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An award
winning
developer

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 2018  &  2017, Cityscape Awards 2018, Arabian Property Awards 2018  &  2017, 

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.

بــن غاطــي للتطويــر هــي شــركة تطويــر عقــاري لديهــا العديــد مــن المشــاريع العقاريــة حــول دولــة ا�مــارات العربية 

المتحــدة بقيمــة اســتثمارية تفــوق ثالثــة ونصــف مليــار درهــم اماراتــي مــن خــالل محفظــة عقاريــة تضــم اكثــر مــن 

اربعيــن مشــروع فــي جميــع انحــاء دبــي تتضمــن منطقــة الخليــج التجــاري، قريــة جميــرة الدائريــة، ليــوان، دبــي النــد 

السكنية وواحة دبي للسيلكون. 

تمتلــك بــن غاطــي خطــط شاســعة للتوســع فــي الســنوات القادمــة مــع التركيــز بشــكل خــاص فــي نمــو 

ــر حــازت علــى  ــر با�مــارات، بــن غاطــي للتطوي ــي. بصفتهــا احــد اكبــر شــركات التطوي ــة فــي دب محفظتهــا العقاري

جوائــز عديــده وان تتمركــز كشــركة اماراتيــة رائــدة فــي كل مــن قطــاع التطويــر العقــاري والهندســة المعماريــة. 

ــرق  ــي الش ــة ف ــركة عقاري ــى ١٠٠ ش ــن أعل ــة ضم ــركة عقاري ــل ش ــا أفض ــز منه ــن الجوائ ــد م ــي العدي ــن غاط ــت ب نال

ا¶وســط حســب الئحــة فوربــس الشــرق االوســط، وحصلــت علــى جائــزة أفضــل مشــروع قيــد ا�نشــاء مــن دائــرة 

االراضــي وا¶مــالك فــي دبــي وجائــزة الشــرق ا¶وســط للمبانــي الخضــراء لعامــي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ با�ضافــة لجائــزة اســرع 

تطويــر لمشــروع عقــاري مــن دائــرة االراضــي وا¶مــالك فــي دبــي و العديــد مــن الجوائــز مــن معــرض ســيتي ســكيب 

و العقــارات الخليجيــة، وجائــزة تايكــون ¶حســن شــركة عقاريــة مــن قبــل حكومــة دبــي. وتطمــح الشــركة 

لترسيخ مكانتها كاحدى أفضل واكبر الشركات العقارية الرائدة في دولة ا�مارات العربية المتحدة.

Projects in
the region

Apartments planned
for completion by
Quarter 4, 2021

Successfully handed
over apartments

40+

3000+

3500+
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B I N G H A T T I   A V E N U E

B I N G H A T T I   G E M S B I N G H A T T I   R O S E

B I N G H A T T I   M I R A G E

—
Milestones

B I N G H A T T I   P O I N T

B I N G H A T T I   G A T E W A Y B I N G H A T T I   E A S T

B I N G H A T T I   G A T E

—
إنجازات بن غاطي للتطوير



B I N G H A T T I   R E S I D E N C E

B I N G H A T T I   W E S T B I N G H A T T I   S A P P H I R E S

B I N G H A T T I   J E W E L S

—
Milestones

B I N G H A T T I   C R Y S T A L SB I N G H A T T I   V I S T A

M I L L E N I U M  B I N G H A T T I  R E S I D E N C E B I N G H A T T I   S T A R S

—
إنجازات بن غاطي للتطوير



B I N G H A T T I   H O R I Z O N S

B I N G H A T T I   V I E W S B I N G H A T T I   G A R D E N S

B I N G H A T T I   A P A R T M E N T S

—
Milestones

B I N G H A T T I   D I A M O N D S

B I N G H A T T I   P E A R L S B I N G H A T T I   C O U R T

B I N G H A T T I   T E R R A C E S

—
إنجازات بن غاطي للتطوير



B I N G H A T T I   P L A T I N U M

B I N G H A T T I   H O U S E

—
Milestones
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Binghatti
Creek

Binghatti Creek 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. The building’s prime location 

ensures a great investment for its future owners.

