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مفروشات بانكوك
نشتري االثاث املستعمل

غرف نوم - صالونات - أثاث مكاتب - 
مكيفات - ثالجات - شبابيك وخزائن مطبخ 

أملونيوم وكل شئ

٣٣٣٧٣٠٠٤
٤٤٤٢٦٢٤٣ فاروق

محل بانكوك
املســتعمل  األثــاث  نشــتري 
كراســي  نــوم  غــرف  مكيفــات 
خزائــن  تليفزيونــات  ثالجــات 

األثــاث وجميــع  مطبــخ 

٦٦٧٧١٢٤٢

بانكـوك ١
نشتري جميع 

األثاث املستعمل

٥٠٤٩٨٨٠٢

فني ستااليت
بيع - تركيب
صيانة - برمجة
تقوية انترنت
٦٦٥٤٩٥٩٤

محالت الشمالية
 لالثاث املستعمل

غرف نوم - نشتري املكيفات 
الثالجات - واملطابخ وكل شيء 

٥٥٠٧٥٥٤٩
مسعود

محالت محمد شمس
نشتري اثاث مستعمل 

مكيفات وغرف نوم وكراسي 
- ثالجات  تلفزيونات - خزائن 
مطبخ  املونيوم وكل شيء 

مستعمل

٥٥٥٢٢٠٢٧
مظالت ابادان

تركيب الكويك سبان والقماش 

والكيربي وغرف وجميع أعمال الحديد 
بأسعار مناسبة

٦٦٧٥٢١٩٤ (إيراني)

مظالت حبيب

 - قمــاش   - كيربــي  مظــالت  اعمــال  جميــع 

كويــك ســبان - االبــواب واالســوار وحمايــات 

وجميــع اعمــال الحديــد ودرابزيــن

٥٥٥٤١٣٣٨
مزارع

تنفيذ جميع أعمال 
الزراعة والري 

وديكورات الحدائق 
يرغب بالعمل

٦٦٩٩١٠٤٩

مخزن بنكوك
لبيع وشراء األثاث 

املستعمل من مكيفات 
- مطابخ - غرف نوم - 
أملونيوم - تليفزيونات

٥٠٣٤٥٦٨١ محمد حسني

بانكوك ٧
 - النــوم  غــرف  نشــتري 
املكيفــات   - الثالجــات 
 - املطابــخ   - الكراســي   -
شــىء وكل   - األملونيــوم 

٥٥٥٧٨١٧٨

أراٍض للبيع
الخيســة الجديــدة ٤٥٠م - ٤٥٠م - العــب 
الوعــب   - ١٠٠٠م  عبيريــة  ام   - ٥٤٠م 
١٠٠٠٠م رخصــة مجمــع فلــل - ام قــرن 
٥٤٠م شارعني زاوية ش ٤٠م - ام قرن 
٥٨٥م شــارع وســكة - الخــور ٤٧٦م - 

٤٧٤م - ارض الصخامــة ١٣٧٠م

٣٠٣٠٧٧٦٦

للبيع
بــأم عبيريــة مســاحة  ٤ فلــل 
٣٧٥م تشــطيب ســوبر لوكس 
املالــك  مــن  موقــع مميــز جــدًا 

مباشــرة

٦٦٤٥١٤١٤

القبة لألثاث
نشتري األثاث املستعمل

غرف نوم - مكيفات - ثالجات 
- تلفزيون - خزائن مطبخ 

وكل شئ

٥٥٨٧٣٢٨٦
٤٤٣٥٤٧١٦ محمد علي اكبر

مظالت ايران

 تركيب جميع انواع مظالت الكيربي
 والقماش وابواب وشبابيك جميع اعمال

الحديد اسعار مغرية

٥٥٨١٧٩٥٩ املعلم علي

طلب عمل
مــدرس متخصــص فــي تدريــس 
والرياضيــات  اإلنجليزيــة  اللغــة 
خبــرة ٢٥ عامــًا باملنهــج القطــري 
واإلعداديــة  االبتدائيــة  للمرحلــة 
املؤسســات  لــدى  للعمــل 

