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عــقـــارات

العاصمة

أراضي للبيع

ســكــنــيــة ¶ أرض  ــع  ــي ــب ــل ل

سند  مــنــطــقــة  ــي  فـ   RA

األرض  مساحة  )الناصفة( 

ــارع  شـ ــع،  ــربـ مـ ــر  ــت م  432

فلتين،  لبناء  تصلح  واحــد، 

قابل دينار   28 القدم  سعر 

ȶ @Sayedmahdi_r_e

ȵ 33508898 

ȵ39088229 

ارض على شارعين  ¶ للبيع 

في السلمانية، عليها رخصة 

بناء، السعر 110 االف دينار

ȵ36363399

توبلي  ¶ فــي  ارض  للبيع 

المساحة  مــمــتــاز،  مــوقــع 

 ،RB التصنيف  متر،   606

للقدم    ديـــنـــار   28 الــســعــر 

ȵ 33339577

ȵ36677714

خليج  ¶ فـــي  ارض  لــلــبــيــع 

568م  الــمــســاحــة  تــوبــلــي 

للقدم  دينار   28 المطلوب 

ــة الــتــقــســيــط ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ وبـ

ȶ @BCFC_RE 

ȵ36864666

للبيع ارض في سند خلف  ¶

المساحة  الصحي،  المركز 

495 م، المطلوب 28 دينار 

التقسيط وبإمكانية  للقدم 

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

توبلي  ¶ فــي  أرض  للبيع 

مساحة  الخليج(  )مخطط 

التصنيف  م،   324 األرض 

دينار  32 القدم  سعر   ،RB

ȵ 38829929 

ȵ33774747

ارض تجارية مفتوحة على  ¶

السلمانية،  في  شــوارع،   3

ــف قــدم  ألـ الــمــســاحــة 38 

مجمع  الــى  تصلح  مــربــع، 

تجاري أو مستوصف طبي 

القدم  سعر  لتقسيم،  أو 

للتفاوض قابل  دينار   100

ȵ36363399

توبلي  ¶ فــي  ارض  للبيع 

499م،  الــمــســاحــة   3 بـــي 

للقدم  دينار   27 المطلوب 

ــة الــتــقــســيــط ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ وبـ

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666

استثمارية  ¶ ارض  للبيع 

رأس  منطقة  فــي   RHB

موقع  ــة(  ــعــوضــي )ال ــان  ــ رم

مــمــيــز لــبــنــاء بــنــايــة مـــن 3 

االرض  مــســاحــة  ادوار، 

واحـــد،  شــــارع  ــر،  ــت م  224

السعر 159 ألف دينار قابل

ȶ @sayedmahdi_r_e

ȵ 39088229

ȵ33330965

استثمارية  ¶ ارض  للبيع 

خليج  فـــي   RB ســكــنــيــة 

توبلي، خلف اسواق الحلي، 

شارع  متر،   472 المساحة 

واحد، السعر 110 ألف دينار

ȶ @sayedmahdi_r_e

ȵ 39088229

ȵ33330965 

العكر  ¶ فــي  ارض  للبيع 

ــرب مــن  ــ ــق ــ ــال ــ ــي ب ــ ــرب ــ ــغ ــ ال

امامي  شارعين  الجامعة، 

464م،  المساحة  وخلفي، 

للقدم  دينار   21 المطلوب 

ــة الــتــقــســيــط  ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ وبـ

ȶ @BCFC_RE 

ȵ36864666

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  

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

ــاعــي،  ــرة تـــجـــاري صــن ــتـ سـ

م،   376 مـــســـاحـــتـــهـــا 

للقدم دينار   35 المطلوب 

ȵ 39711001

ȵ39744004  
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العاصمة

أراضي للبيع

سترة،  ¶ فــي  ارض  للبيع 

410 م، سكني على شارع 

واحد، السعر 20 دينار للقدم

ȵ 39711001

ȵ39744004  

سترة،  ¶ فــي  ارض  للبيع 

عــلــى  ســـكـــنـــي  م،   368

ــد، الــمــطــلــوب  ــ شــــارع واحـ

ــدم ــقــ ــ ــل ــ ل ديـــــــنـــــــار   20

ȵ 39711001

ȵ39744004  

سترة،  ¶ فــي  ارض  للبيع 

على  مــن   267 مساحتها 

شــــارعــــيــــن، الـــمـــطـــلـــوب 

لـــلـــقـــدم ديـــــنـــــار   22.5

ȵ 39711001

ȵ39744004  

المحرق

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

في  ¶ سكنية  ارض  للبيع 
 ،floating city ،جزر امواج
المساحة  بــحــريــة،  واجــهــة 
وممر،  شارعين  متر،   550
السعر 47 دينار للقدم قابل

