
BINGHATTI CANAL

بـــن غـــاطـــي  كــانال



Binghatti Canal project features symbolic design cues, where individual balconies are 

interwoven together to form a unified community. This interesting pattern creates an 

illusion which makes the building’s static environment appear as a dynamic design. The 

building’s unique balcony design provides outdoors spaces for residents to enjoy, while 

also ensuring a sustainable design by providing shade which greatly reduces the amount 

of energy required to cool the living spaces of the building.

The building showcases Binghatti Developers’ signature contemporary design style 

while also keeping traditional elements found in Middle Eastern art and architecture in 

consideration. The unique balcony design of the building offers residents an outdoor space 

to enjoy without compromising privacy.

INTRODUCTION TO THE PROJECT

مقدمة عن  المشروع 

ــانال بإشــارات تصميــم رمزيــة، حيــث تتشــابك الشــرفات الفرديــة  يتميــز مشــروع بــن غاطــي كــ

مًعــا لتشــكيل مجتمــع موحــد. هــذا النمــط المثيــر لالهتمــام يخلــق وهًمــا يجعــل البيئــة الثابتــة 

للمبنــى تظهــر كتصميــم ديناميكــي. يوفــر تصميــم الشــرفة الفريــد للمبنــى مســاحات خارجيــة 

ليســتمتع بهــا الســكان ، مــع ضمــان تصميــم مســتدام مــن خــالل توفيــر الظــل الــذي يقلــل 

بشــكل كبيــر مــن كميــة الطاقــة المطلوبــة لتبريــد مســاحات المعيشــة فــي المبنــى.

ــاة  ــع مراع ــر م ــي للتطوي ــن غاط ــركة ب ــز لش ــر الممي ــم المعاص ــلوب التصمي ــى أس ــرض المبن يع

العناصــر التقليديــة الموجــودة فــي الفــن والعمــارة فــي الشــرق األوســط. يوفــر تصميــم الشــرفة 

ــد للمبنــى للمقيميــن مســاحة خارجيــة لالســتمتاع مــع الحفــاظ علــى الخصوصيــة.  الفري
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 العمل الجاد هو جوهر نمو دبي الحيوي و نجاحها كمدينة من الطراز العالمي العالي. تتمثل الرؤية التقدمية للخليج

 التجاري في إنشاء “مانهاتن دبي”، حيث تعد المنطقة بمثابة قلب دبي حيث تتكون من مزيج رائع من األبراج السكنية

.و التجارية و أماكن ترفيه حديثة و راقية

من يمكنهم  حديث  و  سريع  حياة  نمط  إلى  يسعون  الذين  الشباب  للمهنيين  مهما  مركزا  التجاري  الخليج  يعد   و 

 الوصول في غضون دقائق ألهم معالم و وجهات دبي. يتمتع سكان الخليج التجاري بسهولة الوصول إلى مترو دبي و

 الطرق السريعة الرئيسية للمدينة باإلضافة إلى وجود الكثير من متاجر البيع بالتجزئة و المطاعم و أماكن الترفيه،

.مما يضمن راحتهم و سعادتهم

BUSINESS BAY

Business Bay is at the core of Dubai’s dynamic growth and success as a world-class city. The progressive 

vision for Business Bay was to create the ‘Manhattan of Dubai’, a cosmopolitan heart of Dubai with high-rise 

residential, commercial, retail, and entertainment venues seamlessly blended together. 

The community is home to progressive young professionals seeking a fast-paced lifestyle within minutes of 

major landmarks of Dubai. Residents enjoy easy access to the Dubai Metro and major highways of the city 

while also having plenty of retail, dining, and entertainment venues in the community, ensuring excellence, 

accessibility, and convenience.

اخلليج التجاري
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BINGHATTI CANAL
بـــن غـــاطـــي  كــانال

THE LOCATION

Binghatti Canal prime location at the heart of Dubai ensures that residents are just minutes 

away from every major destination in the city.

