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INTRODUCTION 
TO THE PROJECT

It is with great pleasure to introduce our company’s latest project: Binghatti Stars.

Binghatti Stars epitomizes the progressive history of Dubai and the United Arab Emirates. 

The project will continue to emphasize Binghatti Developers’ commitment to quality, 

affordability, and timely delivery.

The spectacular architectural design blends form and function to maximize comfort in the 

building’s living spaces. The distinctive design is implemented through a collection of 

various layouts to ensure a perfect fit for all residents.

The iconic building will prove to be a great asset for investors and its residents are set to 

become part of the thriving Dubai Silicon Oasis community.

مــة  مــــقــد

عن امل�شروع

د م�سروع بن غاطي �ستارز التاريخ املتطور الإمارة دبي ودولة االمارات  رنا اأن نقدم لكم اأحدث م�ساريع �سركتنا: بن غــــاطي �ستارز يُج�سّ ي�سُ

العربية املتحدة، ويوا�سل امل�سروع التاأكيد على التزام بن غاطي للتطوير مبعايري اجلودة ومالئمة االأ�سعار واأي�سا االلتزام مبواعيد 

الت�سليم.

يجمع الت�سميم املعماري الرائع بني ال�سكل وامل�سمون ليمنح اأق�سى درجات الراحة والرفاهية يف البنايات ال�سكنية. مت تنفيذ هذا 

الت�سميم الفريد من خالل جمموعة من النماذج املتنوعة لي�سمن املالئمة التامة لكافة املقيمني.

�سوف يثبت املبنى االأيقوين باأنه املحطة االأف�سل للم�ستثمرين وامل�ستاأجرين، و�سي�سبح جزًءا من جمتمع واحة دبي لل�سيليكون 

املزدهر.
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MESSAGE FROM THE CEO
As an Architect, Artist and Poet, Muhammad BinGhatti sees the potential of art in every aspect of human life. From this background, his ultimate objective at Binghatti Developers has revolved around the 

notion of depicting “The Art of Property”. Carrying the Binghatti legacy into its third generation, the dynamic CEO & Head of Architecture at Binghatti Developers is determined to lead the renaissance of 

property in the region. Binghatti Developers aims to use its projects as a platform to introduce the world to “The Art of Property”. 

Binghatti Developers, the real estate development arm of Binghatti Holding, operates throughout the UAE with an investment value constituting AED 3 Billion across a portfolio of 30 projects, including its 

strategic partnership in the AED 1 Billion Swarovski Sparkle Towers of Dubai Marina. The company currently operates in several areas throughout Dubai including Dubai Silicon Oasis, Business Bay,  Dubai 

Marina, Jumeirah Village Circle, Liwan, Al Jaddaf and Dubai Land Residence Complex, in addition to a mega commercial project in Abu Dhabi covering an area of 1 million square feet. The company 

possesses bold plans of expansion in the following years, specifically focusing on the expansion of its real-estate portfolio in Dubai. 

The BinGhatti name began its journey in 1875, when the family’s founding father Ghatti bin Ghaib began his quest to build a business empire. Today, DIFC-based Binghatti Holding continues his legacy and 

perpetuates his journey by focusing on high-growth potential projects in the real estate, hospitality, industrial, F&B, construction and FMCG sectors. The company seeks to redefine the norms of the region’s 

markets by delivering reasonably priced high quality products in a timely manner.

Muhammad BinGhatti 
CEO & Head of Architecture
Binghatti Holding

كــلــمــــة الــرئــيــــ�س الــتــنــفــيــذي
عليــه  ًو  االن�ســانية،  احليــاة  مــن  عن�ســر  اَي  عــن  يقت�ســر  ال  الفــن  ان  للتطويــر  غاطــي  بــن  �ســركة  يف  املعماريــة  الهند�ســة  ق�ســم  رئي�ــس  و  التنفيــذي  الرئي�ــس  غاطــي،  بــن  حممــد  املهند�ــس  يــرى  للفنــون،  عا�ســقًا  و  �ســاعراً  و  معماريــًا  مهند�ســًا  بكونــه 

باملنطقــة  العقــار  عــامل  يف  العمــراين  االإبــداع  و  الفنيــة  النه�ســة  اعــادة  علــى  غاطــي  بــن  حممــد  يعمــل  الثالــث،  جيلــه  يف  غاطــي  بــن  ا�ســم  اإرث  حامــاًل  العقــاري”.  “الفــن  هــي  و  الفــن  عــامل  يف  جديــدة  فكــرة  ر�ســم  يف  جهــوده  تكر�ســت  فقــد 