واملــدارس التعليميــة 

٥٠٧٤٠٩٠١

A Leading Company BRK 
looking for :

FINANCE MANAGER
Urgent Requirement: ١٠ years of 

proven management experiecne from a 
reputable company. Arabic Nationality 
is preferred. CMA Certified & MBA 

candidates are preferred

Email: mahdi.hr@brkqtr.com

مطلوب
عامالت وخادمات

لتغييـــر جهــة العمـــل
ملــكتب استقـــدام

٤٤٤٢٣٨٣٨
E-mail :

alsalehmanpower٤٤٤@gmail.com

طلب عمل
مــدرس رياضيــات خبــرة أكثــر مــن ٢٥ 
للثانويــة  الرياضيــات  لتدريــس  عامــًا 
وجميــع  وتأســيس  متقــدم  العامــة 
 Math مراحل التعليم واملدارس الدولية
وجميــع الشــهادات الدوليــة للعمــل لــدى 

واملــدارس التعليميــة  املؤسســات 

٧٤٤٥٥١٣١

طلب عمل
خبــرة   IGCSE رياضيــات مــدرس 
تدريــس  فــي  وتخصــص  طويلــة 
 edexcel - منهــج  الرياضيــات 
للمــدارس  وكمبريــدج   IGCSE
لــدى  للعمــل  واإلنجليزيــة  املســتقلة 
واملــدارس التعليميــة  املؤسســات 

٣٣٦٢٤٥٨٥

سائق مغربي
لديــه خبــرة ٨ ســنوات فــي الدوحــة 
درايــة  علــى  خفيفــة  رخصــة 
يرغــب  الدوحــة  مناطــق  بجميــع 
واألفــراد الشــركات  لــدى  بالعمــل 

٣٠٣١٩٣٦٩

طلب عمل
مــدرس لغــة عربيــة وشــرعية واجتماعيــات 
الثانويــة  للمرحلــة  عامــًا   ١٨ خبــرة 
 ٢ عربــي   -  ١ عربــي  والجامعيــة 
واإلعداديــة واالبتدائيــة للمــدارس املســتقلة 
لــدى  للعمــل  واألكاديميــات  واإلنجليزيــة 

واملــدارس التعليميــة  املؤسســات 

٥٥٠٦٦١٥٧

طلب عمل
خبــرة  تربويــة  مصريــة  مدرســة 
املــواد  جميــع  لتدريــس  ســنوات   ٨
فــي  خبــرة  االبتدائيــة  للمرحلــة 
ومعالجــة  العربيــة  اللغــة  تأســيس 
للعمــل  واإلمــالء  التعلــم  صعوبــات 
لــدى املؤسســات التعليميــة واملدارس

٣٠٥٨٩٨٩١

طلب عمل
للمراحــل  وعلــوم  رياضيــات  مدرســة 
االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة ملادتــي 
(األحيــاء) خبــرة  والعلــوم  الرياضيــات 
والخاصــة  املســتقلة  املــدارس  فــي 
بطريقــة ســهلة للعمــل لــدى املؤسســات 

واملــدارس التعليميــة 

٣٣٣٢٧٩١٥

طلب عمل
وفيزيــاء  كيميــاء  مــدرس 
اإلنجليزيــة  باللغــة  متخصــص 
خبــرة (٢٠) عامــًا لتدريــس الطلبــة 
والطالبــات للعمــل لدى املؤسســات 

واملــدارس التعليميــة 

٣٠١١١٣٧٣

طلب عمل
مــدرس فيزيــاء مصــري لتدريــس مــادة 
(متقــدم  الثانويــة  للشــهادة  الفيزيــاء 
فــي  تأسيســي) خبــرة ١٠ ســنوات   +
تدريــس مــادة الفيزيــاء يرغــب في العمل 
التعليميــة واملــدارس لــدى املؤسســات 

٣٣٤٥١٠٩٣

طلب عمل
وعلــوم  رياضيــات  مــدرس 
للمرحلــة اإلعداديــة وجميــع املــواد 
للمرحلــة االبتدائيــة خبــرة كبيــرة 
واملســتقلة  القطريــة  باملناهــج 
للعمــل لــدى املؤسســات التعليميــة 