 مشــروع بــن غاطــي كريــك يتميــز بلغــة تصميــم فريــدة مــن نوعهــا. التصميــم الخارجــي للبــرج يتشــكل

 مــن خــالل الفــن التشــكيلي و توزيــع الشــرفات بزوايــا ديناميكيــة مــن اجــل الحصــول علــى اطــالالت

ــان ــدات لضم ــع الوح ــة لجمي ــة كامل ــة بخصوصي ــاحات خارجي ــر مس ــم توفي ــك، ت ــة لذل ــددة. اضاف  متع

 راحتهــم وخصوصيتهــم فــي جميــع ا¶وقــات. نهتــم فــي بــن غاطــي للتطويــر،  بتحقيــق ا�ســتدامه

 لجميــع عمالئنــا مــن خــالل تصاميمنــا المبتكــرة التــي توفــر التظليــل الكافــي مــن شــعاع الشــمس و

 بذلــك يتــم تقليــص اســتهالك الطاقــة داخــل الوحــدات لتبريــد المســاحات المعيشــية فــي المبنــى. بــن

ــر مــع مراعــاة ــد و المبتكــر لشــركة بــن غاطــي للتطوي  غاطــي كريــك يعــرض اســلوب التصميــم الفري

.عناصر االستدامة و الراحة للمستخدمين





Al Jaddaf is a mixed-use community surrounded by the Dubai 

Creek and Royal Za’abeel Community. The name ‘Al Jaddaf’ 

literally translates to ‘The Rower’, a testament to the area’s 

historic use as a traditional dhow sailboat building hub. The 

area is developing into a hospitality oasis with up to 5 hotels at 

present in construction and 3 hotels build namely Marriott Al 

Jaddaf, Reflection Hotel Apartments and Arabian Park Hotel.

The community is home to progressive young professionals 

seeking a fast-paced lifestyle within minutes of every major 

landmark in Dubai. Residents enjoy easy access to the Dubai 

Metro, amenities are also in near proximity such as Latifa 

Hospital, Wafi Mall, Dubai Mall, and not forgetting the Iconic 

symbol of Dubai, Burj Khalifa which is only 5 minutes away, 

together with DIFC.

الجــداف هــو مجمــع متعــدد االســتخدامات محــاط بخــور دبــي ومجتمــع زعبيــل. 

ان اســم المنطقــه يرتبــط بشــكل وثيــق مــع إســتخدامها التاريخــي كمركــز 

ــة  ــة تحتي ــداف ببني ــة الج ــع منطق ــة. تتمت ــراعية التقليدي ــب الش ــاء المراك لبن

ــة  ــي المنطق ــد ف ــث يوج ــه حي ــة للضياف ــح واح ــتمر لتصب ــكل مس ــور بش تتط

حاليــا مــا يصــل إلــى خمســة فنــادق تحــت ا�نشــاء وغيرهــا ث اثــة مكتملــة وهــي 

ــارك. ــان ب ــدق اريبي ــة وفن ــقق الفندقي ــن للش ــداف وريفلكش ــوت الج ل ماري

يعدالجــداف مركــزا مهمــا للمهنييــن الشــباب الذيــن يســعون إلــى نمــط حيــاة 

ســريع و حديــث يمكنهــم مــن الوصــول فــي غضــون دقائــق إلــى أهــم المعالــم 

و الوجهــات الرئيســية فــي دبــي. يتمتــع الســكان فــي الجــداف بســهوله الوصــول 

مثــل  ا¶خــرى  الرئيســية  واالماكــن  المعالــم  الــى  با�ضافــة  دبــي  متــرو  إلــى 

مستشــفى لطيفــه ومركــز وافــي مــول ودبــي مــول وال يمكــن أن ننســى المعلــم 

ا�يقونــي الشــهير بــرج خليفــة , با�ضافــة إلــى مركــز دبــي المالــي العالمــي والــذي 

يقــع كليهمــا علــى بعــد ٥ دقائــق فقــط مــن الجــداف.

About
Al Jaddaf



The
Location

Binghatti Creek prime location at the heart of Dubai 

ensures that residents are just minutes away from 

every major destination in the city.

3 Minutes
Downtown

Dubai

Easy Access
To Al Jaddaf

Metro Station

5 Minutes
The World’s

Tallest Tower

Views To
Dubai Creek
Water Front

Ras Al Khor
Wildlife

Sanctuary

Easy
Access To
Highwasy



Project
Facts

PROPERTY TYPE

PLOT AREA

DESCRIPTION

NUMBER OF UNITS

TOTAL UNITS

Residential & Commercial

3159.37 SQ.MT & 34007.18 SQ.FT

B+G+MEZZ+2P+21Floors+Roof Floor

1 Bedroom - 230
2 Bedroom - 21
3 Bedroom - 83

Residential Units - 334
Retail Shop - 1
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—
Typical
Floor Plan

