل

ــع مــــمــــتــــاز، تـــتـــكـــون  ــ ــوقـ ــ مـ

 4 غـــــــرف   4 ــن  ــ ــق ــ ــاب ــ ط مـــــن 

ــة  ــ ــع ــ حـــــامـــــات صــــالــــة واس

ــة،  ــ ــادم ــ املـــســـاحـــة وغــــرفــــة خ

م،   204 مــــســــاحــــتــــهــــا 

ديـــنـــار  ــف  ــ ألـ  137 ــوب  ــلـ ــطـ املـ

ȵ 39711001

ȵ39744004  

¶  - ابــــوقــــوة  يف  فـــيـــا  ــع  ــي ــب ــل ل

مـــفـــروشـــة،  نـــصـــف   ،2 رسايــــــا 

ــتــن  صــال حـــامـــات   5 غــــرف   4

غسيل  ــة  ــرفـ غـ مــفــتــوح  ــخ  ــب ــط م

ــة،  ــاحـ ــبـ مــــخــــزن وبـــــركـــــة سـ

ــف  ــ ألـ  168 املـــــطـــــلـــــوب 

ــة الــتــقــســيــط  ــي ــان ــك ــإم ــار وب ــنـ ديـ

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666 

بــنــي  ¶ يف  لـــلـــبـــيـــع  فــــيــــا 

ــات،  ــي ــه ــس ــت ــط ال ــط ــخ ــرة م ــمـ جـ

ــر  ــاس م ــرف  ــ غـ  5 ــن  ــ م تـــتـــكـــون 

ــي مع  ــ ــارج ــ ــخ داخـــــي وخ ــب ــط م

ــة  ــاح ــس كـــــــراج ســــيــــارتــــن، م

ــر  ــع س مـــــــر،   258 االرض 

قــابــل ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ أل  180 ــع  ــي ــب ال