العــامل. اىل  العقــاري”  “الفــن  �ســورة  تبــث  كمــراآة  غاطــي  بــن  عالمــة  ت�ســيده  م�ســروع  كل  مــن  يجعــل  و 

يف  خمتلفــة  مناطــق  يف  العمــل  قيــد  جديــدة  م�ســروعات  ع�ســر  منهــا  درهــم،  مليــارات   3 اىل  ت�ســل  ا�ســتثمارية  بقيمــة  والعمــارة  الت�سميــم  يف  ومميــزا  خمتلفــا  ومنطــا  اأ�ســلوبا  تو�ســح  م�ســروعا   30 للتطويــر”،  غاطــي  “بــن  اأعمــال  حمفظــة  ت�ســمل 

املتحــدة. العربيــة  االإمــارات  اأنحــاء 

�ســباركل”  “اأبــراج  االأيقــوين  م�ســروعها  خــالل  مــن  مارين��ا”  و”دب��ي  ريزيدن�ــس”  النــد  دبــي  و”جممــع  اجلــداف  و”الليــوان”  �ســريكل”  فيليــج  و”جمــريا  التجــاري”  و”اخلليــج  لل�ســيلكون  دبــي  “واحــة  يف  ال�ســكنية  امل�ســاريع  علــى  ال�ســركة  وتركــز 

مــع  القادمــة  ال�ســنوات  يف  التو�ســع  مــن  ملزيــد  طموحــة  خطــة  ال�ســركة  ومتلــك  اأبوظبــي.  يف  مربــع  قــدم  املليــون  يتجــاوز  جتــاري  م�ســروع  اإىل  باالإ�سافــة  درهــم،  مبليــار  قيمتــه  وتقــدر  �ســراتيجية،  ب�ســراكة  “�سواروف�س��كي”  عالمــة  يحمــل  الــذي 

دبــي. يف  ال�ســكنية  امل�ســاريع  مــن  ملزيــد  التخطيــط 

النمــو  ذات  جمــاالت  عــدة  يف  بالركيــز  م�ســريته  القاب�ســة  غاطــي  بــن  �ســركة  تكمــل  اليــوم  و  جتاريــة،  اإمرباطوريــة  ت�ســييد  يف  رحلتــه  غايــب  بــن  غاطــي  املوؤ�س�ــس  االأب  بــداأ  عندمــا   1875 عــام  يف  غاطــي  بــن  ال�ســم  االأ�س�ــس  و�سعــت  قــد  و 

قيا�ســي بوقــت  و  منا�ســبة  باأ�ســعار  نوعهــا  مــن  فريــدة  �ســلع  توفــري  خــالل  مــن  عمالءهــا  جلميــع  املــال  مقابــل  قيمــة  بتوفــري  ت�ســتهر  و  االغذيــة،  و  املقــاوالت  و  لل�سناعــة  باال�سافــة  ال�سيافــة،  و  العقــار  منهــا  الديناميكــي، 

م/ حممد بن غاطي

الرئي�س التنفيذي و مدير ق�سم الهند�سة املعمارية

بن غاطي القاب�سة
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PRESTIGOUS & 
PROGRESSIVE

As one of the greatest real estate markets in the world, Dubai has continuously attracted savy 

investors with unmatched rental returns and unlimited potential. 

The city has transformed itself from a desert oasis to a thriving metropolis and world class destination 

for both business and travel. Not only is it home to one of the most diverse populations in the world, 

Dubai is also the stage for the biggest shopping festival, the richest horse race, and some of the 

world’s most highly anticipated sports and entertainment events. 

The progressive nature of Dubai has led to the city becoming a financial and commercial hub 

providing opportunities for those who have the ambition and drive to compete with the very best 

across the globe.

الفخـــامة 

والرقـــــي

مغرية  اإيجارية  بعوائد  املتميزين  امل�ستثمرين  جلذب  دائًما  ت�سعى  دبي  اإمارة  فاإن  العامل،  يف  العقارية  االأ�سواق  اأعظم  من  واحدة  ب�سفتها 

وفر�س ا�ستثمارية طموحة .

