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 المشروع الذي سيغير
وجهة جبل علي



 
ً
إليكم وصل غيت، مشروع التملك الحر من وصل الذي سُيجّدد كليا

تجربة الحياة العصرية في جبل علي.

 

وصل غيت، سينقلك إلى عالم من الخيارات الشاملة والمتنوعة، 

لتلبية رغبات وأذواق الجميع، سواًء للعيش أو العمل أو حتى 

الزيارة. وهناك، ستنعم بحياة ال مثيل لها؛ فهذا المشروع بطرازه 

ا ووحدات التاونهاوس والعديد من المطاعم 
ً

العالمي يوفر شقق

والمقاهي والمدارس، وخيارات واسعة للتسوق وفرص العمل، 

وغيرها الكثير. يضم المشروع “فيستيفال بالزا مول” التابع 

لمجموعة الفطيم، وسيستضيف فرعي “إيكيا” و “أيس” الجديدين.

 

يقع وصل غيت في موقع مثالي في جبل علي، على شارع الشيخ 

زايد، مع سهولة الوصول مباشرة إلى محطة مترو “الطاقة”، 

وبالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وموقع معرض إكسبو 2020.

حب، كّل يوم.
ُ
هنا بوابتك إلى كل ما ت

 بوابتك إلى كل شيء ..
فتح اآلن!

ُ
ست
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 انعم بسهولة
التواصل، كّل يوم.



الحياة المليئة بالتواصل تعني أن تعيش في مكان 
ُيقّربك من كل ما هو شيق ومهم. انعم بالعيش 

في قلب هذا المشروع الرائع، الذي يقع في 
موقع حيوّي في دبي، بين جبل علي ودبي مارينا، 

على شارع الشيخ زايد، مع الوصول بصورة مباشرة 
وسهلة إلى مترو دبي عبر محطة “الطاقة”.

 فقط في وصل غيت .. انعم بسهولة التواصل،
كل يوم.

 حيث تكون بالقرب
من كل شيء



اشعر بمجتمعك يحتضن 
حياتك، كل يوم.



اكتشف الحياة في مكان يملؤه الدفء كل يوم، حيث 
ُيمكنك اآلن العيش في مكان ُيثري حياتك كّل يوم، 

سواء بالفعاليات والتجارب الفريدة، أو حتى بابتسامات 
لطيفة ترحب بك في منزلك، لتشعر بالهدوء والبهجة، 

كما لم تشعر بها في أي مكان آخر.

فقط في وصل غيت .. ستنعم بالسعادة، كل يوم.

هنا الشعور باالنتماء 
في بيتك الجديد



استمتع بحياة مليئة 
بالراحة، كّل يوم.



ألن وقتك ثمين، ُيمكنك اآلن أن تعيش في مكان، 
حيث كل ما تحتاج إليه قريب منك. في وصل غيت، 

بضع خطوات تفصل بينك وبين كل شيء من 
هات 

ّ
حولك، بما في ذلك المنزل والطبيعة والمتنز
ومسارات الدراجات الهوائية ومركز للتسوق 

وغيرها الكثير.

 فقط في وصل غيت .. اكتشف سهولة الحياة،
كّل يوم.

حياة وال أسهل!



 
ً
اكتشف معنى جديدا

للتنوع والرفاهية.



اآلن .. ُيمكنك أن تعيش في مكان ُيلهمك كل 
يوم بتنوعه الرائع. حيث ستجد ما يثير إعجابك من 

األساليب المعمارية وخيارات المنازل المناسبة 
لمختلف األذواق والميزانيات والثقافات وفرص 

تجارية وخدمات متنوعة.

فقط في وصل غيت .. ستجد كل شيء رائع، كّل يوم.

 ُهنا، تنّوع ُيدهشك
كل يوم



لمحة سريعة
لِق نظرة سريعة ونجد المنزل المثالي لك بما يلّبي طموحك...

ُ
لن

أولويتنا هي راحتك، كل يوم.