DOWNTOWN DUBAI    3 MINUTES

SAFA PARK     5 MINUTES

BUSINESS BAY METRO STATION  3 MINUTES

YACHT CLUB     5 MINUTES

DIFC      7 MINUTES

MEYDAN     7 MINUTES

CITY WALK     7 MINUTES

DUBAI DESIGN DISTRICT     7 MINUTES

ZABEEL PALACE    10 MINUTES

WORLD TRADE CENTRE   10 MINUTES

KITE BEACH     15 MINUTES

LA MER     15 MINUTES

DUBAI FRAME    15 MINUTES

DXB AIRPORT    20 MINUTES
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Binghatti Developers is a real estate development company which is active throughout the UAE with an investment 

value in excess of AED 3.5 Billion across a portfolio of more than 40 projects and currently operates in several areas 

throughout Dubai including Business Bay, Dubai Silicon Oasis, Al Jadaf, Dubai Marina, Jumeirah Village Circle, 

Liwan, and Dubai Land Residence Complex, in addition to a mega commercial project in Abu Dhabi covering 

an area of 1 million square feet and a value exceeding AED 500 Million. The company possesses bold plans for 

expansion in the coming years, specifically focusing on the growth of its real-estate portfolio in Dubai.

As an award-winning developer with a proven track record, Binghatti Developers has established itself as a pioneer 

in both real estate development and architecture. Binghatti Developers’ has acclaimed a respected status within 

the Real Estate Sector and is amongst Forbes Top 100 Real Estate companies in the Middle East. With an accolade 

of awards under its belt, Gulf Real Estate – Best Real Estate Off Plan Project, MENA Green Building Awards 2017 

& 2018, Cityscape Awards 2018, Arabian Property Awards 2017 & 2018, and Government of Dubai- Best Real 

Estate Tycoon Awards, these are just a few of the accomplishments Binghatti Developers have received over the 

few years.

AN AWARD WINNING DEVELOPER

بــن غاطــي للتطويــر هــي شــركة تطويــر عقــاري لديهــا العديــد مــن المشــاريع العقاريــة فــي جميــع أنحــاء دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة بقيمــة اســتثمارية تفــوق ثالثــة ونصــف مليــار درهــم اماراتــي مــن خــال محفظــة تضــم أكثــر مــن 
ــا,  ــي مارين ــداف , دب ــيليكون , الج ــي للس ــة دب ــاري ، واح ــج التج ــن الخلي ــي تتضم ــاء دب ــع أنح ــي جمي ــروعا ف ــن مش أربعي
ــذي  ــي وال ــو ظب ــة أب ــي مدين ــم ف ــاري ضخ ــروع تج ــى مش ــة إل ــكنية باألضاف ــد الس ــي الن ــوان ودب ــرا , لي ــة جمي ــرة قري دائ
يغطــي مســاحة مليــون قــدم مربــع بقيمــة تفــوق 500 مليــون درهــم . تمتلــك الشــركة خططــا جريئــه للتوســع فــي 

الســنوات القادمــة مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى نمــو محفظتهــا العقاريــة فــي دبــي.
ــر أن تتمركــز كشــركة رائــدة فــي  ــز، اســتطاعت بــن غاطــي للتطوي ــر نالــت العديــد مــن الجوائ بصفتهــا شــركة تطوي
كل مــن قطــاع التطويــر العقــاري والهندســه المعماريــة . نالــت بــن غاطــي للتطويــر العديــد مــن الجوائــز فهــي مــن 
ضمــن أعلــى 100 شــركة عقاريــة فــي الشــرق األوســط وحصلــت أيضــا علــى جائــزة أحســن مشــروع قيــد االنشــاء مــن 
جلــف للتطويــر العقــاري وجائــزه الشــرق األوســط للمبانــي الخضــراء لعامــي 2017 و 2018 باإلضافــة إلــى جوائــز ســتي 
ســكيب وجوائــز العقــارات العربيــة لعامــي 2017 و 2018 وجوائــز تايكــون ألحســن شــركة عقاريــة مــن قبــل حكومــة 

دبــي. تعتبــر الســابقة نبــذه عــن قليــل مــن االنجــازات التــي حققتهــا بــن غاطــي للتطويــر خــال الســنوات القليلــة

مطور عقاري حائز على جوائز عالمية 

W I N N E R
GULF REAL ESTATE AWARDS 
2017, 2018 & 2019

W I N N E R
REAL ESTATE TYCOON AWARD 2017

W I N N E R
DESIGN MIDDLE EAST AWARDS 2018

W I N N E R
INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS 
DUBAI 2018 & 2019