ȶ @sayedmahdi_r_e 
ȵ 39088229 
ȵ33330965 

الشمالية

للبيع ارض في تسهيالت  ¶

ــرة،  جـــمـ ــنـــي  بـ  –  1 ســـــار 

شارعين  م،   666 المساحة 

وزاوية، المطلوب 25 دينار 

التقسيط وبإمكانية  للقدم 

ȶ @BCFC_RE 
ȵ36864666

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

صناعي،  تــجــاري  سلماباد 

اجــازات  مــع   b3 التصنيف 

 1094 الــمــســاحــة  ــاء،  ــن ــب ال

ديــنــار   50 الــســعــر  ــر،  ــتـ مـ

ȵ 33339577
ȵ36677714

في  ¶ سكنية  أرض  للبيع 

مدخل كرانة قريبة من شارع 

البديع مساحتها 404 م على 

شارع واحد، السعر 21 دينار

ȶ Alsagheer_Real_Estate
ȵ 39652396
ȵ36459593

استثماريه  ¶ ارض  للبيع 

في دمستان على 3 شوارع 

موقع  للتقسيم،  قابله  و 

ــاز، ســعــر الـــقـــدم 19  مــمــت

ديـــنـــار وقـــابـــل لــلــتــفــاوض 

ȵ33424004

مدينة  ¶ فــي  أرض  للبيع 

حمد تطل على الدوار األول 

مــبــاشــرة، مــقــابــل صــالــون 

جدا،  مميز  موقع  سلوى، 

468م،  األرض  مــســاحــة 

ديـــنـــار  24 ــدم  ــقــ ــ ال ســـعـــر 

ȵ 38829929 

ȵ33774747
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الشمالية

أراضي للبيع

قــابــلــة  ¶ ارض  لـــلـــبـــيـــع 

في   RB للتقسيم، سكنية

موقع  دمــســتــان،  منطقة 

 3 على  تقع  وراقـــي،  جديد 

السعر  متر،   647 شـــوارع، 

قــابــل ــدم  ــق ــل ل ديـــنـــار   18

ȶ @sayedmahdi_r_e    

ȵ 39088229 

ȵ33330965 

في  ¶ سكنية  ارض  للبيع 

راقي  موقع  ســار،  منطقة 

مجمع  مــقــابــل  وهــــــادئ، 

مسفلته،  شـــوارع  سبنيز، 

شارع  متر،   500 المساحة 

واحد، السعر 24 دينار للقدم

ȶ @sayedmahdi_r_e

ȵ39088229 

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

م   300 الــمــســاحــة  ــي  ــال ع

دينار  ــف  أل  80 المطلوب 

ــة الــتــقــســيــط ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ وبـ

ȶ @BCFC_RE 

ȵ36864666

في  ¶ سكنية  ارض  للبيع 

ــة حــبــشــي،  ــل مــنــطــقــة جــب

ــد، الــمــســاحــة  ــ ــارع واحــ ــ شـ

راقـــي،  مــوقــع  مــتــر،   472

للقدم ديـــنـــار   27 الــســعــر 

ȶ @sayedmahdi_r_e  

ȵ 39088229

ȵ33330965 

ســار  ¶ فـــي  لــلــبــيــع  ارض 

للمستوصف  مــالصــقــة 

ــر  ــعـ األمــــــــريــــــــكــــــــي، سـ

ديـــــنـــــار  30 الــــــــقــــــــدم 

ȵ36363399

ســار  ¶ فـــي  ارض  لــلــبــيــع 

جدا  وهـــادئ  ممتاز  موقع 

المساحة  ــوارع،  شـ  3 على 
 20 القدم  سعر  متر،   754
دينار نهائي تصلح للتقسيم 

ȵ 33339577
ȵ36677714

¶  RB سكنية  ارض  للبيع 
موقع  بــوري،  منطقة  في 
النفق،  مــن  بالقرب  راقــي 
متر،   337 االرض  مساحة 
ــد، الــســعــر 83  ــ ــارع واحـ شــ
للتفاوض قابل  دينار  ألف 

ȶ @sayedmahdi_r_e  
ȵ 39088229
ȵ33804499

الجنبية  ¶ في  ارض  للبيع 
مـــخـــطـــط الـــشـــيـــخ خـــالـــد 
المساحة   ،B4 التصنيف 
ديــنــار    35 الــســعــر  300م، 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

