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فالتس

14
حي الملقا

https://goo.gl/maps/1DtT4ghyky6CfUvK8


متخصصون في التطوير واالستثمار العقاري غايتنا 
تقديم الحلول السكنية وفق أعلى مستويات الجودة 

بتصاميم عصرية أنيقة.

نبذة
عن

الشركة



مسكنك األول بدون ضريبة

الدولــة  تتحمــل  أن  علــى  الملكــي  األمــر  نــص 
ضريبــة التصرفــات العقاريــة عمــا اليزيــد عــن مبلــغ 
)                           ( مليــون ريــال مــن ســعر شــراء 

للمواطــن األول  المســكن 
1 , 0 0 0 , 0 0 0



بلكوناتموقف خاص

كراسي معلقةكاميرات مراقبة

مداخل خاصةممرات مكيفة

إنارة LEDمصاعد

أحواش خاصةممرات رخامية

أسطح خاصةمنازل ذكية 

مميزات
المشروع



3 غرف نوم

مجلس

مطبخ

3 دورات مياه

صالة

تراس

غرفة غسيل

مواصفات 
الشقق



الدخول 
الذكي

البلوتوث الواي فاي الرقم السري

كرتالبصمةالمفتاح



موقع 
المشروع

أبرز المواقع القريبة:

انقر على االيقونة للوصول
لموقع المشروع

جامعة االمام مطار الملك خالد

جامعة الملك سعود 

الرياض باركمركز الملك عبدالله المالي 

وسط الرياض 

 1٥ دقيقة

1٤ دقيقة 1٥ دقيقة

 1٧ دقيقة1٨ دقيقة

 1٩ دقيقة

يقع مشروع بيات فالتس 1٤ في حي الملقا 
الطــرق  الريــاض، ويتميــز بقربــه مــن  شــمال 
الرئيســية والخدمــات

https://goo.gl/maps/1DtT4ghyky6CfUvK8


تفاصيل
 الوحدات
واالسعار

انقر على االيقونة
لتفاصيل األسعار

https://drive.google.com/file/d/1223brNoZ1hWBssAl5DfRJVJmCnbnuMdz/view?usp=sharing


تملك معنا بضمانات تصل إلى

 30 سنة

إدارة وصيانة 
مجانية لالجزاء 

المشتركة 

سداد استهالك 
الماء وفواتير 

الكهرباء لعداد الخدمة

صيانة مجانية 
للشقة 

ضمان الهيكل 
اإلنشائي

العزل المائي 
والحراري

التوصيالت 
الكهربائية

تمديدات
السباكة

االضاءة

التسجيل واالشتراك 
في اتحاد المالك

خدمة التأجير
مجانًا

الضمانات

خدمات
ما بعد البيع

4 سنوات

لمدة سنة

4 سنوات

لمدة سنة

10 سنوات

3 سنوات

15 سنة

10 سنوات

30 سنة



هل
انت

مهتم
في 

مشاريعنا القادمة؟

انقر هنا ليصلك كل جديد

https://wa.me/message/KT2T422LLALYH1


مشاريعنا
القادمة

22
بيات فالتس

موقع المشروع

سجل اهتمامك

حي قرطبة

21
بيات فالتس

موقع المشروع

سجل اهتمامك

حي الملقا

٢٣
بيات فالتس

موقع المشروع

سجل اهتمامك

حي النرجس

18
بيات فالتس

موقع المشروع

سجل اهتمامك

حي المرسالت

17
بيات فالتس

موقع المشروع

سجل اهتمامك

حي النخيل

20
بيات فالتس

موقع المشروع

سجل اهتمامك

حي الملقا

19
بيات فالتس

موقع المشروع

سجل اهتمامك

حي المروج

١٤
بيات فالتس

موقع المشروع

البروشور

حي الملقا

13
بيات فالتس

موقع المشروع

سجل اهتمامك

حي الوادي

16
بيات فالتس

موقع المشروع

سجل اهتمامك

حي النرجس

15
بيات فالتس

موقع المشروع

سجل اهتمامك

حي النزهة

10
بيات فالتس

موقع المشروع

البروشور

حي الفالح

09
بيات فالتس

موقع المشروع

البروشور

حي النفل

12
بيات فالتس

موقع المشروع

سجل اهتمامك

حي الملقا

11
بيات فالتس

موقع المشروع

البروشور

حي الشهداء

تحت اإلنشاء

متاح للبيع

02
بيات فيال

موقع المشروع

البروشور

حي النرجس

01
بيات فيال

موقع المشروع

سجل اهتمامك

حي الفالح

٠٣
بيات فيال

موقع المشروع

سجل اهتمامك

حي القيرون

https://goo.gl/maps/KftN2Xh5fJKqAZvY9
https://goo.gl/maps/BBwooJHTsV9BD8Es9
https://goo.gl/maps/ZLBQr3h49TH2zxmPA
https://goo.gl/maps/nqeUbboN6wyuhx2r6
https://goo.gl/maps/9hC9ibzYSZ5FrmZb6
https://goo.gl/maps/7W82B8sVDEiwY8tY7
https://goo.gl/maps/VARGg7zhjKcoBjUCA
https://goo.gl/maps/MddzmtauNDCBKNJSA
https://darbyat.com/uploads/1656520633-%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8F%E2%80%8FBYAT%20FLATS%2014.pdf
https://goo.gl/maps/MZPBdQDhcTruRzNj8
https://goo.gl/maps/14MhUMVgvUw94Z5k7
https://goo.gl/maps/GPyfEaa2fTayxu876
https://goo.gl/maps/g3gUA59N3s42Q9HSA
https://goo.gl/maps/eWdTqpc7dNbqyjvJ8
https://darbyat.com/uploads/1647941452-%E2%80%8F%E2%80%8F%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3%20(09)%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%84.pdf
https://goo.gl/maps/gAvS8wtXfRfhc3tQ7
https://goo.gl/maps/zxUyc3hNt9m34wJj9
https://goo.gl/maps/yvjj4Gu28Bnjkd7M9
https://goo.gl/maps/DcBCSpM7dr18zsU79
https://goo.gl/maps/hmqRWEUAmezD5EJj8


تواصل معنا

بيات
مسكن الحياة

9200 33 110
0533 177 991
0533 177 979

mailto:info%40darbyat.com?subject=
http://www.darbyat.com
https://twitter.com/dar_byat
https://instagram.com/dar_byat?utm_medium=copy_link
https://www.snapchat.com/add/dar_byat
https://wa.me/+966533177991
tel:0533177991
tel:0533177979