ȵ39533559

ــدة يف  ¶ ــ ــديـ ــ لـــلـــبـــيـــع فـــيـــا جـ

 6 غــــــرف   5 ــي،  ــ ــب ــ ح ــلـــة  ــبـ جـ

ــن مــطــبــخــن  ــتـ ــالـ حــــامــــات صـ

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

ــة،  ــقـ ــديـ ــزن كــــراجــــن وحـ ــ ــخ ــ م

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

ȵ 33339577
ȵ36677714

ــة  ¶ ــي ــك ــال امل يف  ــع  ــي ــب ــل ل ــا  ــيـ فـ

 5 غـــــــرف   4 مـــــن  ــون  ــ ــك ــ ــت ــ ت

ــن،  ــ ــارك ــ ــات صـــالـــتـــن وب ــ ــام ــ ح

ــر،  مـ  204 األرض  ــة  ــاحـ ــسـ مـ

ــر،  مـ  350 ــاء  ـــنـ ــب الـ ــة  ــاحـ مـــسـ

ــف  ــ أل  135 ــع  ــ ــي ــ ــب ــ ال ــر  ــ ــع ــ س

ــتـــفـــاوض ــلـ ديـــــنـــــار قــــابــــل لـ

ȵ39533559

شـــهـــركـــان،  ¶ يف  ــع  ــي ــب ــل ل فـــيـــا 

 300 األرض  ــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ مـ

ــات  ــامـ حـ  7 غــــــرف   6 مــــــر، 

ــن،  ــارتـ ــيـ ــن وكــــــــراج سـ ــتـ ــالـ صـ

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

ȵ39533559

ــدة يف  ¶ ــ ــديـ ــ لـــلـــبـــيـــع فـــيـــا جـ

ــع  ــوق ــة الــــشــــاخــــورة، م ــق ــط ــن م

راقـــــي خــلــف بــنــك االســـامـــي، 

ــن 5  ــ ــن، م ــقـ ــابـ ــن طـ ــ يـــتـــكـــون م

ــات  ــامـ حـ  5 ــن  ــتـ ــالـ صـ ــرف  ــ ــ غ

ــام حــديــقــة  ــعـ ــة طـ ــرفـ ــخ غـ ــب ــط م

ــحــق  ــل ــة م ــيـ ــفـ ــلـ ــة وخـ ــ ــي ــ ــام ــ ام

االرض  ــة  ــاحـ ــسـ مـ وكـــــراجـــــن، 

 330 ــاء  ــن ــب ال مــســاحــة  مـــر،   315

ــار ــن دي ــف  ــ أل  184 ــر  ــع ــس ال ــر،  ــ م

ȶ @sayedmahdi_r_e  

ȵ 39088229

ȵ33330965

ــدة يف  ¶ ــ ــديـ ــ لـــلـــبـــيـــع فـــيـــا جـ

ــرف  ــ غ  5 مـــــن  الـــجـــنـــبـــيـــة، 

ــن  ــ ــت ــ ــال ــ ص حـــــــامـــــــات   7

ــه  ــرفـ ــن غـ ــخـ ــبـ ــطـ مـــجـــلـــس مـ

ــة  ــرف ــة غ ــ ــادم ــ ــة خ ــرفـ ــام غـ ــعـ طـ

ــن،  ــ ــراجـ ــ ــزن وكـ ــ ــخ ــ ــل م ــيـ ــسـ غـ

ــر،  مـ  308 االرض  ــة  ــاحـ ــسـ مـ

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  215 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ 33339577

ȵ36677714
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¶  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 33339577

ȵ36677714

ــدة  ¶ ــ ــدي ــ ــة ج ــ ــق ــ ــع ش ــيـ ــبـ ــلـ لـ

مــســاحــتــهــا  ــة  ــيـ ــبـ ــنـ ــجـ الـ يف 

ــن  ــ ــت ــ ــرف ــ غ مـــــــــــر،   108

ــخ،  ــبـ ــطـ حــــامــــن صــــالــــة ومـ

ديـــنـــار ألــــــف   57 الـــســـعـــر 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

ــك يف  ¶ ــيـ ــلـ ــة متـ ــ ــق ــ ــيـــع ش ــبـ ــلـ لـ

حــامــن  ــرف  ــ ــ غ  4 ــع،  ــ ــدي ــ ــب ــ ال

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

مــــر،   219 ــا  ــ ــه ــ ــت ــ ــاح ــ ــس ــ م

ديـــنـــار ألــــــف   77 الـــســـعـــر 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

ــة  ¶ ــي ــن ــك ــة س ــ ــاي ــ ــن ــ ــع ب ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــع  ــوقـ مـ رمـــــــــــان،  رأس  يف 