W I N N E R
ARABIAN PROPERTY AWARDS 2017 & 2018

W I N N E R
FORBES MIDDLE EAST 2017

W I N N E R
ARABIAN BUSINESS REAL ESTATE 
AWARDS 2018 

W I N N E R
INFRASTRUCTURE & REAL ESTATE 
EXCELLENCE AWARDS 2017

W I N N E R
MENA GREEN BUILDING AWARDS 2018

W I N N E R
CITYSCAPE AWARDS EMERGING MARKETS 
2016, 2017 & 2018

5TH DECEMBER 2017 | DUBAI, U.A.E



PROJECTS40
DUBAI SILICON OASIS

LIWAN
DUBAI LAND RESIDENCE COMPLEX

JUMEIRAH VILLAGE CIRCLE

BUSINESS BAY

SHARJAH

AL JADDAF

KIZAD
JEBEL ALI

MORE THAN

PLANNED FOR COMPLETION BY Q4 2021
3,000 APARTMENTS

MORE THAN

SUCESSFULLY HANDED OVER
3,000 APARTMENTS
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BINGHATTI ROSE

BINGHATTI AVENUE BINGHATTI MIRAGE

BINGHATTI GEMS

BINGHATTI  MILESTONE

BINGHATTI GATEWAY

BINGHATTI POINT BINGHATTI GATE

BINGHATTI EAST

إنجـازات بــن غــاطـــي لــلــتــطــوير 
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BINGHATTI CRYSTALS BINGHATTI SAPPHIRES

BINGHATTI WEST BINGHATTI JEWELS

BINGHATTI  MILESTONE

BINGHATTI VISTA

BINGHATTI STARS MILLENIUM BINGHATTI RESIDENCE

إنجـازات بــن غــاطـــي لــلــتــطــوير 

BINGHATTI RESIDENCES
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BINGHATTI  MILESTONE

BINGHATTI PEARLSBINGHATTI COURT

BINGHATTI HORIZONS BINGHATTI APARTMENTS

إنجـازات بــن غــاطـــي لــلــتــطــوير 

BINGHATTI GARDENS BINGHATTI TERRACES

BINGHATTI DIAMONDS BINGHATTI VIEWS



PROJECT FACTS
Property Type: Residential

& Commercial

Plot Area: 3636.16 sq.m =  
39139.30 sq.ft

Description:
B+G+3P+10FLOOR+
MECHANICAL FLOOR
+11 FLOOR + ROOF FLOOR

Number of Units:
Studio - 84
1 Bedroom - 124
2 Bedroom - 85
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BINGHATTI  MILESTONE

BINGHATTI HOUSEBINGHATTI PLATINUM



Disclaimer: The renderings and visualizations contained in this brochure are provided for illustrative and marketing purposes. While the information provided is believed to be accurate and reliable at the time of printing, only the information 
contained in the final Sales and Purchase Agreement will have any legal effect.

تنويه: تم تزويد هذا الكتيب بالصور املرئية  ألغراض توضيحية وتسويقية.  أن املعلومات املتضمنة يف هذا الكتيب تعترب  دقيقة وذات مصداقية عند طباعتها إال أن املعلومات الواردة يف اتفاقية البيع والرشاء النهائية هي التي سيكون لها أي تأثري قانوين

A variety of apartment types assure comfortable living spaces for every 

resident. Each apartment’s distinctive design is implemented without 

compromising practicality. The interiors were meticulously planned to 

maximize convenience without compromising elegance.

PLANNED FOR PRACTICALITY

مصممة لالستخدام العملي
توفــر الشــقق المتنوعــة بالمشــروع مســاحات معيشــية مريحــة لــكل مقيــم. لــكل شــقة 

ــة  ــزات الداخلي ــط التجهي ــم تخطي ــدوء. ت ــكينة واله ــر الس ــاة توفي ــع مراع ــد م ــا الفري تصميمه

ــواء. ــٍد س ــى ح ــة عل ــة واألناق ــن الراح ــدر م ــر ق ــر أكب ــة لتوفي ــة فائق بعناي
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The two bedroom apartments in Binghatti Rose are an abode of repose. 

The plush interiors offer a perfect balance of pragmatic design and modern 

form. Replete with modern fixtures and furnishings, these apartments are an 

ideal choice for families.

SPACIOUS & SPLENDID

مساحات مريحة

ُتعــد الشــقق ذات الغرفتيــن فــي مشــروع بــن غاطــي روز هــي المــكان األمثــل للراحــة. تقــدم 

ــراز  ــي والط ــم العمل ــن التصمي ــع بي ــان يجم ــي االتق ــة ف ــوازن غاي ــة ت ــة الفخم ــزات الداخلي التجهي

ــقق  ــذه الش ــن ه ــل م ــا يجع ــة مم ــطيبات الحديث ــزات والتش ــة بالتجهي ــا حافل ــا أنه ــث، كم الحدي

االختيــار األمثــل للعائــالت.
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Disclaimer: The renderings and visualizations contained in this brochure are provided for illustrative and marketing purposes. While the information provided is believed to be accurate and reliable at the time of printing,
only the information contained in the final Sales and Purchase Agreement will have any legal effect.

