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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم



كان يطلق على إمارة دبي قديمًا اسم وصل نظرًا لدورها التاريخي كمركز تجاري إقليمي يصل 
العالقة  تأكيدًا على  واعتزاز،  بكل فخر  اليوم  اإلسم  الشركة هذا  والغرب، وتحمل  الشرق  بين 

القوية التي تربطها بعمالئها وشركائها من ناحية وبتراث دبي وأصالتها من ناحية أخرى.

أنشئت مؤسسة دبي العقارية عبر دمج جهتين حكومتين في العام 2007، وفي عام قامت 
بتأسيس مجموعة وصل إلدارة األصول، وذلك بهدف إدارة محفظتها من األصول العقارية. 
وبصفتها إحدى كبرى مالك األراضي والعقارات في دبي، تسعى وصل إلى المساهمة بشكل 
والخيارات  العقارية  الخدمات  من  شاملة  باقة  تقديم  خالل  من  دبي  إمارة  نهضة  في  فاعل 

المتميزة لترتقي بجودة الحياة.

وأكثر من 5.500  والتجارية،  السكنية  العقارات  ألف وحدة من  أكثر من 25  اليوم  تدير وصل 
كبرى  تدار من قبل  ترفيهية  امتالكها ألصول  أرض الستخدامات متعددة، فضًال عن  قطعة 
العالمات التجارية الرائدة في مجال الفنادق، باإلضافة إلى اثنين من أشهر أندية الجولف في دبي.

مقدمة

الرؤية
تقديم باقة شاملة من الخدمات العقارية والخيارات المتميزة لترتقي بجودة الحياة

الرسالة
• التميز عبر تحقيق أعلى مستوى لرضا عمالءنا

• التفوق من خالل تعزيز كفاءة عملياتنا التشغيلية
• التركيز على تحقيق أفضل العوائد وأعالها لمساهمينا

• توفير بيئة عمل إيجابية ومثالية لموظفينا
• االلتزام بمسؤوليتنا تجاه المجتمع

القيم
• اإلنسان أبرز أولوياتنا
• النزاهة أهم مبادئنا
• اإلبداع فن نتقنه

• العناية بالتفاصيل حرفتنا
• الشفافية ميزتنا



وصل للعقارات

إدارة العقارات

بما في ذلك  العقاري  التأجير  العقارات مجموعة متكاملة من خدمات  إدارة  تقدم 
التجارية  والمحالت  المكاتب  مثل  التجارية  والوحدات  والفلل،  السكنية  الوحدات 
وسكن الموظفين وغير ذلك من الوحدات الصناعية الخفيفة والمستودعات والتي 

تقع في أنحاء مختلفة من دبي. 

تتوزع العقارات التي تديرها وصل للعقارات في مناطق متنوعة ومهمة حول إمارة 
دبي، مثل منطقة الكرامة والمحيصنة والبرشاء والجميرا وأم الرمول والبدع والوصل 

وجبل علي والقوز ورأس الخور.

وقد أسست وصل للعقارات بهدف االرتقاء بمستوى خدماتها وتسهيل الوصول 
الخور وأم هرير،  الجميرا والمحيصنة ورأس  العمالء في كل من  لخدمة  إليها، مراكزَ 
العمالء  استفسارات  على  بالرد  يقوم  مختص  اتصال  لمركز  توفيرها  إلى  باإلضافة 

ومساعدتهم على مدار الساعة.

توفرها  التي  التأجير  وخيارات  العقارات  إدارة  المعلومات حول خدمات  من  لمزيد 
الهاتف  على  االتصال  أو  العمالء  خدمة  مراكز  أحد  زيارة  الرجاء  للعقارات،  وصل 
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وصل للعقارات

إدارة خدمات وحلول إدارة األصول

توفر إدارة خدمات وحلول إدارة األصول في وصل للعقارات مجموعة كبيرة من 
السباكة  وأدوات  والكهربائية  الميكانيكية  المعدات  صيانة  تشمل  التي  الخدمات 
النفايات وصيانة  الحشرات والتشجير وإدارة  التنظيف واألمن ومكافحة  وخدمات 
وأحواض  الرياضية  كالصاالت  الترفيهية  المرافق  إدارة  إلى  باإلضافة  المنشآت، 

السباحة.

الخدمات  مزودي  من  واسعة  مجموعة  مع  وثيق  بشكل  للعقارات  وصل  تعمل 
المختصين في دبي، لتنفيذ وتقديم الخدمات المطلوبة ويتم تقييم هذه الشركات 

بشكل منتظم لضمان توفير أعلى معايير الجودة.