واملــدارس

٧٠٦٠٦٦٨٣

مطلوب لشركة
املكتــب  لتنظيــف  عامــل 
والقهــوة  الشــاي  وعمــل 
بشــرط تغييــر جهــة العمــل

٣٣٦٨٤٤١٣

طلب عمل
للمرحلــة  وعلــوم  رياضيــات  مدرســة 
للمرحلــة  املــواد  وجميــع  اإلعداديــة 
املــدارس  فــي  كبيــرة  خبــرة  االبتدائيــة 
املســتقلة حاصلــة علــى شــهادة تربــوي 
وخبــرة باملناهــج القطريــة تطلــب عمــًال 

التعليميــة املؤسســات  لــدى 

٧٠٦٥٦٦٨٣

لإليجار بيت أرضي
النــادي  خلــف  بالخــور 
أو  عائــالت  ١٥٠٠م  مســاحة 

تقســيم أو  شــركة 
 ٦٦٤٥٨٤٨١ - ٣٣٣١٦١٦٢

أبو زياد
شركة الحطاب

للبيع فلل
الغرافــة ٥٢٥م - النعيــم ٤١٨م - ام قــرن 
٤١٦م ٤ فلــل بجانــب بعــض - ام قــرن 
٤٠٠م خدمية - الخيسة ٦٠٠م - ٦٠٠م 
٤٥٠م  عبيريــة  ام   - خارجــي  مجلــس 
مؤجرة - الخور ٤٨٨م مؤجرة - الخور 
٣٦٩م مؤجــرة - الخــور ٣٨٩م مؤجــرة

٣٠٣٠٧٧٦٦

للبيع أراٍض الشمال
٥٩٨م   - ٥٤٠م   - ٤١٩م  الرويــس 
 - ٥٤٠م  ظلــوف  ابــو   - شــارعني 
٦٠٠م - فلــل الرويــس ٥٠٠م - ابــو 

ظلــوف ٤٨٥م - لإليجــار فلــل

٦٦٩٠٦٦٢٢

للبيع فيال
٤٥٠م  الجديــدة  الثمامــة 
مجلــس خارجــي و ٨ غــرف 
وصالــة ومجلــس ٨ حمامــات 

ممتــاز تشــطيب  ومطبــخ 

٣٠٩١٦٠٦٠

للبيع أرض
أبو ظلوف ٦٠٠م 

شارعني أمامي وخلفي 

موقع ممتاز
٥٠٠٠٢٢٩٠ فهد

للبيع فيال كبيرة فاخرة
علــى  ازغــوى  بمنطقــة 
علــى  ٢٣٥٠م  مســاحة 
بســعر  زاويــة  شــارعني 

ســب منا

٥٠٠٤٨١٠٠

للبيع أرض
الوسيل اإليجاره 

١٠٠٠م
موقع مميز جدًا

٥٠٠٠٢٢٩٠ فهد

لإليجار
فيال بني هاجر 

لإليجار فيال الريان 
خدمية وسكنية

٦٦٦٥٠٤٤٨

لإليجار فيال أم قرن
 ٣ غــرف   ٧ اإلســكان  علــى 
ومجلــس  صالــة  مطابــخ 
خارجــي  ومجلــس  ومطعــم 
وملحــق ٨ حمامــات تشــطيب 

ز ممتــا

٦٦٩٠٦٦٢٢ راشد

محالت لإليجار
مدينــة  ظلــوف  أبــو  فــي 
املحــل  مســاحة  الشــمال 
آالف   ٥ حمــام  مــع  ٥٠م 

إليجــار ا

٧٧٢٧١٧٥٠

للبيع
مطلــوب  ٩٥٠م  قــرن  أم  فــي  اراض 
فــي  فيــال  للبيــع   - ريــاال  بالفــوت ١٧٠ 
رئيســي  شــارع  علــى  ٩١٠م  نعيجــة 
بســعر ممتــاز - للبيــع عمــارات مؤجــرة 
ممتــاز بســعر  شــقة   ١٥ و  شــقق   ١٠