ادوار،   3 ــن  مـ ــون  ــك ــت ت ــز،  ــي ــم م

غـــرفـــتـــن  مـــــــن  ــق  ــ ــقـ ــ شـ  7

ــخ،  ــبـ ــطـ حــــامــــن صــــالــــة ومـ

ــر،  ــ مـ  164 ــة  ــ ــ ــاح ــ ــ ــس ــ ــ امل

ــول  ــ ــدخ ــ شــــارعــــن زاويـــــــــة، امل

 255 الـــســـعـــر  ــار،  ــ ــن ــ دي  1600

ــفــاوض ــت ــل ــابـــل ل ألــــف ديـــنـــار قـ

ȶ @sayedmahdi_r_e
ȵ 39088229
ȵ33330965  

ــع يف  ¶ ــي ــب ــل ــدة ل ــ ــدي ــ بـــنـــايـــة ج

شقة   18 ــن  مـ ــون  ــك ــت ت ــج  ــزنـ الـ

ــن  ــتـ ــرفـ كــــــل شــــقــــة مــــــن غـ

ــخ،  ــبـ ــطـ حــــامــــن صــــالــــة ومـ

ــر،  مـ  340 االرض  ــة  ــاحـ ــسـ مـ

ــر  ــع س  ،4800 املــــــدخــــــول 

قــابــل  ديـــنـــار  ألـــف   600 ــع  ــي ــب ال

ȵ39533559

العاصمة

بنايات للبيع

ــة  ¶ ــي وراق ــدة  ــدي ج بــنــايــة  للبيع   

مــن  مــــكــــونــــة  قــــــــــايل،  يف 

ــى  ع ــق  ــ ــق ــ ش  6( ــق  ــ ــق ــ ش  7

ــة  ــالـ ــن حـــــامـــــن صـ ــ ــت ــ ــرف ــ غ

ــة عـــى  ــ ــ ــق ــ ــ ومـــــطـــــبـــــخ( وش

 250 الــســعــر  ــة،  ــ ــال ــ وص ــة  ــرفـ غـ

ــفــاوض  ــت ــل ــابـــل ل ألــــف ديـــنـــار قـ

ȵ33424004

ــة يف  ¶ ــي ــاع ــن ــع بـــنـــايـــة ص ــي ــب ــل ل

ــون  ــك ــت ــاد، ت ــ ــاب ــ ــل ــ ــة س ــق ــط ــن م

ــق  ــق ش  3 مـــــحـــــات،   5 مـــــن 

مـــكـــتـــبـــيـــة وجــــــــرة )ورشـــــــة 

االرض  مـــســـاحـــة  ــرة(،  ــ ــ ــب ــ ــ ك

ــول  ــ ــدخ ــ امل قـــــــدم،  االف   10

ــد،  ــ واحـ شـــيـــك  ــار  ــ ــن ــ دي  3700

قــابــل  ديـــنـــار  ألـــف   480 ــســعــر  ال

ȶ @sayedmahdi_r_e  

ȵ 39088229

ȵ33330965

ــا  ¶ ــ رسايـ يف  ــى  ــنـ ــبـ مـ لـــلـــبـــيـــع 

ــت  ــان س مــــدرســــة  ــب  ــانـ ــجـ بـ  1

ــن  ــون م ــ ــكـ ــ كــــرســــتــــوفــــر، مـ

ــفــت  ل بـــــاركـــــات  ــق،  ــ ــق ــ ش  10

ــر، املــســاحــة  ــ ــؤج ــ وحــــــــارس، م

 450 ــر  ــ ــع ــ ــس ــ ال ــر،  ــ ــ مـ  388

ــفــاوض  ــت ــل ــابـــل ل ألــــف ديـــنـــار قـ

ȵ 33339577

ȵ36677714

ــد لـــلـــبـــيـــع يف  ¶ ــ ــدي ــ مـــبـــنـــى ج

شقق   6 ادوار   3 مـــن  ــاد  ــاب ــل س

عــــى شــــــارع الــــعــــام املـــــؤدي 

مــســاحــة   ،AMA جــامــعــه  اىل 

الــتــصــنــيــف  مــــر،   364 األرض 

ــار ــن دي ألـــف   350 ــر  ــســع ال  ،RB

ȵ39533559

¶  ،2 رسايـــــا  يف  بــنــايــة  ــع  ــي ــب ــل ل

مـــربـــع،  ــر  ــ م  498 ــا  ــه ــت ــاح ــس م

عــى  شـــقـــق   6 أدوار،   3 ــن  ــ م

ــة  ــالـ ــن حـــــامـــــن صـ ــ ــت ــ ــرف ــ غ

ومـــطـــبـــخ، ســـتـــوديـــو واحـــــد، 

ــار ــنـ ديـ ــف  ــ ــ أل  320 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȶ @sayedmahdi_r_e