تنويه: تم تزويد هذا الكتيب بالصور املرئية  ألغراض توضيحية وتسويقية.  أن املعلومات املتضمنة يف هذا الكتيب تعترب  دقيقة وذات مصداقية عند طباعتها إال أن املعلومات الواردة يف اتفاقية البيع والرشاء النهائية هي التي سيكون لها أي تأثري قانوين

The lavish materials and uncompromised finishing throughout the building 

depict supreme quality and craftsmanship from only the most distinguished 

of international suppliers. All the fittings and fixtures within the apartments 

are hand-picked to perfectly compliment the interior design. The sliding 

glass doors and windows create a perfect balance between interior and 

exterior spaces while maintaining the highest level of environmental control 

and functionality.

IMPECCABLE DETAIL

تفاصيل في غاية االتقان 

تجّســد المــواد الفاخــرة والتشــطيبات الكاملــة فــي جميــع أنحــاء المبنــى الجــودة والحرفيــة 

المتميــزة المــزودة مــن أكثــر المورديــن تميــًزا فــي العالــم٫ كافــة التجهيــزات والتركيبــات داخــل 

الشــقق تــم اختيارهــا بعنايــة فائقــة لتالئــم التصميــم الداخلــي. األبــواب والنوافــذ الزجاجيــة 

المنزلقــة تخلــق تــوازن مثالــي بيــن المســاحات الداخليــة والخارجيــة وتحافــظ فــي نفــس الوقــت 

ــي ــغيل البيئ ــم والتش ــن التحك ــتوى م ــى مس ــى أعل عل
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Binghatti Developers’ focus on providing world-class lifestyle amenities is 

unrivaled throughout Dubai. The health club area at Binghatti Rose promotes 

a family-friendly atmosphere for all residents to enjoy.

Meet your fitness goals in the modern health club by Technogym. Experience 

utmost relaxation and immerse yourself in the heat monitored swimming 

pool or jacuzzi. 

LIFE STYLE & AMENITIES

اسلوب الحياة واالستجمام 

ــي  ــتوى العالم ــة ذات المس ــق  العصري ــات والمراف ــم الخدم ــى تقدي ــر عل ــي للتطوي ــن غاط ــز ب ترك

المنقطــع النظيــر فــي كافــة أنحــاء دبــي حيــث تــم تصميــم النــادي الصحــي ليعمــل علــى إيجــاد جــو 

عائلــي ودود لرفاهيــة المقيميــن.

حقــق أهدافــك فــي اللياقــة البدنيــة  فــي نــادي صحــي متطــور مــن تكنوجيــم  مــزود بأحــدث أجهــزة 

اللياقــة البدنيــة. عــش تجربــة االســترخاء الفائقــة واســمتع بالغــوص فــي حــوض ســباحة أو 

ــوزي.  الجاك

Disclaimer: The renderings and visualizations contained in this brochure are provided for illustrative and marketing purposes. While the information provided is believed to be accurate and reliable at the time of printing, 
only the information contained in the final Sales and Purchase Agreement will have any legal effect.

تنويه: تم تزويد هذا الكتيب بالصور املرئية  ألغراض توضيحية وتسويقية.  أن املعلومات املتضمنة يف هذا الكتيب تعترب  دقيقة وذات مصداقية عند طباعتها إال أن املعلومات الواردة يف اتفاقية البيع والرشاء النهائية هي التي سيكون لها أي تأثري قانوين
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FLOOR PLANS

Disclaimer: The renderings and visualizations contained in this brochure are provided for illustrative and marketing purposes. While the information provided is believed to be accurate and reliable at the time of printing, 
only the information contained in the final Sales and Purchase Agreement will have any legal effect.