٥٥٤٧٢٢٨٨
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لإليجار من املالك مباشرة
بــدون مقــدم أو عمولــة شــقق 
الرئيســي  الشــارع  بالوكــرة 
موقــف  ٢ حمــام   + غــرف   ٣

ســيارات 
معمول لها صيانة بالكامل حديثًا

٣٠٣٤٨٨٠٥ - ٥٥٨٦٤٨٠٦

لإليجار
 ١٠ عــن  عبــارة  مبنــى  كل  مبانــي   ٣
شــقق - الشــقة الواحدة ٣ غرف وصالة 
 ٣٠ إجمالــي  أمريكــي  ومطبــخ  كبيــرة 
روضــة  فــي  واســعة  مســاحات  شــقة 
الحمامــة يفضــل لجهــة واحــدة مســاحة 

١٦٦٠م الواحــد  للمبنــى  البنــاء 

شركة املدائن العقارية
٣٣١٥١١٥١ - ٥٥٦٦٥٥٦٣

لإليجار من املالك مباشرة
بـــدون مقــدم أو عمولــة  شهرين مجانــًا

محالت ومكاتب بالعزيزية تجارية إدارية للشركات واملؤسسات
مواقع مميزة - سهولة الوصول للموقع

٧٧١١١١٠٢ - ٧٠٠٠٠٧٩٤ - ٣٠٠٠٠٣٧١ - ٣٠٠٠٠٤٠٨

للبيع فيال في الخريطيات
٦٦٠م مجلس خارجي تشطيب 

خاص موقع ممتاز سعر مغٍر
٦٦٤٦٦٥٤٥

لإليجار
صالــة    - غرفــة   ٢ شــقة   -

مطبــخ   - ٢ حمــام   - مجلــس 

نصــف مفــروش ٤٠٠٠ ريــال

صالــة   - غــرف   ٣ شــقة   -

مطبــخ   - ٢ حمــام   - مجلــس 

نصــف مفــروش ٥٠٠٠ ريــال

صالــة    - غــرف   ٤ فيــال   -

مطبــخ   - ٣ حمــام   - مجلــس 

نصــف مفــروش ٧٠٠٠ ريــال

من املالك مباشرة

٦٦٧٢٧٩٥٢
٥٠٣٤٨١٨٦

لإليجـــــار
فيــال مريــخ مــع املكيفــات ٦٧٠م - فيــال الدحيــل خدميــة / ســكنية ٦٠٠م مــع املكيفــات - شــقة 
اللؤلــؤة غرفتــني صالــة ٢ حمــام مطبــخ مفروشــة - عمــارة صغيــرة شــقتني املطــار مؤجــرة - 

عمــارة ٩ شــقق املنصــورة مؤجــرة - عمــارة ٦ شــقق مؤجــرة النجمــة
الخريطيــات ٤٠٠م   - مريــخ ٦٨٠م   - - ٤١٥م جديــدة  الدحيــل ٦٠٠م مســتعملة   : فلــل  للبيــع 
جديــدة - ام قــرن فلــل جديــدة - ام عبيريــة فلــل ٤٥٠م - ٤٠٠م - فلــل ام صــالل علــي جديــدة 
٥٠٠م - الخيســة فلــل جديــدة وفلــل مؤجــرة اســتثمار - فلــل ام العمــد مؤجــرة اســتثمار - فلــل 
اللقطــة مؤجــرة - فلــل عــني خالــد مؤجــرة - أبــو هامــور مؤجــرة بســعر مميــز - فيــال الصخامــة 
- للبيــع فيــال مدينــة خليفــة الجنوبيــة ٦٠٠م مؤجــرة بســعر ممتــاز - فيلتــان بأبــو هامــور ٦٣٠م 

مؤجرتــان ١٥ ألــف
أراض : ام صالل علي ٥٤٠م - الخيسة ٦٠٠م - ٥٠٠م - الصخامة ٦٠٠م - ارض الخور ٥٠٠م 
- ارض ازغــوى ٨٩٠م - للبيــع فيــال الثمامــة جديــدة - فلــل الثمامــة مؤجــرة ١٦ ألــف بـــ ٣٤٠٠٠٠٠ 