جبلة  ¶ فـــي  ارض  لــلــبــيــع 

على  ــر،  مــت  377 حــبــشــي، 

دينار  31 السعر  شارعين، 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

شــهــركــان  ¶ ارض  لــلــبــيــع 

م،   318.6 ــة  ــاحـ ــمـــسـ الـ

للقدم  دينار   19 المطلوب 

ــة الــتــقــســيــط ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ وبـ

ȶ @BCFC_RE 

ȵ36864666

للبيع ارض في الشاخورة  ¶

عــلــى شـــارعـــيـــن وزاويــــــة، 

المساحة   ،RB التصنيف 

السعر  مـــربـــع،  مــتــر   675

للتفاوض  قابل  ديــنــار   40

ȵ 33339577

ȵ36677714

للبيع ارض في بني جمرة  ¶

ــاز الــمــســاحــة  مــوقــع مــمــت

ــد،  واحـ ــارع  شــ عــلــى   ،323

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  85 الـــســـعـــر 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

كرزكان  ¶ فــي  ارض  للبيع 

م،   303.8 ــة  ــاحـ ــمـــسـ الـ

للقدم  دينار   16 المطلوب 
ــة الــتــقــســيــط  ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ وبـ

ȶ @BCFC_RE 
ȵ36864666

صــدد  ¶ فـــي  ارض  لــلــبــيــع 
مــربــع،  م   300 الــمــســاحــة 
السعر 55 ألف دينار نهائي

ȵ 39711001
ȵ39744004  

البديع  ¶ فــي  ارض  للبيع 
لبناء  تصلح  ممتاز  موقع 
متر   230 مساحتها  شقق 
دينار ــف  أل  75 المطلوب 

ȵ 39711001
ȵ39744004  

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  82 المطلوب 

ȵ 39711001
ȵ39744004  

مخطط  ¶ في  ارض  للبيع 
الــمــســاحــة   6 تــســهــيــالت 
380م المطلوب 28.5 دينار 
التقسيط  وبإمكانية  للقدم 

ȵ @BCFC_RE 

ȵ36864666
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الشمالية

أراضي للبيع

تـــجـــاريـــة  ¶ ارض  لــلــبــيــع 

الــعــام،  البديع  شـــارع  على 

عليها  متر،   614 المساحة 

إجازة 12 محل و18 شقة، 

للقدم دينار   55 المطلوب 

ȵ 39711001

ȵ39744004   

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   

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

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

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

مدينة  ¶ فــي  ارض  للبيع 

المساحة   ،19 دوار  حمد 

مبلط  ــارع  شــ عــلــى   ،473

الخدمات،  جميع  توافر  مع 

للقدم ديـــنـــار   19 الــســعــر 

ȵ 39711001

ȵ39744004 

سكنية  ¶ اراضـــــي  لــلــبــيــع 

ــدوار الــثــانــي  ــ آر بــي فــي الـ

ــدون  بـــأحـــجـــام مــخــتــلــفــة بـ

عمولة وبإمكانية التقسيط

ȵ @BCFC_RE

ȵ36864666

سرايا  ¶ فــي  أراضـــي  للبيع 

سانت  مــدرســة  مــقــابــل   1

كـــرســـتـــوفـــر، مـــســـاحـــات 

ــفــة، ســـعـــر الـــقـــدم  ــل مــخــت

للتفاوض                                     قابل  ديــنــار   36

ȵ 33339577
ȵ36677714

للبيع ارض في شهركان،  ¶

300 متر، على شارع واحد، 

دينار ــف  أل  63 المطلوب 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

فــي  ¶ ارض  لـــلـــبـــيـــع 

نــوح،  ال  خلف  القرية 

وزاوية،  ار جي شارعين 

 449.6 ــة  ــاحـ ــسـ ــمـ الـ

 22 ــوب  ــلـ ــطـ ــمـ الـ م، 

ديـــنـــار لــلــقــدم الــمــربــع 

التقسيط وبــإمــكــانــيــة 

ȶ @BCFC_RE 

ȵ 36864666
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الجنوبية

أراضي للبيع

في  ¶ صناعية  ارض  للبيع 

ــاثــة( شــارع  الــمــعــامــيــر )شــب

متر،   648 المساحة  واحــد، 

للقدم ديـــنـــار   16 الــســعــر 

ȶ @sayedmahdi_r_e  
ȵ 39088229
ȵ33330965 

¶  - صــــنــــاعــــيــــة  أرض 

ــق،  مــســتــودعــات 4 طــواب

ــات  ــودعـ ــتـ ــسـ ــمـ خـــلـــف الـ

الــمــعــامــيــر،   - الــمــركــزيــة 

قدم،   23292.2 المساحة 

سعر القدم 16 دينار، السعر 

دينار  372675 اإلجــمــالــي 

ȵ39912030

¶  – صــــنــــاعــــيــــة  أرض 

ــق،  مــســتــودعــات 4 طــواب

ــات  ــودعـ ــتـ ــسـ ــمـ خـــلـــف الـ

الــمــعــامــيــر،   – الــمــركــزيــة 

قدم،   12542.2 المساحة 

سعر القدم 16 دينار، السعر 

دينار  200675 اإلجــمــالــي 

ȵ39912030

العاصمة

 منازل وفلل للبيع

لــلــبــيــع فــيــال 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 

راقيه  ¶ جديدة  فيال  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

في  ¶ ــدة  ــدي ج فــيــال  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