ȵ 39117991 

ȵ33804499 

ــل عى ¶ ــصـ اتـ ــز إعـــانـــك  ــج ــح ل

ȵ39901064

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

بــــاملــــحــــرق مــــوقــــع مـــمـــتـــاز

ȵ33454004

امـــــواج  ¶ يف  ــة  ــايـ ــنـ بـ لــلــبــيــع 

ــاز، مـــكـــونـــه مــن  ــتـ ــمـ مـــوقـــع مـ

ــن  ــ ــت ــ ــرف ــ )غ مــــــن  شــــقــــق   5

ــخ(  ــبـ ــطـ حــــامــــن صــــالــــة ومـ

ــق كـــامـــل  ــ ــاب ــ ــى ط ــ ــة عـ ــ ــق ــ وش

ــول  ــ ــدخـ ــ مـــــع حــــديــــقــــة، املـ

 380 الـــســـعـــر  ــار،  ــ ــن ــ دي  2500

ــفــاوض  ــت ــل ــابـــل ل ألــــف ديـــنـــار قـ

ȵ 33339577

ȵ36677714
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بنايات للبيع

ــد يف رسايـــا  ¶ ــدي مــبــنــي ج لــلــبــيــع 

بـــجـــوار  راقــــيــــة،  ــة  ــق ــط ــن م  ،1

ــر،  ــوف ــت ــس ــري ــت ك ــانـ مـــدرســـة سـ

ــقـــق  شـ  7 مـــــــن  مــــــكــــــون 

ــة  ــالـ )غــــرفــــتــــن حــــامــــن صـ

ــخ( مـــؤجـــر بــالــكــامــل،  ــبـ ــطـ ومـ

ــر،  مـ  300 االرض  ــة  ــاحـ ــسـ مـ

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

ȵ33424004
 ¶ Luxury Flat for rent, 

1 bedroom 1 bathroom 

hall kitchen park lift 

GYM Internet fully 

furnished all-inclusive 

350 BD

ȵ33454004

العاصمة

ـــي مــن  ¶ ـــف لـــلـــبـــيـــع كـــــــراج ق

املــــــــالــــــــك مــــــــبــــــــارشة يف 

ســـــلـــــابـــــاد يــــتــــكــــون مــن 

شـــــريـــــن وســـــكـــــن عــــــال، 

ــار  ــن دي  440 الــشــهــري  االيـــجـــار 

ــبــيــع  ــر ال ــعـ مـــع الـــكـــهـــربـــاء وسـ

لــلــتــفــاوض  قــابــل  ــار  ــنـ ديـ  6000

ȵ 33039997 

ȵ35115197

كراج للبيع

شقق لإليجار

الشالية

الشالية  منازل وفلل لإليجار

ــرة يف  ¶ ــ ــب ــ ــار فـــيـــا ك ــ ــج ــ ــإلي ــ ل

 700 ــا  ــهـ ــتـ ــاحـ مـــسـ ــع  ــ ــدي ــ ــب ــ ال

ــرف  ــ غ  5 طــــابــــقــــن،  مـــــــر، 

ــة، تــصــلــح لـــروضـــة،  ــ ــق ــ ــدي ــ وح

ديــــنــــار    1500 الــــســــعــــر 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

ــة  ¶ ــ ــي ــ ــة راق ــ ــق ــ لــــإليــــجــــار 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 ــإلي 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 33339577