- فيــال جديــدة الخيســة - فلــل ازغــوي مؤجــرة - فيــال جديــدة ازغــوى ٩٠٠م
بيوت : الوكرة ٥٢٠م - ٤٥٠م - بيوت ام غويلينا ١١٥م - بيت شعبي الخريطيات مؤجر ٤٧٠م
للبيع اراض تجارية : مدينة خليفة ١٨٠٠م رخص وخرائط - بيت الخور مؤجر - للبيع ســوق 

تجاري الوكرة مؤجر ٢٠٠٠م - اراض الوسيل ٥٠٠٠م مع رخصة تجارية  وإدارية وسكنية
مطلــوب : عمــارة ١٠ - ١٥ - ٢٠ - ٣٠ شــقة مؤجــرة أو جديــدة والدفــع نقــدًا - مطلــوب فلــل 
للفــرز - مطلــوب اراض تجاريــة صغيــرة وكبيــرة اســتثمار - مطلــوب اراض كبيــرة تصلــح 

يمتنع الوسطاء
الرجاء من املالك عرض عقاراتهم لدينا

٣٠٢٤١٨٨٨

للبيع
فلــل فــي الخيســة ام قــرن الصخامــة الخريطيــات العــب ام عبيريــة 
ام صــالل الخــور - بيــت فــي شــعبية خليفــة - للبيــع اراض ام العمــد 
عبيريــة  ام  فيــال  لإليجــار   - ام صــالل  املعمــورة  املطــار  روضــة 

ازغــوى ام صــالل الخريطيــات 
مطلوب من السادة املالك للبيع ولإليجار

٥٠٠٠٤٤٩٠

مرسانا للعقارات
للبيع عمارة فريج كليب ٧٨٠م 

مؤجرة ثاني قطعة من الشارع العام
٥٠٠٦٧٨٤٠ محمد خاطر

للبيع أراٍض
موقــع  مريــخ  بمنطقــة  ٦٠٦م 
بالصخامــة  ٦٠٠م   - ممتــاز 
شــارع ٢٠م قــار - ٤٩٠م بــأم 
قــرن موقــع ممتــاز قريبــة مــن 

الشــمال
٦٦٤٥١٤١٤

للبيع
مســاحة  الريــان  فــي  فيلتــان 
٥٨٠م لــكل فيــال - للبيــع فيــال فــي 
للبيــع   - مؤجــرة  ٥٥٠م  الذخيــرة 
قــرن ٤٠٠م جديــدة  ام  فــي  فيــال 
فــي مدينــة  بيــت شــعبي  للبيــع   -

٦٠٠م خليفــة 

٥٥٦٣٤٤٨٨ محمد متولي

للبيع
ارض فــي أم عبيريــة ١٥٠٠م 
أم  فــي  موقــع ممتــاز - ارض 
قــرن ٤٦٠م - للبيــع ولإليجــار 

فيــال ٩٥٠م الخريطيــات

٥٥٢٣٤٨٥٨

للبيـــع فيــال املشــــــاف
مــع  حجــر  واجهــه  ٥٤٣م  مســاحه 
مجلــس خارجــي ٨ غــرف و٧ حمامــات 
و٣ صــاالت ومجلــس داخلــي ومطبخــني 

كبيــر   وحــوش  خارجــي  وملحــق 

٣١٠٠٣٥١١

الرواد لالستثمار العقاري
الذخيــرة ٥٥٧م شــارعني   - الجديــدة ٤٥٠م مؤجــرة ١٠ آالف  الخيســة  فلــل  للبيــع 
مؤجــرة ٨ آالف ســعر ممتــاز - العــب ٤٢٠م خلــف ايكيــا - الخيســة ٥٤٠م جديــدة 
تشــطيب ممتــاز - ام عبيريــة ٣٧٥م جديــدة - ام قــرن ٣٦٠م جديــدة - بنــي هاجــر 
٩١٣م مؤجــرة ١٣ ألــف - عمــارة قديمــة غــزة ٣٨٢م ٤ شــقق - ارض مريــخ ٦٠٠م - 
ارض ام قــرن ٤٢٨م الرويــس ٥٩٨م شــارعني - ابــو ظلــوف ٥٤٠م - لإليجــار فيــال 