لقد حتولت املدينة بنف�سها من واحة �سحراوية اإىل مدينة مزدهرة ووجهة عاملية لال�ستثمار وال�سفر. ما ت�سهده دبي لي�س فقط الأنها واحدة 

من اأكرث مدن العامل احتواًء ل�سكان من كل اأنحاء العامل، بل الأ�سباٍب كثرية منها اأن دبي حمطة الأكرب مهرجان ت�سوق، وبها اأغنى حلقة �سباق 

خيول، وتنظم عدًدا من اأهم الريا�سات االأكرث م�ساركة يف العامل ف�ساًل عن تنظيم الفعاليات الرفيهية املتنوعة.

احلافز  ولديهم  طموح  لديهم  الذين  االأ�سخا�س  لهوؤالء  الفر�س  يوفر  وجتارًيا  مالًيا  حمورًا  املدينة  من  جعلت  دبي  الإمارة  الغّناء  الطبيعة  اأن 

الإمتامه باأف�سل الطرق عاملًيا.
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DUBAI 
SILICON 
OASIS

The state-of-the-art Technology Park and master planned infrastructure spanning over 7.2 km2 hosts a population of 

more than 160,000 people working and living in Dubai Silicon Oasis.

The suburban community offers a kaleidoscope of schools, parks, shopping centers, and international restaurants while 

hosting a number of world class companies in its commercial areas.

دبي  واحــــة 

ن لل�سيليكو

هي منطقة حتتوي على جممع من التكنولوجيا و�سبكة متطورة من اخلدمات االأ�سا�سية متتد على 7.2 كيلو وت�ست�سيف ما يزيد  عن 

160,000 فرد ما بني عامل ومقيم يف واحة دبي لل�سيليكون.

يوفر جمتمع واحة دبي لل�سيليكون جمموعة متنوعة من املدار�س واملنتزهات ومراكز الت�سوق واملطاعم العاملية كما ي�ست�سيف عدًدا 

من ال�سركات العاملية يف مناطقه التجارية.
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COMMUNITY
FEATURES

Cedre Villas Community Center
(Less than 2 Km away)
• Spinneys
• Starbucks
• Medical Clinic
• Pharmacy
• Fitness 4 Life Gym
• Restaurants

Semmer Villas Community Center 
(Less than 1 Km away)
• Al Arrab Restaurant
• Costa Coffee
• Community pool

Souq Extra
(Less than 2 Km away)
• Carrefour
• McDonald’s
• KFC
• Krispy Kreme
• Pizza Hut
• Retail outlets

GEMS Wellington Academy 
(Less than 2 Km away)
• FS1 to Year 13
• British Curriculum
• World-Class Facilities
• Sports & Recreational Facilities

Dr. Fakeeh Hospital
(Less than 2 Km away)
• Completion in 2018
• World-Class Facilites

Silicon Park
(Less than 2 Km away)
• Mixed-Use Development
• Retail Destination
• Cafes & Restaurants 
• Access to the Metro

Dubai Silicon Oasis Authority Headquarters
(Less than 2 Km away)
• Costa Coffee
• Subway
• Etisalat
• Dubai Islamic Bank
• Emirates NBD
• Emirates Post
• DESCO
• Belhasa Car Rental

Silicon Mall - Across the street!
• Completion in 2020 
• LuLu Hypermarket
• Cinema
• Family Entertainment Center
• Gym
• 80,000 square meters of retail

مجمع فيالت سيدر 
•       يتميز بوجود متاجر سبينيس وستاربكس وعيادات طبية وصيدلة 

ومركز فيتنس 4 اليف وعدد من املطاعم.
•       عىل بعد أقل من 2 كم.

سمر فيالس كوميونيتي سنرت
•       يتميز بوجود مطعم العراب وكوستا كويف وحامم سباحة مجمعي

•       عىل بعد أقل من 1 كم

سوق إكسرتا
يتميز بوجود متجر كارفور ومطاعم ماكدونالدز وكنتايك وكريسبي   • 

كريم وبيتزا هت وعدد من منافذ البيع بالتجزئة.
عىل بعد أقل من 2 كم• 

سيليكون مول
ينتهي العمل فيه عام 2020• 
لولو هايربماركت• 
سينام• 
عائيل• 
مركز ترفيهي• 
نادي ريايض• 
80،000 مرت مربع من محالت البيع بالتجزئة واملطاعم ووجهات الرتفيه• 
قريب للغاية!• 

