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تلبي  بيئة مستدامة لمدينة  رؤيتنا مبنية على فكرة تكوين 
احتياجات شريحة واسعة من المواطنين.. فالرؤية والتصميم 
والزوار  للسكان  مالئم  مجتمع  وإنشاء  جذب  على  قادرين 

والعاملين في هذه المدينة.
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البـــــــداية

مسارات أنيقة ومريحة وآمنة ويمكن   
المفتوحة  للمساحات  إليها  الوصول 
الناس،  لتجميع  المصممة  والحدائق 
قوية  اجتماعية  روابط  خلق  وبالتالي 

بين سكان وزوار المجمع.

مدينة تكريت
يقع مشروع بيتي في مدينة تكريت مركز محافظة   
ومساحاتها  بغداد،  العاصمة  شمال  الدين  صــاح 
المعمورة تكاد تكون قائمة على مر العصور، وذلك 
ألنها مدينة محصنة بسور قديم زيدت استحكاماته 
الحدية  التنقيبات  كشفت  فقد  األزمنة.  مختلف  في 
أن السور يتكون من ثاثة جدران متاصقة بنيت في 

أزمان مختلفة.
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مشروع بيتي
المخطط الرئيسي للمشروع )مراحل التنفيذ(

أنواع فيالت المشروع
فيالت الجوري

فيالت الياسمين

فيالت الفيوال

فيالت النرجس

فيالت اللوتس

المباني التعليمية
1  مدرسة إبتدائية

2  مدرسة متوسطة
3  مدرسة ثانوي

4  روضة أطفال

المباني الخدمية
5  مسجد

6  مركز صحي
7  إدارة المشروع
8  مباني خدمات

األسواق
9  المول التجاري

10  السوق المحلي

البوابات
11  بوابة السام )الرئيسية(

12  بوابة النخيل

اإلجماليالثالثةالثانيةاألولىمراحل تسليم الفيالت
625818138فيالت الجوري

1067034210فيالت الياسمين
27227722571فيالت الفيوال

4152156-فيالت النرجس
306306--فيالت اللوتس
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المرحلة االولى )حي السهول( مباعة بالكامل

المرحلة الثانية )حي النسيم( مباعة بالكامل

المرحلة الثالثة )حي المرابع(

10
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|      إجمالي عدد الوحدات 1381 فيا المخطط الرئيسي      |      المساحة اإلجمالية 788,605 متر مربع  |      
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بيتي هو مجمع مستقل يقع في مدينة تكريت، محافظة صاح الدين تبلغ مساحتة 788,605   
فريد  تصميم  على  مبني  المجمع  للحياة..  األساسية  العناصر  كل  فيه  وتجتمع  مربع،  متر 

يجسد مستوى رفيع من الفخامة ويؤمن البيئة المريحة للحياة العصرية.
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مدينة  عن  عبارة  بيتي  مجمع   
وتخطيطيـــًا  تصميميــًا  متكــاملة 
ذات مناظر رائعة من المسطحات 
الخــــضراء، يكــون الدخــــول إلى 
المشروع من بوابتين ويتألف من 

نظام سكني أفقي.
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الفيــالت

جــمــيــع الــفــلــل مــكــونــه مـــن طــابــق   
وأربعة  نــوم  غــرف  ــالث  وث وطابقين 
أنيقة  تشطيبات  وتزينها  نوم،  غرف 
وتتميز  السيراميك،  أرضيات  خالل  من 

غرف النوم بمساحاتها الواسعة.
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أكثر الفـلل شــيوًعا بالمجمـع، وقـد   
تم تصميمها خصيًصا للعائات التي 
تبحـث عن فيـا مريحـة ذات تصميم 
أنيــق. مع مســـاحة تتسـع لسـيارة، 

وحديقة خضراء وشرفة واسعة.

فيوال )571 فيال(

أرضي+ أول+ سطح الطوابق

220 متر مربع مساحة األرض 

123.5 متر مربع الطابق األرضي

29.8 متر مربعالطابق األول

153.3 متر مربع مساحة البناء

3 غرف نوم عدد الغرف
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الطابق األول الطابق األرضي

الطابق األول الطابق األرضي
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أماكن  توفر  التي  ومريحة،  أنيقة   
خضراء،  وحديقة  السيارات،  لوقوف 
مع  رئيسية  نوم  غرف  ثاث  شرفة، 
التصميم الخارجي والداخلي الرائع.

الياسمين )172 فيال(

أرضي+ أول+ سطح الطوابق

260 متر مربع مساحة األرض 

130.10 متر مربعالطابق األرضي

33.20 متر مربعالطابق األول

163.30 متر مربعمساحة البناء

3 غرف نوم عدد الغرف

الياسمين الركنية )38 فيال(

أرضي+ أول+ سطحالطوابق

260 متر مربع مساحة األرض 

130.10 متر مربعالطابق األرضي

33.20 متر مربعالطابق األول

163.30 متر مربعمساحة البناء

3 غرف نومعدد الغرف
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الطابق األول الطابق األرضي

الطابق األول الطابق األرضي
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أفخم فيا في المشروع مع 4 غرف   
معيشة  غرفة  مــع  واســعــة  ــوم  ن
مريحة، تحتوي فيا على مساحتين 
جميلة  وساحة  السيارات  لوقوف 

باإلضافة إلى شرفة واسعة.