تنويه: تم تزويد هذا الكتيب بالصور املرئية  ألغراض توضيحية وتسويقية.  أن املعلومات املتضمنة يف هذا الكتيب تعترب  دقيقة وذات مصداقية عند طباعتها إال أن املعلومات الواردة يف اتفاقية البيع والرشاء النهائية هي التي سيكون لها أي تأثري قانوين

TYPICAL FLOOR PLAN

FRONT
VIEW

STUDIO 1 BEDROOM 2 BEDROOM

BACK
VIEW

Disclaimer: 1. All room dimensions are measured to structural elements and exclude wall finishes and construction tolerances. 2. All dimensions have been provided by our consultant architects. 3. All materials, dimensions and drawings are approximate. Information is subject to change 
without notice. 4. Actual suite area may vary from the stated area. Drawings not to scale. The developer reserves the right to make revisions. 5. Calculation of suite area is measured as the area bounded by the centre line of demising or partition walls separating one unit from another 
unit, the exterior face of all exterior walls, and the exterior face of the corridor wall enclosing the adjoining unit. 6. Calculation of balcony area is measured as the area bounded by the centre line of demising or partition walls separating one unit from another unit, the outmost face 
of the enclosing guard and the external face of the adjoining balcony. 7. The units are measured at typical floor in the building. Columns may vary in size depending on the floor level. 8. For each unit type, unit sizes and details might be slightly different. Please refer to the sales and 
purchase agreement for the actual size of each specific unit.

تنويــه: 1.إن أبعــاد الغــرف يتــم قياســها طبقــا للعنــارص الهيكليــة مــع اســتبعاد تشــطيبات الجــدران ودرجــة تحمــل البنــاء. 2. جميــع القياســات  تــم تزويدهــا  مــن قبــل املهندســني املعامريــني االستشــاريني لدينــا. 3. جميــع املــواد واألبعــاد والرســومات تقريبيــة. تخضــع املعلومــات للتغيــري دون إشــعار مســبق. 4. قــد تختلــف منطقــة 
الجنــاح الفعــي  عــن املســاحة  املذكــورة. الرســومات ال يتــم توســيع نطاقهــا . يحتفــظ املطــور بالحــق يف إجــراء التغيــريات. 5.  يتــم قيــاس حســاب منطقــة الجنــاح كمنطقــة يحدهــا الخــط املركــزي للجــدران الفاصلــة أو الفاصلــة التــي تفصــل وحــدة عــن وحــدة أخــرى ، والوجــه الخارجــي لجميــع الجــدران الخارجيــة ، والوجــه الخارجــي لجــدار 
املمــر املحيــط بالوحــدة املجــاورة. 6. ويقــاس حســاب منطقــة الرشفــة عــى أنهــا املنطقــة التــي يحدهــا الخــط املركــزي للجــدران الفاصلــة أو الفاصلــة التــي تفصــل وحــدة عــن وحــدة أخــرى، والوجــه األبعــد للحــارس املرفــق والوجــه الخارجــي للرشفــة املجــاورة. 7.  يتــم قيــاس الوحــدات يف الطابــق النموذجــي يف املبنــى. قــد تختلــف 

األعمــدة يف الحجــم حســب مســتوى الطابــق. 8. قــد تكــون احجــام الوحــدات والتفاصيــل املتعلقــة بهــا مختلفــة وذلــك حســب نــوع الوحــدة . يرجــى الرجــوع إىل اتفاقيــة االبيــع والــرشاء ملعرفــة الحجــم الفعــي لــكل وحــدة.



Disclaimer: 1. All room dimensions are measured to structural elements and exclude wall finishes and construction tolerances. 2. All dimensions have been 
provided by our consultant architects. 3. All materials, dimensions and drawings are approximate. Information is subject to change without notice. 4. Actual 
suite area may vary from the stated area. Drawings not to scale. The developer reserves the right to make revisions. 5. Calculation of suite area is measured as 
the area bounded by the centre line of demising or partition walls separating one unit from another unit, the exterior face of all exterior walls, and the exterior 
face of the corridor wall enclosing the adjoining unit. 6. Calculation of balcony area is measured as the area bounded by the centre line of demising or partition 
walls separating one unit from another unit, the outmost face of the enclosing guard and the external face of the adjoining balcony. 7. The units are measured at 
typical floor in the building. Columns may vary in size depending on the floor level. 8. For each unit type, unit sizes and details might be slightly different. Please 
refer to the sales and purchase agreement for the actual size of each specific unit.