سيليكون بارك
التطوير مختلط االستخدام• 
وجهة متاجر التجزئة• 
املقاهي واملطاعم• 
الوصول إىل املرتو• 

مستشفى الدكتور فقيه
•       ينتهي العمل فيها عام 2018

•       مرافق من الطراز العاملي
•       عىل بعد أقل من 2 كم

فندق برميري إن
•       كوستا كويف
•       أسعار معقولة

•       موقع مركزي

مميزات 

املجتمع

مقر هيئة واحة ديب للسيليكون
كوستا كويف• 
طرق جانبية• 
اتصاالت• 
بنك ديب اإلسالمي• 
بنك اإلمارات ديب الوطني• 
بريد اإلمارات• 
ديسكو• 
بالحصا لتأجري السيارات• 

أكادميية جيمس ويلينغتون 
•       من السنة األوىل للسنة 13

•        املنهاج الربيطاين
•       مرافق من الطراز العاملي

•       مرافق رياضية وترفيهية



BINGHATTI
STARS

DUBAI
INTERNATIONAL
AIRPORT

 15 MINUTES

DOWNTOWN
DUBAI

 10 MINUTES

PALM
JUMEIRAH

25 MINUTES

25 MINUTES

DUBAI
MARINA

E611- EMIRATES ROAD

 E311 - SHK. MOHAMMED
BIN ZAYED ROAD

E66 - DUBAI / AL AIN ROAD

E44 - AL KHAIL ROADE11 - SHK. ZAYED ROADKITE
BEACH

 20 MINUTES

MEYDAN
5 MINUTES

DUBAI CREEK
HARBOUR

MIRDIF CITY 
CENTRE

 10 MINUTES

 10 MINUTES

DUBAI SILICON OASIS
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THE 
LOCATION

Binghatti Stars central location provides easy access to Dubai’s most prominent landmarks. With two of 

Dubai’s main highways nearby, anywhere in Dubai is only minutes away.

LANDMARKS
o Meydan - 5 Minutes
o Downtown Dubai – 10 Minutes 
o Dubai Creek Harbor - 10 Minutes
o Mirdiff City Center Mall – 10 Minutes
o Dubai International Airport – 15 Minutes
o Kite Beach - 20 Minutes
o The Palm Jumeirah – 25 Minutes
o Dubai Marina – 25 Minutes
o E311 and E66

يوفر املوقع املحوري مل�سروع بن غاطي �ستارز �سهولة الو�سول اإىل اأهم املعامل البارزة يف اإمارة دبي بف�سل وقوعها بالقرب 

من اثنني من الطرق الرئي�سة يف اإمارة دبي، ميكنك الو�سول اإىل اأي مكان يف دبي خالل دقائق.

املعامل الرئي�سة )ح�سب املخطط)

o ميدان – 5 دقيقة

o  دبـــي داون تاون – 10 دقائق

o خور دبي –  10دقائق

o مردف �سيتي �سنر – 10 دقائق

o  مطار دبي الدويل – 15 دقيقة

 o  كايت بيت�س – 20 دقائق

o  نخلة اجلمريا – 25 دقيقة

o دبي مارينا – 25 دقيقة

 E311 o )طريق ال�سيخ حممد بن زايد) 

قـــــع لـــمـــو ا

و E66 )طريق دبي – العني)
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SILICON 
MALL

Silicon Mall is designed as 2 level premium retail and leisure destination offering easy accessibly to the 

neighboring communities. With a total of 83,000 square metres GLA, the mall will include a 8,940 sqm 

hypermarket, a 7,600 sqm department store, with a 34,593 sqm array of retail shops and services that will 

offer a comprehensive retail mix of brands tailored to ensure shoppers satisfaction.  Adding to the unique 

shopping experience, a diverse range of dining options will comprise of 13 casual restaurants & Cafes in 

addition to 25 food court units.

With a bouquet of leisure options, Silicon Mall will be the destination of choice for families and entertainment 

seekers. The 6,900 sqm multi-screen cinema will compliment 7,100 sqm Family Entertainment Centre, and 

2,300 sqm bowling center, along with 2,000 sqm gym. Convenience and accessibility has been given great 

consideration and this is manifested in the 3,300 parking space allocated for the shopping centre.