أعلى  ترسي  أن  استطاعت  بأنها على مدى سنوات عديدة  للعقارات  تفتخر وصل 
المعايير في مجال خدمـات إدارة المرافق وصيانة األصـول العقاريـة بطريقة آمنة، 
فيـما تواصـل سعيها لتطوير ما تقدمه من خدمـــات، وذلك من خـالل العمل 

مع الجهات التنظيمية والخبراء في القطاع.



وصل للعقارات

استفادت وصل للعقارات من خبرتها الواسعة والتي اكتسبتها من كونها إحدى أكبر مالك العقار 
في دبي وذلك في إنشاء مكانة مهمة لها في مجال مزودي خدمات الطرف الثالث في سوقي 

التأجير والتملك الحر، حيث تقدم باقة شاملة من خدمات إدارة العقارات والمرافق.

ومع بدء العمل بقانون الملكية العقارية المشتركة، غدت جمعيات المالك تبحث بشكل متزايد 
عن شريك قادر ومؤهل على تمثيلهم بأفضل صورة ويعمل على تحقيق أكبر قدر من الفائدة لهم.

تساعد وصل للعقارات المطورين العقاريين في سوق التملك الحر على تأسيس جمعيات المالك، 
وتشمل الخدمات التي تقدمها خدمات التشطيبات عند تسليم العقار، وتشكيل جمعيات المالك، 
هذا  الثالثة.  األطراف  لخدمات  العطاءات  وطرح  والقانونية  المالية  الخدمات  توفير  جانب  إلى 
ومتطلبات  الحتياجات  الالزم  الدعم  لتقديم  تؤهلها  متميزة  بمكانة  للعقارات  وصل  وتتمتع 

جمعيات المالك عقب تأسيسها.

المسجلة في دبي والتي تقدم  الشركات  للعقارات واحدة من مجموعة صغيرة من  تعتبر وصل 
خدمات إدارة المرافق لجمعيات المالك في سوق التملك الحر.

خدمات األطراف الثالثة في سوقي التأجير والتملك الحر



تحتضن محفظة وصل للضيافة عدة فنادق تضم فيما بينها ما يزيد عن 
2.200 غرفة للنزالء، ويدير هذه الفنادق اثنان من أبرز األسماء العالمية في 
قطاع الضيافة هما مجموعة حياة التي تدير فندق جراند حياة وفندق حياة 
والتي  والمنتجعات  للفنادق  حياة، وشركة ستاروود  بارك  وفندق  ريجنسي 
السياحي  المينا  ميريديان  لو  دبي وفندق  ميريديان  لو  فندق  تدير  بدورها 

وفندق لو ميريديان فيرواي وفندق ويستن دبي.

وتمتلك وصل أيضًا مجمع جراند سينيبلكس الذي يقع بجوار فندق جراند 
الشركة باإلشراف على إدارة فندق دوست ثاني  حياة في دبي، كما تقوم 

بالنيابة عن المالك.

تتميز جميع الفنادق التي تديرها وصل للضيافة بموقعها االستراتيجي كما 
ينتشر بعضها على طول شواطىء دبي، ويقدم كل من هذه الفنادق تجربة 
مميزة لضيوفه سواء كانت زيارتهم لإلمارة بغرض السياحة أو العمل. كما 
يمكن للزوار التمتع بأفضل الخدمات والترفيه من خالل تشكيلة واسعة من 
إلقامة  المخصصة  األماكن  جانب  إلى  عالمية،  جوائز  على  الحائزة  المطاعم 

الفعاليات والمرافق الترفيهية، والتي صممت لترهف الحواس.

وصل للضيافة



تدير دبي للجولف مجموعة متنامية من المرافق التي تتماشى مع أنماط الحياة الراقية، تضم اثنين من 
أشهر أندية الجولف في دبي، وهما نادي خور دبي للجولف واليخوت ونادي اإلمارات للجولف. كما توفر 
الرائدة، بما في ذلك المرافق الترفيهية ومرسى  دبي للجولف مجموعة واسعة من الخدمات الترفيهية 

لليخوت، إلى جانب مجموعة من المطاعم الفاخرة.