المحرق

ــعــــوض  ¶ ــ ت ال  ــة  ــ ــرصــ ــ ــ ف

بقرية  للبيع  منزل  للجادين، 

الــراهــب،  بمنطقة  الــديــر 

ينقسم الى قسمين قسم 

صالة  مطبخ  غــرف   3 مــن 

وحــمــامــيــن، وقـــســـم من 

وحمامين،  صالة  غرفتين 

للكهرباء  عدادين  وجود  مع 

والـــــــمـــــــاء، الـــقـــســـمـــيـــن 

 253 المساحة  مــؤجــريــن، 

دينار ألف   62 السعر  متر، 

ȵ33231919

المحرق  ¶ ديـــار  فــي  للبيع 

 C1، 5 ــر  ــحـ بـ تـــصـــنـــيـــف 

ــمــامــات غــرفــة  ــرف 5 ح ــ غ

ــمــام صــالــة  ــح ــال خـــادمـــة ب

ــخ داخـــلـــي  ــس مــطــب ــل مــج

ــي وحــديــقــة  ــارجـ مــطــبــخ خـ

األرض  مــســاحــة  كــبــيــرة، 

 220 المطلوب  م،   319

للتفاوض قابل  دينار  ألف 

ȵ 38829929 

ȵ33774747

الشمالية

أبوصيبع  ¶ في  بيت  للبيع 

مول  الكونتري  من  قريب 

عـــلـــى شـــارعـــيـــن وزاويــــــة 

يتكون  م،   232 مساحته 

ــرف صــالــتــيــن 4  ــ مـــن 8 غ

حمامات ومطبخين وشقة، 

ــنــار دي ــــف  أل  100 الــســعــر 

ȶ Alsagheer_Real_Estate

ȵ 39652396

ȵ36459593

للبيع فيال في الجنبية دور  ¶

واحد تتكون من 3 غرف 3 

مفتوحة  صــاالت  حمامات 

لسيارتين،  وكـــراج  مطبخ 

ألـــف   145 ــلـــوب  ــطـ ــمـ الـ

التقسيط وبإمكانية  دينار 

ȶ @BCFC_RE

ȵ36864666 

القرية،  ¶ فــي  فيال  للبيع 

ــات  ــامـ ــمـ حـ  5 غـــــــرف   5

وكــراج  مطبخين  صالتين 

ممتاز  مــوقــع  لــســيــارتــيــن، 

متر،   500 المساحة  ــدا،  ج

ــار   ــن دي ــــف  أل  230 الــســعــر 

ȵ 33339577

ȵ36677714
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الشمالية

 منازل وفلل للبيع

¶  13 دوار  في  فيال  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

ــدد  ¶ ــجـ ــت مـ ــ ــي ــ ــع ب ــيـ ــبـ ــلـ لـ
ــامـــل فــــي مــنــطــقــه  ــكـ ــالـ بـ
المساحة 132م،  شهركان، 
ديـــنـــار  ــف  ــ ألـ  90 الـــســـعـــر 

ȵ 39711001

ȵ39744004

الشاخورة  ¶ في  فيال  للبيع 

جديدة، مساحتها 268 متر، 

4 غرف 4 حمامات صالتين 

لسيارتين،  وكـــراج  مطبخ 

ــار  ــن دي ــــف  أل  170 الــســعــر 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

المالكية  ¶ في  فيال  للبيع 

مخطط الري، موقع ممتاز، 

صالة  حمامات   4 غــرف   4

ومطبخ، المساحة 225 م، 

دينار ألف   120 المطلوب 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

الشاخورة  ¶ في  فيال  للبيع 

ــاز، تــتــكــون  ــتـ ــمـ مـــوقـــع مـ

ــرف 4  ــ مـــن طــابــقــيــن 4 غ

حــمــامــات صــالــة واســعــة 

خــادمــة،  وغــرفــة  المساحة 

م،   204 مـــســـاحـــتـــهـــا 

دينار  ألف   137 المطلوب 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

¶  - ابوقوة  في  فيال  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 
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الشمالية

 منازل وفلل للبيع

في  ¶ ــدة  ــدي ج فــيــال  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

في  ¶ ــدة  ــدي ج فــيــال  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