املجاورة.  للمجتمعات  �سهل  مدخل  توفر  والتي  م�ستويني  ذات  فاخرة  وت�سوقية  ترفيهية  وجهة  ليكون  مول  �سيليكون  �سمم 

مب�ساحة اإجمالية قدرها 83,000 مر مربع، �سي�سم املول هايرب ماركت مب�ساحة 8,940 مر مربع ومتجر متعدد الطوابق مب�ساحة 

34,593 مر مربع من متاجر التجزئة واخلدمات والتي �ستقدم ت�سكيلة كبرية و�ساملة من املاركات  7,600 مر مربع، عالوة على 

اأذواق املت�سوقني. وباالإ�سافة اإىل جتربة الت�سوق الفريدة، يوفر املول خيارات متنوعة من الطعام  التي �سممت خ�سي�سا الإر�ساء 

بوجود 13 مطعم وكافيه باالإ�سافة اإىل 25 وحدة طعام بالفوود كورت.

بباقة متنوعة من اخليارات الرفيهية، �سيكون �سيليكون مول الوجهة املف�سلة للعائالت الباحثة عن الت�سلية والرفيه. وتتو�سط 

ال�سينما ذات 6,900 مر مربع املتعددة ال�سا�سات م�ساحة 7,100 مر مربع والتي تعد مركز ترفيهي عائلي، كما يوجد مركز للبولينج 

على م�ساحة 2,300 مر مربع وجيم على م�ساحة 2,000 مر مربع. هذا كله مع مراعاة �سهولة الو�سول وتوفري كافة املرافق وذلك 

بتوفري م�ساحات جراج وانتظار �سيارات مب�ساحة 3,300 مر خم�س�سة للمركز التجاري.  

جممع 

ال�سيليكون
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Binghatti Stars is within walking distance of the cutting-edge Silicon Park development, the Dubai Silicon 

Oasis Authority’s flagship mixed-use community development. Silicon Park will feature numerous leisure and 

recreation activities including cafes, restaurants, shopping areas, and easy access to the newest line of the 

Dubai Metro.

SILICON 
PARK

حديقة  جممع  يف  امل�ساريع  اأحدث  من  االأقدام  على  �سريا  ق�سرية  م�سافة  على  ال�سهرية،  العالمات  اأحد  تعد  �ستارز،  غاطي  بن 

رائد متعدد االأغرا�س يف واحة دبي لل�سيليكون. �سي�سم فندق حديقة ال�سيليكون  ال�سيليكون، وهي م�ساريع وتطوير جمتمعي 

العديد من االأن�سطة الرفيهية مبا يف ذلك املقاهي واملطاعم ومناطق الت�سوق و�سهولة الو�سول اإىل اأحدث خطوط مرو دبي.

منتزه 

ال�سيليكون
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بـــــن غـــاطـي �شتارز

Binghatti Stars is located in the heart of Dubai Silicon Oasis, the UAE’s first Smart City. The iconic 

building is within walking distance of the cutting-edge Silicon Park development, the Dubai Silicon 

Oasis Authority’s flagship mixed-use community development. Silicon Park will feature numerous 

leisure and recreation activities including cafes, restaurants, shopping areas, and easy access to 

the newest line of the Dubai Metro.

 The centrally located community has proven to be an excellent area for both end users and 

investors seeking long term rental returns thanks to its plentiful facilities and amenities, as well 

as its’ proximity to major landmarks in Dubai. The community’s location, just a few minutes from 

Dubai Academic City, also provides investors with a consistent stream of prospective tenants.

 The building’s design highlights Binghatti Developers’ signature contemporary style, featuring 

symbolic design cues which represent the traditional elements found in Middle East Art and 

Architecture. The building’s high quality materials and finishing paired with its state of the art 

lifestyle amenities provide residents an incredible value that is simply unmatched throughout 

Dubai.

هذا  ويقع  املتحدة،  العربية  باالإمارات  ذكية  مدينة  اأول  لل�سيلكون،  دبي  واحة  قلب  يف  �ستارز  غاطي  بن  م�سروع  يقع 

املبنى املميز على م�سافة قريبة من م�سروع �سيليكون بارك العاملي والذي يعد م�سروع متعدد االأغرا�س حيث ي�سم 

قريبة من خط  الت�سوق على م�سافة  واأماكن  الكافيهات واملطاعم  والرويحية من  الرفيهية  االأن�سطة  عدد كبري من 

مرو دبي اجلديد.