تنويــه: 1.إن أبعــاد الغــرف يتــم قياســها طبقــا للعنــارص الهيكليــة مــع اســتبعاد تشــطيبات الجــدران ودرجــة تحمــل البنــاء. 2. جميــع القياســات  تــم تزويدهــا  مــن قبــل املهندســن املعامريــن 
ــاح الفعــي  عــن املســاحة  املذكــورة.  ــة. تخضــع املعلومــات للتغيــر دون إشــعار مســبق. 4. قــد تختلــف منطقــة الجن ــع املــواد واألبعــاد والرســومات تقريبي ــا. 3. جمي االستشــارين لدين
الرســومات ال يتــم توســيع نطاقهــا . يحتفــظ املطــور بالحــق يف إجــراء التغيــرات. 5.  يتــم قيــاس حســاب منطقــة الجنــاح كمنطقــة يحدهــا الخــط املركــزي للجــدران الفاصلــة أو الفاصلــة التــي 
تفصــل وحــدة عــن وحــدة أخــرى ، والوجــه الخارجــي لجميــع الجــدران الخارجيــة ، والوجــه الخارجــي لجــدار املمــر املحيــط بالوحــدة املجــاورة. 6. ويقــاس حســاب منطقــة الرشفــة عــى أنهــا املنطقــة 
التــي يحدهــا الخــط املركــزي للجــدران الفاصلــة أو الفاصلــة التــي تفصــل وحــدة عــن وحــدة أخــرى، والوجــه األبعــد للحــارس املرفــق والوجــه الخارجــي للرشفــة املجــاورة. 7.  يتــم قيــاس الوحــدات 
يف الطابــق النموذجــي يف املبنــى. قــد تختلــف األعمــدة يف الحجــم حســب مســتوى الطابــق. 8. قــد تكــون احجــام الوحــدات والتفاصيــل املتعلقــة بهــا مختلفــة وذلــك حســب نــوع الوحــدة 

. يرجــى الرجــوع إىل اتفاقيــة االبيــع والــرشاء ملعرفــة الحجــم الفعــي لــكل وحــدة.

STUDIO

APARTMENT TYPE نــوع الشــقة
ســتوديو
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Disclaimer: 1. All room dimensions are measured to structural elements and exclude wall finishes and construction tolerances. 2. All dimensions have been 
provided by our consultant architects. 3. All materials, dimensions and drawings are approximate. Information is subject to change without notice. 4. Actual 
suite area may vary from the stated area. Drawings not to scale. The developer reserves the right to make revisions. 5. Calculation of suite area is measured as 
the area bounded by the centre line of demising or partition walls separating one unit from another unit, the exterior face of all exterior walls, and the exterior 
face of the corridor wall enclosing the adjoining unit. 6. Calculation of balcony area is measured as the area bounded by the centre line of demising or partition 
walls separating one unit from another unit, the outmost face of the enclosing guard and the external face of the adjoining balcony. 7. The units are measured at 
typical floor in the building. Columns may vary in size depending on the floor level. 8. For each unit type, unit sizes and details might be slightly different. Please 
refer to the sales and purchase agreement for the actual size of each specific unit.

تنويــه: 1.إن أبعــاد الغــرف يتــم قياســها طبقــا للعنــارص الهيكليــة مــع اســتبعاد تشــطيبات الجــدران ودرجــة تحمــل البنــاء. 2. جميــع القياســات  تــم تزويدهــا  مــن قبــل املهندســن املعامريــن 
ــاح الفعــي  عــن املســاحة  املذكــورة.  ــة. تخضــع املعلومــات للتغيــر دون إشــعار مســبق. 4. قــد تختلــف منطقــة الجن ــع املــواد واألبعــاد والرســومات تقريبي ــا. 3. جمي االستشــارين لدين
الرســومات ال يتــم توســيع نطاقهــا . يحتفــظ املطــور بالحــق يف إجــراء التغيــرات. 5.  يتــم قيــاس حســاب منطقــة الجنــاح كمنطقــة يحدهــا الخــط املركــزي للجــدران الفاصلــة أو الفاصلــة التــي 
تفصــل وحــدة عــن وحــدة أخــرى ، والوجــه الخارجــي لجميــع الجــدران الخارجيــة ، والوجــه الخارجــي لجــدار املمــر املحيــط بالوحــدة املجــاورة. 6. ويقــاس حســاب منطقــة الرشفــة عــى أنهــا املنطقــة 
التــي يحدهــا الخــط املركــزي للجــدران الفاصلــة أو الفاصلــة التــي تفصــل وحــدة عــن وحــدة أخــرى، والوجــه األبعــد للحــارس املرفــق والوجــه الخارجــي للرشفــة املجــاورة. 7.  يتــم قيــاس الوحــدات 
يف الطابــق النموذجــي يف املبنــى. قــد تختلــف األعمــدة يف الحجــم حســب مســتوى الطابــق. 8. قــد تكــون احجــام الوحــدات والتفاصيــل املتعلقــة بهــا مختلفــة وذلــك حســب نــوع الوحــدة 

. يرجــى الرجــوع إىل اتفاقيــة االبيــع والــرشاء ملعرفــة الحجــم الفعــي لــكل وحــدة.