الجنوبية

في  ¶ ــد  جــدي ــزل  مــن للبيع 

شــوارع،   3 على  النويدرات 

ــات  ــامـ ــمـ حـ  4 غـــــــرف   4

صــالــتــيــن مــطــبــخ ومــدخــل 

ــحـــت الــــــدرج،  خــــدمــــات تـ

دينار ــف  أل  80 المطلوب 

ȵ33868040

المحرق

شقق للبيع

لــلــبــيــع شــقــة مــفــروشــة  ¶

الجديد  الحد  فــي  بالكامل 

ــحــر، من  ــب ــقــرب مـــن ال ــال ب

ــات  ــامـ ــمـ حـ  3 غـــــــرف   3

ــخ،  ــة كـــبـــيـــرة ومــطــب ــالـ صـ

ديـــنـــار        ــف  ــ ألـ  60 الـــســـعـــر 

ȵ33424004

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

ȵ 36864666 

الشمالية

¶  1 سرايا  في  شقة  للبيع 

غرفتين  الــمــدرســة،  خلف 

ومطبخ،  صــالــة  حمامين 

السعر  بالكامل،  مفروشة 

60 ألف دينار قابل للتفاوض

ȵ 33339577
ȵ36677714

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  

في  ¶ تمليك  شقة  للبيع 

حمامين  ــرف  غ  4 الــبــديــع، 

مصعد،   – ومطبخ  صالة 

مــتــر،   219 مـــســـاحـــتـــهـــا 

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  77 الـــســـعـــر 

ȵ 39711001
ȵ39744004  

العاصمة

 بنايات للبيع

وراقي  ¶ جديد  مبني  للبيع 

في السيف، موقع ممتاز، 

على  شقة   35 مــن  مكون 

ــه  ــة حـــمـــامـــيـــن صــال ــرفــ ــ غ

ــخ، )بـــــارك - بــركــة  ومــطــب

جيم(   - مصعد   - ســبــاحــة 

على  متر،   534 المساحة 

وخلفي،  امــامــي  شــارعــيــن 

ألـــف ديــنــار  الــمــدخــول 11 

شـــيـــك واحــــــــد صـــافـــي، 

دينار   1،500،000 السعر 

ȵ33424004

ــع بـــنـــايـــة ســكــنــيــة  ¶ ــي ــب ــل ل

مــوقــع  ــان،  ــ ــ رم رأس  ــي  فـ

ادوار،   3 من  تتكون  مميز، 

ــيــن  غــرفــت مــــن  ــق  ــقـ شـ  7

ومطبخ،  صــالــة  حمامين 

مــتــر،   164 ــة  ــاحـ ــسـ ــمـ الـ

المدخول  زاويـــة،  شارعين 

 255 السعر  ديــنــار،   1600

للتفاوض قابل  دينار  ألف 

ȶ @sayedmahdi_r_e

ȵ 39088229

ȵ33330965  
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العاصمة

 بنايات للبيع

ــنـــى قـــديـــم  ¶ ــبـ لـــلـــبـــيـــع مـ

مساحته  القضيبية  فــي 

ديــنــار،   300 الــدخــل  80م، 

ديـــنـــار ــف  ــ ألـ  80 الـــســـعـــر 

ȶ Alsagheer_Real_Estate

ȵ 39652396

ȵ36459593

في  ¶ جــديــد  مــبــنــى  للبيع 

الخليج(  )مــخــطــط  تــوبــلــي 

قريب من البحر، يتكون من 

حمامات   4 غــرف   3( فيال 

مطبخ صالة وغرفة طعام( 

مــكــونــيــن من  شــقــق   4 و 

حــمــامــات(   3  - )غــرفــتــيــن 

م،   343 األرض  مــســاحــة 

دينار الف   340 المطلوب 

ȵ 38829929 

ȵ33774747

ــلــبــيــع بــنــايــة تــجــاريــة،  ¶ ل

فــي  ــقــــق  شــ و3  دكــــــــان 

العام،  الشارع  على  النعيم 

ــار ــن دي ــــف  أل  120 الــســعــر 

ȵ36363399

في  ¶ صغيرة  بناية  للبيع 

ــن 3  مــــــــروزان تـــتـــكـــون مــ

شقق، السعر 50 ألف دينار

ȵ36363399

للبيع بناية تجارية جديدة،  ¶

عــمــر الــبــنــاء ســنــة واحـــدة، 

فـــي ســــوق الـــمـــنـــامـــة، 4 

أمتار   8 شقق،   5 دكاكين، 

كهرباء، مؤجرة 1400 دينار، 

ــار ــن دي ــــف  أل  195 الــســعــر 

ȵ36363399

ــاري  ¶ ــجـ ــع مـــبـــنـــى تـ ــي ــب ــل ل

اســـتـــثـــمـــاري فـــي طــشــان 

عــلــى 4 طـــرق يــتــكــون من 

شــقــة  و14  ــحــــالت  مــ  4

مساحته  كاملة،  وعــدادات 

224 م، الدخل 2770 دينار، 

ــنــار دي ــــف  أل  350 الــســعــر 

ȶ Alsagheer_Real_Estate

ȵ 39652396

ȵ36459593

المحرق

لــــــلــــــبــــــيــــــع بـــــنـــــايـــــة  ¶

ــمــحــرق مـــوقـــع مــمــتــاز ــال ب

ȵ33454004

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 ارض تجارية في  ¶
قرية اشبيلية، المساحة 
المطلوب  م،   1930
لـــلـــقـــدم  ديـــــنـــــار   28
التقسيط وبــإمــكــانــيــة 