ȵ36677714

ــة بـــجـــدعـــي،  ¶ ــقـ لـــإليـــجـــار شـ

ــن نــــــوم حـــامـــن  ــتـ ــرفـ ــن غـ ــ مـ

ــف،  ــوقـ مـ  – ــخ  ــبـ ــطـ ومـ ــة  ــ ــال ــ ص

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

ȵ33454004 

ــة  ¶ ــ ــي ــ ــة راق ــ ــق ــ لــــإليــــجــــار ش

ــة  ــل ــط م تـــــوبـــــي،  ــج  ــيـ ــلـ خـ يف 

ــن  عـــــى الـــبـــحـــر مـــكـــونـــة م

ــة  ــالـ ــن حـــــامـــــن صـ ــ ــت ــ ــرف ــ غ

مــصــعــد   - )بــــــــارك  ــخ  ــبـ ــطـ ومـ

 270 ــر  ــ ــع ــ ــس ــ ال حــــــــــارس(   -

ــاء والــبــلــديــة  ــرب ــه ــك ديـــنـــار مـــع ال

ȵ 33424004

ــة  ¶ ــي ــدة وراق ــدي ــجــار شــقــة ج ــإلي ل

ــة  ــل ــط م تـــــوبـــــي،  ــج  ــيـ ــلـ خـ يف 

ــرف  غـ  3 مــــن  ــر،  ــ ــح ــ ــب ــ ال عــــى 

ــة مــطــبــخ  ــالـ ــن صـ ــامـ ــار حـ ــبـ كـ

مصعد   - ــف  ــوقـ )مـ ــة  ــون ــك ــل ب و 

ــار  ــن دي  350 ــر  ــع ــس ال حـــــارس(   -

ــة     ــدي ــل ــب ــل الـــكـــهـــربـــاء وال ــامـ شـ

ȵ33424004

ــة  ¶ ــ ــي ــ ــة راق ــ ــق ــ لــــإليــــجــــار ش

ــوم  نـ ــرف  ــ ــ غ  3 بـــالـــبـــســـيـــتـــن، 

ــخ،  ــبـ ــطـ حــــامــــن صــــالــــة ومـ

ــة  ــرك ب  - ــف  ــ ــواق ــ م  - )مـــصـــعـــد 

غرفة   - ــاب  ــع ال ــة  ــال ص  - ســبــاحــة 

ــة  ــث ــؤث م ــع(  ــمـ ــجـ مـ  – غـــســـيـــل 

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

ȵ33454004

 ¶ Luxury flat for rent in 

Amwaj, 2 bedroom 2 

bathroom hall kitchen 

& park, fully furnished, 

all inclusive 450 BD

ȵ33454004 

ــة يف  ¶ ــ ــ ــق ــ ــ لــــــإليــــــجــــــار ش

ــن حــامــن  ــتـ ــرفـ ــع، غـ ــ ــدي ــ ــب ــ ال

ــة،  ــونـ ــكـ ــلـ ــخ وبـ ــبـ ــطـ ــة مـ ــ ــال ــ ص

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

ȵ 39711001

ȵ39744004  

ــة يف  ¶ ــ ــ ــق ــ ــ لــــــإليــــــجــــــار ش

ــة  ــال ص غـــرفـــة  ــن  ــ م  ،1 رسايــــــا 

حـــــام مــطــبــخ وبـــلـــكـــون مــع 

ــة،  ــال ــس املــكــيــفــات اســـبـــلـــت، غ

ــات -  ــ ــ ــارك ــ ــ ــة وفـــــــرن )ب ــ ــاج ــ ث

 300 ــر  ــع ــس ال ــارس(  ــ ــ ح  - ــت  ــف ل

ــة ــدي ــل ــب شــامــلــة الـــكـــهـــربـــاء وال

ȵ 33339577

ȵ36677714

ــة راقــــيــــة يف  ¶ ــقـ لـــإليـــجـــار شـ

املجمع  مـــن  ــرب  ــق ــال ب الــجــنــبــيــة، 

ــه هـــادئـــة،  ــق ــط ــن ــد، م ــ ــدي ــ ــج ــ ال

ــة  ــال ــتـــن حـــامـــن ص ــرفـ ــن غـ ــ م

 - ــد  ــع ــص م  - )بـــــــارك  ومـــطـــبـــخ 

ــار  ــن دي   230 ــر  ــع ــس ال ــارس(  ــ ــ ح

ȵ33424004

الــجــنــبــيــة،  ¶ يف  ــة  ــق ش لـــإليـــجـــار 

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  

قــوة  ¶ ابــــو  يف  شــقــة  لـــإليـــجـــار 

غــرفــتــن  مـــن  ــون  ــك ــت ت  2 رسايـــــا 

حـــــامـــــن صـــــالـــــة مــطــبــخ 

ــاين،  ــ ــث ــ ومـــــوقـــــف، الــــــــدور ال

ــار ــ ــن ــ دي  220 ــوب  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ

ȵ 39993932 

ȵ33277337

ــظــام  ¶ ــبـــرة ن ــة كـ ــق لـــإليـــجـــار ش

رسايـــــا  قــــــوة  ابــــــو  يف  فـــيـــا 

ــون  ــك ــت ت األريض،  الـــــــدور   ،2

حـــامـــات   3 غــــــرف   4 مـــــن 

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

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

ȵ 39993932 

ȵ33277337

ــل عى ¶ ــصـ اتـ ــز إعـــانـــك  ــج ــح ل

ȵ39901064
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شقق لإليجار

الشالية

ــن  ¶ ــزان ــي ــع مـــحـــل م ــي ــب ــل ل

ــة  ــ ــن ــ ــدي ــ م يف  قـــــفـــــي 

حــــمــــد ســــــــوق واقــــــف 

خـــلـــف الـــبـــنـــك األهـــــي 

ــبـــة  ــع كــــامــــرات املـــراقـ ــ م

والـــــــســـــــايـــــــن بــــــــورد

ȵ 39680869

ــة يف  ¶ ــ ــ ــق ــ ــ لــــــإليــــــجــــــار ش

ــات  ــف ــي ــك ــع امل ــ الــــشــــاخــــورة، م

ــرب مــن  ــ ــق ــ ــال ــ ــر، ب ــ ــائ ــ ــت ــ ــس ــ وال

ــه  ــون ــك ــك االســـــامـــــي، م ــنـ ــبـ الـ

ــة  ــال ــتـــن حـــامـــن ص ــرفـ ــن غـ ــ م

 - ــد  ــع ــص م  - )بـــــــارك  ومـــطـــبـــخ 

ديــنــار   250 الــســعــر  حــــــارس( 

ȵ33424004

الــــــدراز  ¶ يف  شـــقـــة  ــار  ــجـ ــإليـ 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