1 BEDROOM

APARTMENT TYPE نــوع الشــقة
غرفــة وصالــة
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Disclaimer: 1. All room dimensions are measured to structural elements and exclude wall finishes and construction tolerances. 2. All dimensions have been 
provided by our consultant architects. 3. All materials, dimensions and drawings are approximate. Information is subject to change without notice. 4. Actual 
suite area may vary from the stated area. Drawings not to scale. The developer reserves the right to make revisions. 5. Calculation of suite area is measured as 
the area bounded by the centre line of demising or partition walls separating one unit from another unit, the exterior face of all exterior walls, and the exterior 
face of the corridor wall enclosing the adjoining unit. 6. Calculation of balcony area is measured as the area bounded by the centre line of demising or partition 
walls separating one unit from another unit, the outmost face of the enclosing guard and the external face of the adjoining balcony. 7. The units are measured at 
typical floor in the building. Columns may vary in size depending on the floor level. 8. For each unit type, unit sizes and details might be slightly different. Please 
refer to the sales and purchase agreement for the actual size of each specific unit.

تنويــه: 1.إن أبعــاد الغــرف يتــم قياســها طبقــا للعنــارص الهيكليــة مــع اســتبعاد تشــطيبات الجــدران ودرجــة تحمــل البنــاء. 2. جميــع القياســات  تــم تزويدهــا  مــن قبــل املهندســن املعامريــن 
ــاح الفعــي  عــن املســاحة  املذكــورة.  ــة. تخضــع املعلومــات للتغيــر دون إشــعار مســبق. 4. قــد تختلــف منطقــة الجن ــع املــواد واألبعــاد والرســومات تقريبي ــا. 3. جمي االستشــارين لدين
الرســومات ال يتــم توســيع نطاقهــا . يحتفــظ املطــور بالحــق يف إجــراء التغيــرات. 5.  يتــم قيــاس حســاب منطقــة الجنــاح كمنطقــة يحدهــا الخــط املركــزي للجــدران الفاصلــة أو الفاصلــة التــي 
تفصــل وحــدة عــن وحــدة أخــرى ، والوجــه الخارجــي لجميــع الجــدران الخارجيــة ، والوجــه الخارجــي لجــدار املمــر املحيــط بالوحــدة املجــاورة. 6. ويقــاس حســاب منطقــة الرشفــة عــى أنهــا املنطقــة 
التــي يحدهــا الخــط املركــزي للجــدران الفاصلــة أو الفاصلــة التــي تفصــل وحــدة عــن وحــدة أخــرى، والوجــه األبعــد للحــارس املرفــق والوجــه الخارجــي للرشفــة املجــاورة. 7.  يتــم قيــاس الوحــدات 
يف الطابــق النموذجــي يف املبنــى. قــد تختلــف األعمــدة يف الحجــم حســب مســتوى الطابــق. 8. قــد تكــون احجــام الوحــدات والتفاصيــل املتعلقــة بهــا مختلفــة وذلــك حســب نــوع الوحــدة 

. يرجــى الرجــوع إىل اتفاقيــة االبيــع والــرشاء ملعرفــة الحجــم الفعــي لــكل وحــدة.

2 BEDROOM

APARTMENT TYPE نــوع الشــقة
غرفتــني وصالــة
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1. Any dimensions are measured to structural elements and exclude wall finishes and are 
always subject to approval and revision by respective government authorities. Plans and 
drawings are not to scale.  Actual usable floor space is not final and may vary from those 
shown.  All dimensions and other information are approximate and indicative only.  

DISCLAIMER

2. Marketing or promotional materials or artist’s renderings of the building and/or the unit, 
and the furniture, furnishings, materials and finishings are artistic impressions, indicative in 
nature and are for general information and illustration purposes only and do not represent 
actuals. Representations of interiors, common areas, surrounding views, facilities, amenities, 
and location, and computer-generated images, walkthroughs and rendered images are an 
artist’s impression and meant to give an indication of the final design and amenities, which 
may not be relied upon as binding by any Purchaser or prospective Purchaser. 

3. The Seller and Developer reserve the right to make any changes to any plans, drawings, 
furniture, furnishings, materials, finishings, and any other representations or information 
included in any promotional materials in their absolute discretion whether relating to the 
unit, building or otherwise, without notice, and without any liability whatsoever whether to 
the Seller, the Developer, their affiliates or their respective officers. 