ȶ @BCFC_RE 
ȵ 36864666
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الشمالية

 بنايات للبيع

ســرايــا  ¶ فــي  مبنى  للبيع 

سانت  مــدرســة  بــجــانــب   1

ــون مــن  ــكـ ــر، مـ ــتـــوفـ كـــرسـ

لفت  بــاركــات  شــقــق،   10

المساحة  مؤجر،  وحـــارس، 

 450 الــســعــر  مــتــر،   388

للتفاوض  قابل  دينار  ألف 

ȵ 33339577

ȵ36677714

سكني  ¶ روعة  مبنى  للبيع 

الشاخورة،  في  استثماري 

مساحته  ــوارع،  شــ  3 على 

فيال  مــن  يتكون  م،   356

راقي وشقتين  اثاث  مؤثثة 

غـــــرف وشــقــتــيــن   3 ــن  ــ م

ــة  ــقـ مـــــن غـــرفـــتـــيـــن وشـ

 210 الــســعــر  ــو،  ــوديـ ــتـ سـ

للتفاوض قابل  دينار  ألف 

ȶ Alsagheer_Real_Estate

ȵ 39652396

ȵ36459593

ــي جـــديـــد  ¶ ــنـ ــبـ لـــلـــبـــيـــع مـ

ــا 1،  ــ ــراي ــي ســ ــ وراقــــــــي ف

مــنــطــقــة راقــــيــــة، بـــجـــوار 

كريستوفر،  سانت  مدرسة 

شــقــق   7 ــن  ــ ــ م ــون  ــ ــكـ ــ مـ

حــمــامــيــن صالة  )غــرفــتــيــن 

بالكامل،  مــؤجــر  ومــطــبــخ( 

ــار   ــن دي ــــف  أل  300 الــســعــر 

ȵ33424004

ــع اراضـــــــــي  ¶ ــ ــي ــ ــب ــ ــل ــ ل
فــي  بــــي  آر  ــة  ــي ــن ســك
ــام  ــأحــج ــورة ب ــ ــاخ ــشــ ــ ال
عمولة  ــدون  ب مختلفة 
التقسيط وبــإمــكــانــيــة 

ȶ @BCFC_RE 
ȵ 36864666

محالت للبيع

في  ¶ خياطة  للبيع مشغل 

بكامل  النفق  قريب  عالي 

معداته مع السجل والعمال، 

ــنــة ــمــعــاي الـــســـعـــر بـــعـــد ال

ȶ Alsagheer_Real_Estate

ȵ 39652396

ȵ36459593

لــلــبــيــع مــحــل مــيــزانــيــن  ¶

ــة حمد  ــن ــي مــدي قــفــلــي فـ

البنك  خلف  واقــف  ســوق 

ــيـــرات  ــامـ األهــــلــــي مــــع كـ

ــورد ــن ب الــمــراقــبــة والــســاي

ȵ39680869

الشمالية

 منازل وفلل لاليجار

في  ¶ كبيرة  فيال  لــإيــجــار 

 700 مــســاحــتــهــا  الـــبـــديـــع 

ــقــيــن، 5 غــرف  مـــتـــر، طــاب

لــروضــة،  تصلح  وحــديــقــة، 

ديـــنـــار    1500 الـــســـعـــر 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