الــجــنــبــيــة،  ¶ يف  ــة  ــق ش لـــإليـــجـــار 

ــن حــامــن  ــتـ ــرفـ ــة، غـ ــ ــاري ــ ــج ــ ت

ــد  ــوجـ ــة ومــــطــــبــــخ، يـ ــ ــالـ ــ صـ

)بـــــاركـــــات مــصــعــد وحــــــارس( 

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

ȵ 33339577

ȵ36677714

اتـــــــــصـــــــــل لـــــــإلعـــــــان  ¶

املــــبــــوبــــة الـــــــوســـــــط  يف 

ȵ39901064

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

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

مـــوقـــف،   - وبـــلـــكـــونـــه  ــخ  ــب ــط م

ــايئ ــه ن ــار  ــ ــن ــ دي  200 ــر  ــعـ ــسـ الـ

ȵ33454004

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

غـــرفـــتـــن   ،1 رسيـــــــــا  يف 

ــخ،  ــبـ ــطـ حــــامــــن صــــالــــة ومـ

ــد  ــوجـ ــة، يـ ــ ــروشـ ــ ــفـ ــ ــف مـ ــ ــص ــ ن

)مـــصـــعـــد بــــاركــــات وحــــــارس( 

ــة  شــامــل ــار  ــ ــن ــ دي  380 الـــســـعـــر 

ــة  ــدي ــل ــب الـــكـــهـــربـــاء واملــــــاء وال

ȵ 33339577

ȵ36677714

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

ــت  ــان س مــــدرســــة  ــب  ــانـ ــجـ بـ  1

ــر، غــــرفــــة صـــالـــة  ــ ــوف ــ ــت ــ ــرس ــ ك

ــة،  ــونـ ــكـ ــلـ ــخ وبـ ــبـ ــطـ حــــــام مـ

ــف مــــفــــروشــــة شـــامـــلـــه  ــ ــص ــ ن

ــة  ــدي ــل ــب الـــكـــهـــربـــاء واملــــــاء وال

ȵ 33339577

ȵ36677714

ــح  ¶ ــل ــص ــى ي ــنـ ــبـ لــــإليــــجــــار مـ

ــن 12  ــون مـ ــك ــت ــال ي ــ ــن ع ــســك ل

ــوب  ــل ــط امل ــة(  ــ ــرف ــ غ  48( شـــقـــة 

لــلــتــفــاوض قـــابـــل  ــار  ــنـ ديـ  2500

ȵ 39711001

ȵ39744004  

 بنايات لإليجار

مفتوحة  ¶ مـــخـــازن   4 ــار  ــج ــإلي ل

ــم  ــ ــض بـــــــــدون رق ــ ــع ــ عــــــى ب

ــة  ــن ــدي م يف  الـــكـــهـــربـــاء،  مــــع 

ــال،  ــ ــق ــ ــت ــ عـــيـــى شـــــــارع االس

 7 يف   18 املــــــســــــاحــــــة 

ــار ــنـ ديـ  250 ــار  ــ ــجـ ــ االيـ مـــــر، 

ȵ66744785

ــة  ¶ ــاح ــس ــزن مب ــ ــخ ــ لـــإليـــجـــار م

مــنــطــقــة  يف  ــع  ــ ــرب ــ م مــــر   90

ــى  ــن ــب جــــيــــان والـــــــدانـــــــة، م

جــــديــــد، لـــاتـــصـــال بـــاملـــالـــك

ȵ39338449

 مخزن لإليجار

ــال يف  ¶ ــ ــ ــن ع ــكـ لـــإليـــجـــار سـ

ــة،  ــرف غ  51 مـــن  ــون  ــك ــت ي تــوبــي 

مـــطـــبـــخ،  و51  حـــــــام   51

ــار ــ ــن ــ دي  7500 ــوب  ــ ــل ــ ــط ــ امل

ȵ 39993932 

ȵ33277337

 سكن عال لإليجار

ــودع مــحــكــم  ¶ ــتـ ــسـ ــار مـ ــجـ ــإليـ لـ

مــنــطــقــة  يف  بــــالــــكــــامــــل 

الــــســــنــــابــــس قـــــريـــــب مــن 

ــة الـــــبـــــرول ومــجــمــع  ــطـ ــحـ مـ

 200 املـــســـاحـــة  الـــبـــحـــريـــن، 

ــوب  ــ ــل ــ ــط ــ مــــــر مــــــربــــــع، امل

الــكــهــربــاء ــع  ــ م ــار  ــ ــن ــ دي  300

ȵ 39993932 
ȵ33277337

 مستودع لإليجار
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محــــــركات

TOYOTA

سيارات للبيع

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــــيـــــــارة  ¶

2010 مـــــوديـــــل  كــــــامــــــري، 

ȵ 39992662

ȵ17233229

ــا  ¶ ــوتـ ــويـ ــارة تـ ــ ــيـ ــ لـــلـــبـــيـــع سـ

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

ȵ 39992662

ȵ17233229

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــــيـــــــارة  ¶

2009 مـــــوديـــــل  كـــــــــــوروال، 

ȵ 39992662

ȵ17233229

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــــيـــــــارة  ¶

2011 مـــــوديـــــل  كـــــــــــوروال، 

ȵ 39992662

ȵ17233229

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــــيـــــــارة  ¶

2009 ــل  ــ ــ ــودي ــ ــ م يـــــــــــارس، 

ȵ 39992662

ȵ17233229

لـــلـــبـــيـــع ســـــيـــــارة كـــامـــري  ¶

2008 مـــــوديـــــل   ، أســــــــود 

ȵ 39992662

ȵ17233229

LEXUS

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

LX570  2014

ȵ 36662267
ȵ17554477

لــــــلــــــبــــــيــــــع لــــــكــــــزس  ¶

2013 مـــــوديـــــل   RX350

ȵ 36662267
ȵ17554477

لــــــلــــــبــــــيــــــع لــــــكــــــزس   ¶

2012 مـــــوديـــــل   LX460

ȵ 36662267
ȵ17554477

لــــــلــــــبــــــيــــــع لــــــكــــــزس   ¶

ES350 2011

ȵ 36662267
ȵ17554477
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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