وبف�سل تو�سط موقعه، يعد امل�سروع فر�سة جيدة للباحثني عن ال�سكن وامل�ستثمرين الباحثني عن عائد اإيجاري طويل 

املدى بف�سل توافر الت�سهيالت واملرافق وقرب امل�سروع من معامل دبي الكربى. ويقع امل�سروع على بعد دقائق من 

مدينة دبي االأكادميية مما يوفر فر�س كبرية من امل�ستاأجرين املحتملني.

املعمارية  العنا�سر  متثل  التي  الرمزية  على  احلفاظ  مع  املعا�سرة  للتطوير  غاطي  بن  ت�ساميم  منط  امل�سروع  ويربز 

املرافق  مع  امل�ستخدمة  اجلودة  عالية  واملواد  الت�سطيبات  توفر  كما  االأو�سط،  ال�سرق  وعمارة  بفنون  التقليدية 

والت�سهيالت قيمة ومنط حياة غري م�سبوق بدبي.
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MODERN & 
SOPHISTICATED

The level of detail and planning in designing the building is highlighted in the grand entrance 

lobby of Binghatti Stars. The magnificent space is a marvelous continuation of the building’s 

exterior design. The decorative art panels and marble imported from Italy provide a glimpse of 

the high quality materials and finishing present throughout the building. The lobby’s spectacular 

design provides a truly unique sense of arrival for residents and guests.

و  الــحــداثــة 

الــتــطــور

تُعد  �ستارز.  غاطي  بن  مل�سروع  الرئي�سي  املدخل  ردهة  يف  املبنى  ت�سميم  يف  والتخطيط  التفا�سيل  م�ستوى  على  الركيز  مت 

ال�سا�سعة للردهة  تُثري امل�ساحة  رائع للت�سميم اخلارجي للمبنى.  الرئي�سي مل�سروع بن غاطي �ستارز هي انعكا�س  ردهة املدخل 

اأخرى متنح اللوحات الفنية املزخرفة وكذلك قطع الرخام  رائًعا مبجرد الدخول، ومن ناحية  يف نفو�س املقيمني وزائريهم �سعورًا 

للردهة مينح  الرائع  الت�سميم  اأن  رائعة للمواد والت�سطيبات عالية اجلودة يف جنبات املبنى، كما  اإطاللة  ايطاليا  امل�ستوردة من 

اإح�سا�س معرب ورائع. تربز االأجزاء امل�سنوعة وامل�سغولة ح�سب الطلب مدى الدقة يف اختيار املواد والت�سطيبات عالية اجلودة يف 

جميع اأنحاء املبنى.



Actual Binghatti Apartment Interior 
�سورة داخلية من �ســقق بــن غاطي بعد التنفيذ 
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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.

لـال�سـتـخـدام  مـ�سـمـمـة 

لـعـمـلـي ا

توفر ال�سقق املتنوعة بامل�سروع م�ساحات معي�سية مريحة لكل مقيم. لكل �سقة ت�سميمها الفريد 

مع مراعاة توفري ال�سكينة والهدوء. مت تخطيط التجهيزات الداخلية بعناية فائقة  لتوفري اأكرب قدر من 

الراحة  واالأناقة على حٍد �سواء.



Actual Binghatti Apartment Interior 
�سورة داخلية من �ســقق بــن غاطي بعد التنفيذ 
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SOPHISTICATED 
SPACES

ت حــا مــ�شــا

مــدرو�شــة

The spacious studios and one bedroom apartments are an idyllic niche for the dynamic and 

successful individual. The diligent design and craftsmanship provide a logical and efficient 

layout to maximize spatial use and comfort.

تعترب �سقق الغرفة الواحدة ال�سا�سعة بيئة �ساعرية لالأفراد املتميزين واملحظوظني حيث �سممت بدقة وحرفية متنح ت�سميًما رائًعا وفعال 

لتوفري اأكرب قدر من اال�ستخدام والراحة املكانية.