شقق لاليجار

 ¶ Luxury Flat for 

rent, 1 bedroom 1 

bathroom hall kitchen 

park lift GYM Internet 

fully furnished all-

inclusive 350 BD

ȵ33454004

العاصمة

ــار شـــقـــة راقـــيـــة  ¶ ــجـ ــإيـ لـ

ــقــفــول، غــرفــتــيــن نــوم  ــال ب

ومطبخ  ــة  صــال حــمــامــيــن 

تكييف  - مواقف(  )مصعد 

دينار  320 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

بجدعلي،  ¶ شقة  لــإيــجــار 

حمامين  نــوم  غرفتين  مــن 

موقف،   – ومطبخ  صالة 

ديــــنــــار  200 الــــســــعــــر 

ȵ33454004 

لـــإيـــجـــار شــقــة جــديــدة  ¶

توبلي،  خليج  فــي  وراقــيــة 

ــة، مــن  ــروشــ ــ ــف ــ نـــصـــف م

غرفتين حمامين صالة كبيرة 

 - - مصعد  ــارك  )ب ومطبخ 

دينار      350 السعر  حـــارس( 

ȵ33424004

لـــإيـــجـــار شــقــة جــديــدة  ¶

وراقية في جدعلي، بالقرب 

ــار، من  مـــن نـــظـــارات عـــمـ

ــرف حــمــامــيــن صــالــه  ــ 3 غ

 300 الـــســـعـــر  ــخ،  ــبـ ــطـ ومـ

ــلــتــفــاوض   ــل ل ــابـ ــار قـ ــ ــن ــ دي

ȵ33424004
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العاصمة

شقق لاليجار

ميزانين  ¶ محل  للبيع 
ــة  ــن قـــفـــلـــي فــــي مــدي
ــف  ــ حـــمـــد ســـــوق واق
خــلــف الــبــنــك األهــلــي 
المراقبة  كاميرات  مع 
والــــــســــــايــــــن بـــــــورد

ȵ 39680869

 ¶ Flat for rent in 

Burhama near Dana 

mall, 2 br, 2 bathr, hall, 

kitchen, f.f, rent price 

BD 350 - all inclusive 

ȵ 38829929 

ȵ33773223

المحرق

لـــإيـــجـــار شــقــة جــديــدة  ¶

الجديدة،  الحد  في  وراقية 

ــة، مــن  ــ ــ ــادئ ــ ــ مـــنـــطـــقـــه ه

صالة  حمامات   3 غرفتين 

 - - مصعد  ــارك  )ب ومطبخ 

دينار   250 السعر  حـــارس( 

ȵ33424004

¶  3 بقاللي،  شقة  لإيجار 

صالة  حمامين  نــوم  غــرف 

ومطبخ، )مصعد - موقف 

- بلكونة( السعر 280 دينار 

ȵ33454004

¶  Luxury flat for rent in

 Amwaj, 2 bedroom 2

 bathroom hall kitchen

 & park, fully furnished,

all inclusive 450 BD

ȵ33454004 

الشمالية

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

حمامين  غرفتين  الــبــديــع، 

صــالــة مــطــبــخ وبــلــكــونــة، 

ديــــنــــار  220 الــــســــعــــر 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