—
Typical
Floor Plan

1 BEDROOM

2 BEDROOM

3 BEDROOM



—
1 Bedroom

—
غرفــة وصالة

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 للعناصــر الهيكليــة مــع اســتبعاد تشــطيبات الجــدران ودرجــة تحمــل البنــاء. 2. جميــع القياســات  تــم تزويدهــا  مــن قبــل المهندســين المعمارييــن االستشــاريين لدينــا. 3. جميــع المــواد وا�بعــاد 
والرســومات تقريبيــة. تخضــع المعلومــات للتغييــر دون إشــعار مســبق. 4. قــد تختلــف منطقــة الجنــاح الفعلــي  عــن المســاحة  المذكــورة. الرســومات ال يتــم توســيع نطاقهــا . يحتفــظ المطــور بالحــق فــي إجــراء التغييــرات. 5.  يتــم قيــاس 
حســاب منطقــة الجنــاح كمنطقــة يحدهــا الخــط المركــزي للجــدران الفاصلــة أو الفاصلــة التــي تفصــل وحــدة عــن وحــدة أخــرى ، والوجــه الخارجــي لجميــع الجــدران الخارجيــة ، والوجــه الخارجــي لجــدار الممــر المحيــط بالوحــدة المجــاورة. 6. 
ويقــاس حســاب منطقــة الشــرفة علــى أنهــا المنطقــة التــي يحدهــا الخــط المركــزي للجــدران الفاصلــة أو الفاصلــة التــي تفصــل وحــدة عــن وحــدة أخــرى، والوجــه ا�بعــد للحــارس المرفــق والوجــه الخارجــي للشــرفة المجــاورة. 7.  يتــم قيــاس 
الوحــدات فــي الطابــق النموذجــي فــي المبنــى. قــد تختلــف ا�عمــدة فــي الحجــم حســب مســتوى الطابــق. 8. قــد تكــون احجــام الوحــدات والتفاصيــل المتعلقــة بهــا مختلفــة وذلــك حســب نــوع الوحــدة . يرجــى الرجــوع إلــى اتفاقيــة االبيــع والشــراء 

لمعرفــة الحجــم الفعلــي لــكل وحــدة.



—
2 Bedroom

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.

—
غرفتيــن وصالــة

تنويــه: 1.إن أبعــاد الغــرف يتــم قياســها طبقــا للعناصــر الهيكليــة مــع اســتبعاد تشــطيبات الجــدران ودرجــة تحمــل البنــاء. 2. جميــع القياســات  تــم تزويدهــا  مــن قبــل المهندســين المعمارييــن االستشــاريين لدينــا. 3. جميــع المــواد وا�بعــاد 
والرســومات تقريبيــة. تخضــع المعلومــات للتغييــر دون إشــعار مســبق. 4. قــد تختلــف منطقــة الجنــاح الفعلــي  عــن المســاحة  المذكــورة. الرســومات ال يتــم توســيع نطاقهــا . يحتفــظ المطــور بالحــق فــي إجــراء التغييــرات. 5.  يتــم قيــاس 
حســاب منطقــة الجنــاح كمنطقــة يحدهــا الخــط المركــزي للجــدران الفاصلــة أو الفاصلــة التــي تفصــل وحــدة عــن وحــدة أخــرى ، والوجــه الخارجــي لجميــع الجــدران الخارجيــة ، والوجــه الخارجــي لجــدار الممــر المحيــط بالوحــدة المجــاورة. 6. 
ويقــاس حســاب منطقــة الشــرفة علــى أنهــا المنطقــة التــي يحدهــا الخــط المركــزي للجــدران الفاصلــة أو الفاصلــة التــي تفصــل وحــدة عــن وحــدة أخــرى، والوجــه ا�بعــد للحــارس المرفــق والوجــه الخارجــي للشــرفة المجــاورة. 7.  يتــم قيــاس 
الوحــدات فــي الطابــق النموذجــي فــي المبنــى. قــد تختلــف ا�عمــدة فــي الحجــم حســب مســتوى الطابــق. 8. قــد تكــون احجــام الوحــدات والتفاصيــل المتعلقــة بهــا مختلفــة وذلــك حســب نــوع الوحــدة . يرجــى الرجــوع إلــى اتفاقيــة االبيــع والشــراء 

لمعرفــة الحجــم الفعلــي لــكل وحــدة.