4. The information contained herein or in any other marketing or promotional materials 
does not constitute a legal offer and/or contract between the Seller or Developer and a 
Purchaser or prospective Purchaser and any prospective sale will only be governed by the 
terms and conditions of the purchase and sale agreement to be entered into between the 
parties and any accompanying schedules including the Disclosure Statement, as applicable. 

5. The names, marks and copyrights in the artistic style and the way in which they are 
represented either belong to or are owned by or has been permitted to be used by the 
Seller or Developer and reproduction is strictly prohibited without prior written permission. 

1.  يتــم قيــاس أي أبعــاد وفًقــا للعنــارص الهيكليــة وال تشــمل تشــطيبات الجــدران وتخضــع دامئـًـا للموافقــة واملراجعــة 
مــن ِقبــل الســلطات الحكوميــة املعنيــة. واملخططــات والرســومات غــري مقيَّــدة مبقيــاس رســم. وتعتــرب املســاحة 
حــة. وتعتــرب جميــع األبعــاد  األرضيــة الفعليــة القابلــة لالســتخدام غــري نهائيــة وقــد تختلــف عــن تلــك املســاحات املوضَّ

واملعلومــات األخــرى تقريبيــة ولغــرض االسرتشــاد بهــا فقــط. 

بيان إخالء املسؤولية

 2. تعــد املــواد التســويقية أو الرتويجيــة أو الرســومات الفنيــة للمبنــى و/أو الوحــدة، واألثــاث واملفروشــات واملــواد 
والتشــطيبات كلهــا متثيــالت فنيّــة لالسرتشــاد بهــا وألغــراض املعلومــات العامــة والتوضيــح فقــط وال متثــل حقائــق 
فعليــة. وتعــد متثيــالت التصميــامت الداخليــة واملناطــق املشــرتكة واملناظــر املحيطــة واملرافــق ووســائل الراحــة 
واملوقــع والصــور املنشــأة باســتخدام الكمبيوتــر والعــروض التفصيليــة والصــور املرســومة كلهــا أعــامل فنيــة 
والهــدف مــن إعدادهــا هــو إعطــاء فكــرة عــن التصميــم النهــايئ ووســائل الراحــة، وال يجــوز ألي مشــرتي أو مشــرتي 

محتمــل االعتــامد عليهــا باعتبارهــا ملزمــة.

3. يحتفــظ البائــع واملطــّور بالحــق يف إجــراء أي تغيــريات عــى أي مخططــات ورســومات وأثــاث ومفروشــات ومــواد 
وتشــطيبات وأي متثيــالت أخــرى أو معلومــات تتضمنهــا أي مــواد ترويجيــة، وفًقــا لتقديرهــام املطلــق، ســواء فيــام 
يتعلــق بالوحــدة أو املبنــى أو خــالف ذلــك، دون إشــعار، ودون أي مســؤولية أيًــا كانــت عــى البائــع أو املطــور أو 

تابعيهــم أو موظفيهــم. 

4. ال تشــّكل املعلومــات الــواردة يف إخــالء املســؤولية املاثــل أو يف أي مــواد تســويقية أو ترويجيــة عرًضــا قانونيًــا 
و/أو عقــًدا بــني البائــع أو املطــور ويخضــع أي مشــرتي أو مشــرتي محتمــل وأي عمليــة بيــع محتملــة لــرشوط وأحــكام 
ــان اإلفصــاح، حســبام  ــك بي ــه، مبــا يف ذل ــم إبرامــه بــني األطــراف وأي مالحــق تُرفــق ب ــذي يت ــع والــرشاء ال عقــد البي

يكــون مطبًقــا.

5. يُحظــر متاًمــا، دون الحصــول عــى إذن كتــايب مســبق، اســتخدام واستنســاخ األســامء والعالمــات والعنــارص 
الخاضعــة لحقــوق التأليــف والنــرش يف النمــط الفنــي والطريقــة املمثلــة بهــا، والتــي تخــص أو تكــون مملوكــة للبائــع 

أو املطــور أو تــم الســامح باســتخدامها مــن ِقبــل البائــع أو املطــور.
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P.O. Box 341186, Dubai, UAE

BINGHATTI DEVELOPERS

sales@binghatti.com

binghatti.com/developers

+971 55 794 1111
+971 56 403 6064

Email

Website

Call or        Whatsapp

CONNECT WITH US
اتصل بنا
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