ȵ36212221

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

ȵ36212221

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

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

ــة  ¶ ــي ــب ــاس ــح ــول م ــ ــل ــ ــر ح ــ ــوف ــ ت

ــات  ــ ــرك ــ لـــجـــمـــيـــع أنـــــــــواع ال

ــار ــن دي  100 مـــن  تــبــدأ  ــار  ــع ــأس ب

ȵ 36677714

ȵ36212221

ــن  ¶ ــل ــؤه تـــوفـــر مـــحـــاســـبـــن م

ــات  ــ ــل دراسـ ــم ــزيئ، ع ــ ــام جـ ــظ ــن ب

لتمكن    ــل  ــم ع وخـــطـــط  ــدوى  ــ جـ

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

ــد لـــرمـــجـــة وتــصــمــيــم  ¶ ــع ــت ــس م

ــج الــكــمــبــيــوتــر حــســب  ــ ــرام ــ ب

تشكيلة  يـــوجـــد  ــا  كـ الـــطـــلـــب، 

ــة مــــــن الـــــرامـــــج  ــ ــوع ــ ــن ــ ــت ــ م

ــواع  ـــ ــلـــف انــ ــتـ جـــــاهـــــزة ملـــخـ

ــك  ــل ــم األعــــــــــــال، اجــــعــــل ع

ــة ــيـ ــاجـ ــتـ ــل وأكـــــــــر إنـ ــ ــهـ ــ أسـ

ȶ @magic_software

ȵ36936918

تكنولوجيا

أخرى

نـــقـــوم بــعــمــل مـــيـــدالـــيـــات  ¶

ــزة مــصــنــوعــة  ــي ــم ــات م ــق ــي ــل ــع وت

ــا( ــره ــارة وغ ــســي ــل مــن الــجــوخ )ل

ȶ @jeje.shop.1

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

تنظيفات

أرايض  ¶ ــع  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ

يف  يب  آر  ــة  ــ ــي ــ ــن ــ ــك ــ س

ــع بـــأحـــجـــام  ــ ــب ــ ــي ــ ــوص ــ أب

ــة  ــدون عــمــول ــ ــ ــة ب ــف ــل ــت ــخ م

ــط ــقــســي ــت ــة ال ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ وبـ

ȶ @BCFC_RE
ȵ 36864666

ــك مـــبـــارشة  ¶ ــ ــالـ ــ ــن املـ ــ مـ

أرض  قـــطـــعـــة  ــع  ــيـ ــبـ ــلـ لـ

ــي  ــنـ بـ مــــنــــطــــقــــة  يف 

ــة(  ــف ــن ــص ــر م ــ ــ ــرة )غ ــ ــم ــ ج

مــر   754.1 ــة  ــ ــاح ــ ــس ــ امل

ــع، بـــســـعـــر مـــغـــري  ــ ــربـ ــ مـ

ــاص( ــر خـ ــع )ولـــلـــجـــاديـــن س

ȵ36733322
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ــت  ¶ ــ ــي ــ لـــــلـــــبـــــيـــــع ب

ــل يف  ــ ــام ــ ــك ــ ــال ــ ــدد ب ــ ــجـ ــ مـ

مـــنـــطـــقـــه شــــهــــركــــان، 

132م،  ــة  ــ ــ ــاح ــ ــ ــس ــ ــ امل

ديــنــار  ألــــف   90 الــســعــر 

ȵ 39711001
ȵ 39744004

مواد بناء

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

ذات جــــــــــــــديــــــــــــــدة 

جــــــــــــــــــــودة عــــــالــــــيــــــة 

ــم ــ ــل ــ م  2.5 ســـــــمـــــــك 

ȵ 36677714

ȵ36212221

لـــلـــعـــطـــور  ¶ ــون  ــ ــي ــ ــل ــ م ون 

ــثـــقـــة ــق الـ ــحـ ــتـ ــسـ جـــــــــودة تـ

ȶ @1millionperfumes

ȵ 33808423

ȵ33306987

حـــســـن  ¶ أم  مـــــتـــــجـــــر 

ذو  الــــــكــــــرونــــــی  ــر  ــ ــج ــ ــت ــ م

ــدف  ــهـ ــة يـ ــ ــ ــزي ــ ــ ــار رم ــ ــ ــع ــ ــ أس

ــل احـــتـــيـــاجـــاتـــك  ــ لــتــلــبــيــة كـ

مــــــــن مـــــــابـــــــس عــــطــــور 

متفـــرقـــات

مــــــاكــــــيــــــاج وســـــــاعـــــــات،

ــاج  ــيـ ــاكـ ــوا عـــــــروض املـ ــ ــع ــ ــاب ــ ت

املــــــمــــــيــــــزة مــــــــن خـــــال 

االنـــســـتـــغـــرام  يف  ــا  ــنـ ــابـ ــسـ حـ

ȶ @bh_mekyaje

ȶ @um_hussain2008

ȵ33208551
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