فريــج الســودان مكيفــة - فــي الخــور مكيفــة - ام قــرن جديــدة

٦٦٩٠٦٦٢٢ راشد

للبيع فيال ٤٥٠ الثمامة
واجهة حجر تشطيب سوبر 

ديلوكس وسعر ممتاز موقع ممتاز
٦٦١٦٧٥٥٠

لإليجار أو البيع فيال 
٥٠٠م الغرافة وتشطيب

سوبر ديلوكس مصعد وسعر ممتاز
موقع ممتاز
٦٦١٦٧٥٥٠

فلل للبيع
ام قرن ٥٠٠م - ٤٣٠م - الصخامة 
٤٩٠م - ٤٦٠م - ام العمــد ٥٦٠م - 
٤٥٠م - ام صــالل محمــد ٤٠٠م - 
٥٠٠م - الغرافة ٥٢٥م - الناصرية 

٥٢٥م - الخريطيات ٥٠٠م

بيوت شعبية للبيع
- ٧٥٠م  ام صــالل محمــد ٦٣٣م 
- ٦٩٠م - ٥٧٠م - الغرافة ٨٩٠م - 

الريــان ٥٧٠م - مريــخ ٤٠٠م

أراٍض للبيع
ابــا   - ١١٦٠م  اقديــم  روضــة 
الحمــام  الحيــران ١٢٠٠م روضــة 
 - - ٩٠٠م  ١٢٠٠م معيــذر ٩١٤م 

٦٠٠م  - ٥٦٥٠م  الصخامــة 

أراٍض تجارية
١٣٠٠م - املــرة ١٦٠٠م - ام قــرن 
١٢٢٢م - ام صــالل علــي ١٢٠٠م 

- الخيســة املنصــورة ٩٠٠م

لإليجار
شقق في النجمة

مطلوب من السادة 
املالك أراٍض تجارية 

وسكنية وعمارات للبيع
٦٦١١٧٦٦٢

للبيــــع صالــــون نسائـــــي
شغال ٦ سنوات فيال بكامل تجهيزاته 

مع مكيفات يوجد سكن للعامالت

٣٣٨٨٩٨٨٦

للبيـــــع ورشـــة أملنيــــوم
مع البضاعة ٣٥ طن مع العمال مساحة 
٢٩٠م إيجار املحل ١٣ ألف في املناطق 

اللوجستية سوق البناء أم صالل محمد
٥٠٠٦٧٣٣٩

لإليجار من املالك مباشرة
بـــدون مقــدم أو عمولــة +  شهرين مجانــًا

محالت ومكاتب بالعزيزية وطريق سلوى للشركات واملؤسسات
مواقع متميزة - سهولة الوصول للموقع

٣٣٦٦٦٠١٤- ٧٧١١١١٦٤ - ٧٧١١١١٦٨
٥٠٠٠٥٦٣٣ - ٣٣٤١١١٥٦ - ٥٠٥٠٥٠١٧ - ٥٠٠٩٩٨٨١ 

لإليجــــار
الجبــر  بســوق  مكاتــب   - النصــر  بشــارع  مفتوحــة  مســاحات  مكاتــب 
الكورنيــش - شــقق ســكنية عائليــة فاخــرة ٣ غــرف نــوم و ٢ غرفــة نــوم مــع 
مكيفــات ســبليت بمنطقــة الســد مــع صيانــة شــاملة وحراســة ٢٤ ســاعة + 
موقــف ســيارة + نظــام تبريــد علــى خزانــات امليــاه - عمــارة ســكنية بعــدد 

٣٢ شــقة بمنطقــة املطــار القديــم للمؤسســات والشــركات
مباشرة من املالك بدون عمولة

٦٦٦٥٥٢٨٣ - ٦٦٠٠١٩١٨
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