اال�ستوديو 

o            قدم مربع اإىل             قدم مربع

o          مر مربع اإىل          مر مربع 

465

4355

590

�سقة من غرفة واحدة 

o             قدم مربع اإىل                 قدم مربع

o        مر مربع اإىل           مر مربع 

881

82128

1,378

STUDIO

o 465 ft2 - 590 ft2 

o 43 m2 - 55 m2

ONE BEDROOM

o 881 ft2 - 1,378 ft2

o 82 m2 - 128 m2



Actual Binghatti Apartment Interior 
�سورة داخلية من �ســقق بــن غاطي بعد التنفيذ 
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SPACIOUS AND 
SPLENDID

و الـفـخـامـة 

الـرقـي

The two bedroom apartments in Binghatti Stars 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.

تُعد ال�سقق الدوبلك�س ذات الغرفتني وثالث غرف هي املكان االأمثل للراحة. تقدم التجهيزات الداخلية الفخمة توازن غاية يف االتقان 

يجمع بني  الت�سميم العملي والطراز احلديث، كما اأنها حافلة بالتجهيزات والت�سطيبات احلديثة ما يجعل من هذه ال�سقق االختيار االأمثل 

للعائالت.

�سقة من غرفتني 

o                  قدم مربع اإىل                   قدم مربع

o           مر مربع اإىل            مر مربع 

1,355

125  180

1,950

TWO BEDROOM

o 1,355 ft2 - 1,950 ft2 

o 125 m2 - 180 m2
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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.

د املواد الفاخرة والت�سطيات الكاملة يف جميع اأنحاء املبنى اجلودة واحلرفية املتميزة املزودة من اأكرث املوردين متيًزا  جت�سّ

يف العامل٫

الزجاجية  والنوافذ  االأبواب  الداخلي.  الت�سميم  لتالئم  فائقة  بعناية  اختيارها  مت  ال�سقق  داخل  والركيبات  التجهيزات  كافة 

املنزلقة تخلق توازن مثايل بني امل�ساحات الداخلية واخلارجية وحتافظ يف نف�س الوقت على اأعلى م�ستوى من التحكم 

والت�سغيل البيئي٫

يف  تــفــا�ســيــل 

االتــقــان غــايــة 
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LIFESTYLE & 
RECREATION

Binghatti Developers focus on providing world class lifestyle amenities is unrivalled throughout Dubai. The 

health club area at Binghatti Stars 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 into the heat monitored swimming pool or jacuzzi. 

• Health Club by Technogym

• Heat Monitored swimming pool 

• Relaxing Jacuzzi 

• Public terrace area

• Children’s play area

• 24/7 CCTV & Security

• 5 Floors of Parking

• 4 Ground Floor Retail Shops

• Easy Access to Major Highways

• نادي �سحي بوا�سطة تكنوجيم

• حو�س �سباحة معالج حراريا

• جاكوزي ا�سرخاء 

• منطقة �سواء جمهزة بالكامل 

• منطقة األعاب لالأطفال

• كامريات مراقبة 24 �ساعة طوال اأيام االأ�سبوع مع نظام اأمن

• 5 طوابق مواقف �سيارات

• 4 حمالت جتارية يف الطابق االأر�سي    

•  و�سول �سهل اإىل الطرق الرئي�سية ال�سريعة

تركز بن غاطي للتطوير على تقدمي اخلدمات الع�سرية ذات امل�ستوى العاملي ب�سكل منقطع النظري يف كافة اأنحاء دبي. طابق 

النادي ال�سحي يف بن غاطي �ستارز يعمل على اإيجاد جو عائلي ودود لرفاهية املقيمني.

حقق اأهدافك يف اللياقة البدنية مع مدرب �سخ�سي يف نادي �سحي متطور مزود باأحدث اأجهزة اللياقة البدنية. ع�س جتربة اال�سرخاء 

الفائقة وا�سمتع بالغو�س يف حو�س �سباحة معالج حراريا اأو اجلاكوزي. �سف مزيًدا من البهجة على اأم�سياتك بق�ساء اأوقات �سعيدة 

يف املنطقة املخخ�سة لل�سواء، مع �سمان ق�ساء وقت فراغ ل�سغارك يف منطقة األعاب االأطفال.

�ســلــوب  اأ

الــحيــاة 

واال�ســتــجــمــام



1. All materials, dimensions, and drawings are approximate. 2. Information is subject to change without notice. 3. Actual areas may vary from the stated area. 
4. Drawings and renderings may not be to scale. 5. The developer reserves the right to make revisions and alterations without any liability whatsoever.
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