"المجلس"  أولهما هو ملعب  الجولف،  أبرز مالعب بطوالت  اثنين من  للجولف  اإلمارات  نادي  ويحتضن 
الحائز على عدة جوائز والذي يستضيف بطولة أوميغا دبي ديزرت كالسيك وبطولة أوميغا دبي لسيدات 
الجولف، والثاني هو ملعب "فالدو"، والذي يعد ملعب الجولف الوحيد في دبي الذي يشمل 18 حفرة 

ويتيح اللعب في الليل نظرًا لكشافاته المتقدمة.

كأكثر  على مكانتيهما  للجولف  اإلمارات  ونادي  واليخوت  للجولف  نادي خور دبي  هذا وحافظ كل من 
اللذين  لموقعيهما  نظرًا   وذلك  سواء،  حد  على  والزائرين  المقيمين  لدى  الرياضة  لهذه  مفضلة  وجهة 
يطالن على مناظر خالبة ومرافقهما االستثنائية. وقد قامت دبي للجولف في العام 2012 بافتتاح نادي 
دولة  خارج حدود  للجولف  دبي  تديره  نادي  أول  وهو  العمانية، مسقط،  العاصمة  في  للجولف  الموج 

اإلمارات العربية المتحدة.

وتدير دبي للجولف نظام حجز الكتروني لمالعبها الثالثة للجولف، إلى جانب مكتب حجوزات مركزي، والذي 
تجرى عبره عمليات الحجز لكافة مالعب الجولف في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

دبي للجولف



إدارة األراضي

تدير إدارة أصول األراضي نيابة عن مؤسسة دبي العقارية أكثر 
من 5.500 قطعة أرض بمساحة إجمالية تفوق 350 مليون 
واإلقليميون  المحليون  المستثمرون  ويستخدم  مربع.  قدم 
عدة  تغطي  مختلفة  أغراض  في  األراضي  هذه  والدوليون 
والتعليم  الصحية  والرعاية  والتخزين  التصنيع  مثل  قطاعات 

ومحالت التجزئة والتجارة العامة.

مع  العقارية  محفظتها  عبر  العقارية  دبي  مؤسسة  وتتعامل 
أكثر من 17 ألف مستأجر بعقود إيجار تتراوح مدتها ما بين 10 
إلى 20 عامًا. وتتركز قطع األراضي حول منطقة القوز ورأس 
الرمول والورسان  الخور والقصيص وجبل علي والمحيصنة وأم 

وشارع الشيخ زايد.



نلتزم في وصل بمزاولة أعمالنا على نحو يتيح لنا تحقيق أقصى درجات المنفعة 
لعمالئنا وموظفينا، ويترك أثرًا إيجابيًا على المجتمعات التي ننشط بها والمجتمع 
المحلي في دبي ككل، وتنبثق منهجية عملنا من مبدأ بأننا نّقدم أفضل ما لدينا 
توفير  وهو  أال  فيه،  نتخصص  الذي  المجال  في  العمل  نجيد  عندما  للمجتمع 

الحلول العقارية المناسبة التي تفوق توقعات عمالئنا.

عليها  المبنية  السلوك  قواعد  من  جزءًا  المجتمع  تجاه  بمسؤوليتنا  التزامنا  يعد 
المؤسسة. وترتكز القيم التي تقوم عليها أعمالنا على األمور التالية: العنصر البشري، 
العامة،  والسالمة  والخصوصية  المسؤول،  والتوريد  للبيئة،  الصديقة  والمبادرات 
والحوكمة والنزاهة، وخدمة المجتمع.  وقد وضعت وصل خطة مفصلة لضمان 

استمرار مساعيها وتحسين أدائها في جميع هذه المجاالت.

المسؤولية
االجتماعية



لقد وضعنا تقديم خدمة متميزة للعمالء في صلب عملياتنا وقمنا بتوظيف 
المختلفة  الشرائح  يمثلون  والذين  العالية  المهارات  المهنيين ذوي  فريق من 

في مجتمع دبي.

بروح  وتعتز  الموظفين  بتنمية  تهتم  ديناميكية  عمل  بيئة  في  نعمل  إننا 
التعاون والعمل الجماعي، ونحن في وصل ملتزمون بتقديم الدعم لموظفينا 

لضمان تطورهم المهني وذلك من خالل برامج  متعددة للتطوير الوظيفي.

البريد اإللكتروني:    إلى  المهنية  السيرة  إرسال  إلى فريق عملنا، يرجى  لالنضمام 
   www.wasl.ae أو زيارة موقعنا careers@wasl.ae
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