غاردينيا تاون هومز غاردينيا تاون هومز IIذا نوك



 اسم المطور: جيه أيه جي للتطوير ش.ذ.م.م | رقم المطور: 1233 | اسم المشروع: ذا نوك
رقم المشروع: 2086 | تاريخ اإلنجاز: فبراير 2022 | التكاليف المتوقعة للخدمات: 13 درهم/قدم مربع

ذا نوك
ذا نوك.. اسم مرادف للشقق العصرية والمريحة 

اختر من بين االستوديوهات والشقق من غرفة واحدة وغرفتين وثالث غرف، 
ناسب جميع األذواق والميزانيات، باإلضافة إلى خدمات من الطراز األول 

ُ
ت

 عن كل 
ً
تشمل مسبًحا وصالة رياضية متطورة ومنطقة للعب األطفال، فضال

.
ً
ما تحتاج إليه لتعيش حياة مريحة تماما

ك شقة أحالمك. إجعل بيتك في ذا نوك.
ّ
سّجل خطوتك األولى نحو تمل



 اسم المطور: جيه أيه جي للتطوير ش.ذ.م.م | رقم المطور: 1233 | اسم المشروع: غاردينيا تاون هومز
رقم المشروع: 2075 | تاريخ اإلنجاز: 2019 | التكاليف المتوقعة للخدمات: 3.5 درهم/قدم مربع

غاردينيا تاون هومز 
امتلك منزل أحالمك الذي لطالما تمنيته

في غاردينيا تاون هومز، ستحظى عائلتك بفرصة االستمتاع بكل األنشطة، 
رف. اختر البيت 

ُ
مع وجود خيارات متنوعة من الفلل المكونة من ثالث وأربع غ

الذي يناسب عائلتك، وانعم بخدمات مثالية في أحضان المساحات الخضراء 
الخالبة المجاورة للفلل، باإلضافة إلى وجود صالة رياضية متطورة و منطقة 

للعب األطفال في النادي االجتماعي.



II اسم المطور: جيه أيه جي للتطوير ش.ذ.م.م | رقم المطور: 1233 | اسم المشروع: غاردينيا تاون هومز 
رقم المشروع: 2347 | تاريخ اإلنجاز: يونيو 2024 | التكاليف المتوقعة للخدمات: 3.73 درهم/قدم مربع

II غاردينيا تاون هومز
بيت أحالمك أقرب مما تتخيل

يعد غاردينيا تاون هومز II المكان األمثل للعائالت التي تبحث عن المعيشة 
بة، حيث يوفر خيارات متنوعة من الفلل 

ّ
ضمن المساحات الخضراء الخال

المكونة من ثالث وأربع غرف وسط أجواء عصرية فاخرة ومريحة لمحبي 
 عن خدمات استثنائية متنوعة كالصالة الرياضية المجهزة 

ً
االسترخاء، فضال

بالكامل والنادي االجتماعي وبركة سباحة عامة مالئمة لحياة السكان 
المفعمة بالحيوية والنشاط.



مزايا المشروع
مركز تسّوق “فيستيفال بالزا”، يشمل “إيكيا” و “أيس”  •

حديقة مركزية وبوليفارد  •

مساحات خضراء واسعة بين المناطق المختلفة في المشروع  •

الوصول السهل والمباشر إلى محطة مترو “الطاقة”  •

متصل بشارع الشيخ زايد من الجنوب والشمال  •

قريب من المناطق الحرة وتجمعات األعمال مثل “جافزا”، ومركز دبي   • 

للسلع المتعددة، ومدينة دبي لإلنترنت  

قريب من مطار آل مكتوم الدولي، وموقع معرض إكسبو 2020  • 

و “دبي باركس أند ريزورتس”  
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تأسست مجموعة وصل إلدارة األصول في عام 2008 من قبل مؤسسة دبي العقارية، لتتولى اإلشراف 
على إدارة أصولها وتنمية محفظتها العقارية، وتعد اليوم واحدة من أكبر شركات إدارة وتطوير 
العقارات في دبي، مع وجود أكثر من 40 ألف وحدة تحت إدارتها، بما في ذلك العقارات السكنية 

 عن الفنادق والشقق الفندقية.
ً
والتجارية وقطع األراضي الصناعية، فضال

waslgate.ae لتسجيل اهتمامك في وصل غيت، الرجاء زيارة

أرسل االستفسارات على sales@waslgate.ae، وسيتم التواصل معك من قبل الفريق المختص.

عن وصل

RERA 25347