جوري )72 فيال(

أرضي + أول+ سطح الطوابق

300 متر مربعمساحة األرض 

142.60 متر مربعالطابق األرضي

55.80 متر مربعالطابق األول

198.40 متر مربعمساحة البناء

4 غرف نوم عدد الغرف

جوري الركنية )66 فيال(

أرضي + أول+ سطحالطوابق

300 متر مربعمساحة األرض 

143.00 متر مربعالطابق األرضي

56.30 متر مربعالطابق األول

199.30 متر مربعمساحة البناء

4 غرف نومعدد الغرف
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الطابق األول الطابق األرضي

الطابق األول الطابق األرضي
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لوتس )242 فيال(

أرضي+ أول+ سطح الطوابق
200 متر مربع مساحة األرض 

106 متر مربع الطابق األرضي
11.8 متر مربعالطابق األول
117.8 متر مربع مساحة البناء

2 غرفة نوم عدد الغرف

لوتس ركنية )64 فيال(

أرضي+ أول+ سطحالطوابق
200 متر مربعمساحة األرض 

106 متر مربعالطابق األرضي
11.8 متر مربعالطابق األول
117.8 متر مربعمساحة البناء

2 غرفة نومعدد الغرف

فيا اللوتس هي الخيار االقتصادي.   
كاسيكية تضم غرفتي نوم وغرفة 
معيشة مريحه، تحتوي على مساحة 
لسيارة وساحة خضراء باإلضافة إلى 

شرفة جميلة في الطابق األول.
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الطابق األول الطابق األرضي

الطابق األول الطابق األرضي
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نرجس )132 فيال(

أرضي+ أول+ سطح الطوابق
200 متر مربع مساحة األرض 

106 متر مربع الطابق األرضي
26.7 متر مربعالطابق األول
132.7 متر مربع مساحة البناء

3 غرفة نوم عدد الغرف

نرجس ركنيه )24 فيال(

أرضي+ أول+ سطحالطوابق
106 متر مربعمساحة األرض 

26.7 متر مربعالطابق األرضي
11.8 متر مربعالطابق األول
132.3 متر مربعمساحة البناء

2 غرفة نومعدد الغرف

األفضل  الخيار  هي  النرجس  فيا   
إقتصادًيا، تضم ثاث غرف نوم وغرفة 
معيشة مريحه، تحتوي على مساحة 
لسيارة وساحة خضراء باإلضافة إلى 

شرفة جميلة في الطابق األول.
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الطابق األول الطابق األرضي

الطابق األول الطابق األرضي
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خدمـــاتنــــا
بموقع  السكني  بيتي  مشروع  يتميز   
ويوفر  الديوم،  بمنطقة  استراتيجي 
المرافق  مــن  مجموعة  الــمــشــروع 
العصرية لساكنيه، بما فيها الحدائق، 
على  أمنية  وخدمات  تسوق،  ومركز 

مدار الساعة.

  حياتك الجديدة.. تبدأ من هنا  
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مركز تسوق

الــراحــة  سبل  توفير  هــي  رؤيتنا   
ولذلك  بيتي  لسكان  والرفاهيه 
يضم  ضخم  تــجــاري  مركز  صممنا 
تلبي  الــتــي  العالمية  الــمــاركــات 

احتياجاتهم.
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تصميميًا  متكاملة  مدينة  المشروع   
مساجد  على  يحتوي  وتخطيطيًا 
من  السكان  احتياجات  لتلبية  وجامع 

دور العبادة المتواجدة في األحياء.

مساجد
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غرد معنا على تويتر
@baytiiqتابعنا على انستجرام

@baytiiq

اطلع على آخر انجازاتنا
@baytiiq

شاهد تسجيالت
الفيديو الخاصة بنا

@baytiiq

تابعنا وأعجب بنا
@baytiiq

طريق كركوك

تكريت
سكة القطار

حي
القادسية

جامعة
تكريت

طريق املوصل

بغداد

مركز املدينة

دار العدالة
محطة بنزين
الطريق الرسيع - تكريت

الريموك

نارت مول

الحي الصناعي



مركز المبيعات:
منطقة طريق بغداد - مبنى مصرف آشور

تكريت - صاح الدين - العراق

Sales Centre:
Main Road - Ashur bank building - Tikrit
Salah Aldeen - IRAQ

Tel.   )+964(  780  225  2525           )+964( 773 300 0040  هاتف
www.baytiiq.com         info@baytiiq.com