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

صالة  غرفة  مــن   ،1 ســرايــا 

مع  وبلكون  مطبخ  حمام 

المكيفات اسبلت، غسالة، 

ــات -  ــ ــارك ــ ثــالجــة وفــــرن )ب

لفت - حارس( السعر 300 

والبلدية الكهرباء  شاملة 

ȵ 33339577

ȵ36677714

لإيجار شقة في الجنبية،  ¶

ــرف حــمــامــيــن صــالــة  ــ 3 غ

مفروش،  نصف  ومطبخ، 

ديـــنـــار        300 الـــمـــطـــلـــوب 

ȵ 39711001

ȵ39744004  

ــار شـــقـــة راقـــيـــة  ¶ ــجـ ــإيـ لـ

بــالــقــرب   2 ســــرايــــا  فــــي 

ــن اكــــــــوا بـــــــــارك، مــن  ــ مـ

غــرفــتــيــن حــمــامــيــن صــالــة 

لسيارة،  )مــوقــف  ومطبخ 

مــصــعــد وحــــــارس( مــوقــع 

دينار   230 السعر  ممتاز، 

ȵ33424004

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

المكيفات  مع  الــشــاخــورة، 

والـــســـتـــائـــر، بــالــقــرب من 

مكونه  االســالمــي،  البنك 

حمامين صالة  غرفتين  من 

 - - مصعد  ــارك  )ب ومطبخ 

دينار   250 السعر  حـــارس( 

ȵ33424004

الــدراز  ¶ فــي  شقة  لإيجار 

الــعــام،  الــشــارع  مــن  قريبة 

غــرفــتــيــن حــمــامــيــن صــالــة 

دينار   160 السعر  ومطبخ، 

ȵ 39711001

ȵ39744004

لإيجار شقة في الجنبية،  ¶

حمامين  غرفتين  تــجــاريــة، 

ــوجــد  ــخ، ي ــبـ ــطـ صـــالـــة ومـ

وحـــارس(  مصعد  ــات  ــارك )ب

ديـــنـــار   250 الـــمـــطـــلـــوب 

ȵ 33339577

ȴ 36677714

بسلماباد،  ¶ شقة  لإيجار 

3 غرف نوم حمامين صالة 

موقف،   - وبلكونه  مطبخ 

نهائي ــار  ــن دي  200 الــســعــر 

ȵ33454004

المبوب ¶ ــك  إعــالن لنشر 

ــى ¶ ــ ــ ــل ــ ــ أتـــــــــــــصـــــــــــــل ع

ȵ33133855
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الشمالية

شقق لاليجار

ــيــرة  ¶ ــار شـــقـــة كــب ــجـ ــإيـ لـ

غــرفــتــيــن   ،1 ســـريـــا  ــي  ــ ف

ومطبخ،  صــالــة  حمامين 

نــصــف مـــفـــروشـــة، يــوجــد 

وحـــارس(  ــاركــات  ب )مصعد 

شاملة  ديــنــار   380 السعر 

والبلدية  والــمــاء  الكهرباء 

ȵ 33339577
ȵ36677714

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

ــار، غــرفــتــيــن حــمــامــيــن  ــ سـ

صـــالـــة ومـــطـــبـــخ، الــســعــر 

ــلـــة  ــامـ شـ ديــــــنــــــار   200

والبلدية والــمــاء  الكهرباء 

ȵ 33339577
ȵ36677714

 بنايات لاليجار

يصلح  ¶ ــنــى  مــب لـــإيـــجـــار 

لسكن عمال يتكون من 12 

شقة )48 غرفة( المطلوب 

2500 دينار قابل للتفاوض

ȵ 39711001

ȵ39744004  

 استوديو لإليجار

لــإيــجــار شــقــة ســتــوديــو  ¶

ــة مــفــروشــة  ــي ــب ــجــن فــــي ال

ــاء،  ــكــهــرب ــع ال ــكــامــل مـ ــال ب

ديـــنـــار  180 الـــمـــطـــلـــوب 

ȶ Alsagheer_Real_Estate

ȵ 39652396

ȵ36459593

 ¶ Studio flat for rent 

in Burhama near 

Dana mall, 1 bathr, 

kitchen, f.f, rent price 

BD 220 - all inclusive 

ȵ 38829929 

ȵ33773223

مخازن لإليجار

لإيجار 4 مخازن مفتوحة  ¶

عــلــى بــعــض بـــــدون رقــم 

الــكــهــربــاء، فــي مدينة  مــع 

االستقالل،  شــارع  عيسى 

 7 ــي  ــ فـ  18 الـــمـــســـاحـــة 

ديــنــار  250 االيـــجـــار  ــر،  مــت

ȵ66744785

بمساحة  ¶ مــخــزن  لــإيــجــار 

منطقة  في  مربع  متر   90

ــة، مــبــنــى  ــ ــ ــدان ــ ــ جـــيـــان وال

بالمالك لــالتــصــال  جــديــد، 

ȵ39338449

 سكن عمال لإليجار

 ¶ For rent staff 
a c c o m m o d a t i o n 
for 200 person’s, in 
Salmabad - brand 
new building - close 
to AMA university 
and highway, 20 
rooms, rent price 
BD 2500 - exclusive 

ȵ 38829929 
ȵ33779188

مطلوب عقار

وأراضي  ¶ بنايات  مطلوب 

لإيجار  وفلل  للبيع وشقق 

مــن الــمــالــك مــبــاشــرة في 

ــاطــق الــبــحــريــن جــمــيــع مــن

ȵ33454004

زينة وإكسسواراتمواد بناء

لـــــلـــــبـــــيـــــع ســـــكـــــالت ¶

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 ــب  ¶ ــت ــة ك ــ ــوع ــمــ ــ ــج ــ م

من  )اكثر  للبيع  منوعة 

و  عــربــي  كــتــاب(   700

إنــكــلــيــزي - روايـــــات - 

قصص - كتب تعليمية 

الـــخ،   .. قــوامــيــس   -

المعاينة بــعــد  الــســعــر 

ȵ 33133855
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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

محاسبة

مقاوالت وصيانة

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

فحص وتأمين سيارات

ــن  ¶ ــأمــي ــت مـــســـتـــعـــدون ل

الــــــســــــيــــــارات بــــأرخــــص 

األســـــــــعـــــــــار وأفـــــضـــــل 

أتــصــل نصل الــتــغــطــيــات 

ȵ36789126

ــا عـــامـــالت 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 لالستفسار   - آب 

ȵ 33677928 

ȵ33117227

تنظيفات

خياطة  ¶ مشغل  للبيع 
النفق  قريب  عالي  في 
ــامــل مـــعـــداتـــه مع  ــك ب
ــال،  ــمـ ــعـ الـــســـجـــل والـ
المعاينة بــعــد  الــســعــر 

ȶ Alsagheer_Real_Estate
ȵ 39652396
ȵ 36459593



1616 العدد 5258 األحد 29 يناير 2017 الموافق 1 جمادى األولى 1438هـ162
Sunday 29  January 2017 ,  I ssue No .  5258