—
3 Bedroom

—
٣ غــرف وصالة

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 للعناصــر الهيكليــة مــع اســتبعاد تشــطيبات الجــدران ودرجــة تحمــل البنــاء. 2. جميــع القياســات  تــم تزويدهــا  مــن قبــل المهندســين المعمارييــن االستشــاريين لدينــا. 3. جميــع المــواد وا�بعــاد 
والرســومات تقريبيــة. تخضــع المعلومــات للتغييــر دون إشــعار مســبق. 4. قــد تختلــف منطقــة الجنــاح الفعلــي  عــن المســاحة  المذكــورة. الرســومات ال يتــم توســيع نطاقهــا . يحتفــظ المطــور بالحــق فــي إجــراء التغييــرات. 5.  يتــم قيــاس 
حســاب منطقــة الجنــاح كمنطقــة يحدهــا الخــط المركــزي للجــدران الفاصلــة أو الفاصلــة التــي تفصــل وحــدة عــن وحــدة أخــرى ، والوجــه الخارجــي لجميــع الجــدران الخارجيــة ، والوجــه الخارجــي لجــدار الممــر المحيــط بالوحــدة المجــاورة. 6. 
ويقــاس حســاب منطقــة الشــرفة علــى أنهــا المنطقــة التــي يحدهــا الخــط المركــزي للجــدران الفاصلــة أو الفاصلــة التــي تفصــل وحــدة عــن وحــدة أخــرى، والوجــه ا�بعــد للحــارس المرفــق والوجــه الخارجــي للشــرفة المجــاورة. 7.  يتــم قيــاس 
الوحــدات فــي الطابــق النموذجــي فــي المبنــى. قــد تختلــف ا�عمــدة فــي الحجــم حســب مســتوى الطابــق. 8. قــد تكــون احجــام الوحــدات والتفاصيــل المتعلقــة بهــا مختلفــة وذلــك حســب نــوع الوحــدة . يرجــى الرجــوع إلــى اتفاقيــة االبيــع والشــراء 

لمعرفــة الحجــم الفعلــي لــكل وحــدة.



06.
Project
Details



Planned for
Practicality

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.

توفــر الشــقق المتنوعــة بالمشــروع مســاحات مريحــة للمعيشــة لجميــع 

الســكان. لــكل شــقة تصميــم منفــرد يعكــس التصميــم النــادر لمشــاريع 

ــم  ــم تصمي ــع. ت ــكينة للجمي ــة والس ــر الخصوصي ــاة توفي ــع مراع ــي م ــن غاط ب

المســاحات الداخليــة بعنايــة ¶دق التفاصيــل لضمــان الجــودة وتصميــم عالــي 

ــة. الدق



Spacious &
Splendid

The two bedroom apartments in Binghatti Creek 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.

الوجهــة ا¶مثــل للراحــة  بــن غاطــي كريــك هــي  تعــد الشــقق فــي مشــروع 

والرفاهيــة. نقــدم بتصميمنــا الداخلــي للمســاحات تــوازن فــي غايــة ا�تقــان 

بيــن التصميــم العملــي والتقنيــات العاليــة. حرصنــا فــي بــن غاطــي علــى تســليم 

مســاحات بتشــطيبات حديثــة وأمنــه ممــا يجعلهــا الوجهــة ا¶مثــل للعائــالت 

والمســتثمرين.



Impeccable
Detail

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.

المبنــى  أنحــاء  جميــع  فــي  الكاملــة  والتشــطيبات  الفاخــرة  المــواد  تجّســد 

الجــودة والحرفيــة المتميــزة المــزودة مــن أكثــر المورديــن تميــًزا فــي العالــم٫ 

اختيارهــا بعنايــة فائقــة  تــم  الشــقق  التجهيــزات والتركيبــات داخــل  كافــة 

لتالئــم التصميــم الداخلــي. ا¶بــواب والنوافــذ الزجاجيــة المنزلقــة تخلــق تــوازن 

مثالــي بيــن المســاحات الداخليــة والخارجيــة وتحافــظ فــي نفــس الوقــت علــى 

ــي. ــغيل البيئ ــم والتش ــن التحك ــتوى م ــى مس أعل



Future
of Living

Our smart homes offer comfort, convenience, extra security, and 

a modern-luxurious lifestyle, elevating your everyday-living with 

high-tech gadgets. At your service is Alexa, a voice-controlled 

virtual assistant that  will keep you organized, pampered, 

entertained, connected, and at ease.

توفــر منازلنــا الذكيــة الراحــة واعلــى درجــات ا¶مــان، بنمــط حيــاة حديــث وفاخــر. 

اضــف لحياتــك اليوميــة تقنيــات عاليــة الدقــة تســهل أســلوب حياتــك. دمجنــا 

لكــم نظــام المســاعد ا�فتراضــي (أليكســا) لتســهيل مهامكــم اليوميــة 

ــل. ــان، والتواص ــم، ا¶م ــك التنظي ــف لحيات ــة ويضي المنزلي




