


A lifestyle without limits



أود أن أرحب بكم شخصيًا في أحدث مشروعاتنا »سكاي الين« .  بعد التعرف على االحتياجات 
مشروع  بصياغة  المرشدي  معمار  قامت    ، مصر  في  السكنية  الوحدات  لمشترين  األساسية 
قلب  في  متميز  وموقع   ، مذهلة  عالمية  تصميمات  لعمالئها  يوفر  االستخدامات  متعدد 
السكنية  المباني  بالمشروع  المحيطة  البوابات  تفصل  وبينما  بالقطامية.  الجديد  القاهرة 
وسائل  يضم  آمن  بمجتمع  المنازل  أصحاب  يستمتع  سوف   ، الموازية  التجارية  المنطقة  عن 

اليومية. االحتياجات  من  العديد  تلبية  أجل  من  والفاخرة  األساسية  الراحة 
 مفهوم »العمل..االستمتاع...السكن » فى سكاى الين يرتكز على تقديم كل احتياجات مالك 
المسبح  وصالة  المطاعم  إلى  الحصري  بالوصول  لهم  السماح  خالل  من  السكنية  الوحدات 
والمنتجع الصحي ومركز اللياقة البدنية ، فضاًل عن خدمات االستقبال واألمن بأعلى المعايير.
القاهره  و  والمعادى  الدائرى  الطريق  دقائق من   10 بعد حوالي  على  »تقع  الين  »سكاي  . كون 
 ، بسهولة  المركزية  الطرق  جميع  إلى  الوصول  بإمكانية  يتمتعون  المالك  تجعل    ، الجديده 

العالمي. المستوى  ذات  السكنية  خدماتهم  من  االستفادة  مع 
تخدم  أن  شأنها  من   ، فخمة  سكنية  مجتمعات  إنشاء  إلى  »معمارالمرشدي«  شركة  تهدف 

مناسبة.  بقيمة  فخم  حياة  أسلوب  لهم  توفر  التى  و  العمالء،  تطلعات 
“ مستقبلنا.  في  ثقة  على  و  بالجودة......  ....ملتزمون  للتصميم  متحمسون  »نحن   

مرشدى حسن 
التنفيذى الرئيس 

رســالة من الرئيس 
التنفيذى  للشــركه



فــرص النهائيــة  تلهمــك باألناقــة.
ســكاي اليــن هــي المغامــرة.

ــان لنفـــسك. ــق العـنـ اطـلـ



الُمطــّور

وضع  على  عكفنا  ويزيد،  عام    30 من  يقرب  ما  منذ  المرشدى  معمار  إنشاء  بدايات  مع 
العلمية  الدراسات  على  تعتمد  مصر،  فى  المعمار  لمستقبل  شاملة   إستراتيجية 
األول  الهدف  وهو  العالمية.   العقارية  النهضة  تواكب  التى  المتطورة  والتكنولوجيا 
البداية مما جعلنا نسعى وبقوة لتحقيق هذا الهدف  الذي كنا نضعه صوب أعيننا منذ 
الذي تشهده فى  التطور  من أجل إحداث تطور معمارى غير مسبوق في مصر يضاهى 

األخري. المجاالت  كافة 
القطاع  وتطوير  تنمية  مجال  فى  الريادة  لنا  يكون  أن  فى  نجحنا  المنطلق  هذا  من 
معمار  تميزت  حيث  الرائدة،  الحكومية  والخطط  النهج  مع  يتوافق  بما  المصرى،  العقارى 
أفكار جديدة وتصميمات هندسية  الفائقة على تقديم  المرشدى عن مثيالتها بقدراتها 
الذى  المصرى  المواطن  كافة متطلبات  يحقق  بما  واإلبهار  األصالة  بعنصري  تتميز  رائعة، 
مغالى  غير  معقول  وبسعر  عالمية  بمواصفات  يتمتع  عصرى  منزل  إلقتناء  دائمًا  يصبو 
أهلنا  الذى  األمر  السنوات،  تلك  طوال  اهلل  بفضل  تحقيقه  فى  نجحنا  ما  هذا  و  فيه، 
مواصلة  من  مكنتنا  العالم  دول  كافة  فى  عمالئنا  لدى  كبيرة  ثقة  إلكتساب  وبجدارة 

الوطنى.  لإلقتصاد  قوى  وداعم  أساسى  كشريك  عطائنا 

مالحظة: الرسومات و االبعاد الموضحة  تقريبية و معمار المرشدى تحتفظ بحق تعديل الواجهات  بدون اخطار مسبق وفقًا للرؤية المعمارية



ثراء  تضمين  خالل  من  األوسط  والشرق  مصر  في  المعماري  الوعي  لتعزيز  دوما  نهدف 
نحن  حديثة.  معمارية  بنية  في  التاريخ  ذلك  تفسير  وإعادة  الالنهائي  وتنوعها  المنطقة 
لخلق  الحضري  التخطيط  منظور  من  المبادرة  تأخذ  للمجتمع  حساسة  معمارية  شركة 
بأن  نؤمن  نحن  المتنوعة.  عمالئنا  احتياجات  مع  نتعامل  كشركة  متجانس.  مجتمع 
من  التي  الميزانيات  من  واسعة  اختيارات  عبر  تحقيقها  يمكن  الهندسية  التصميمات 

عمالئنا.  حياة  أسلوب  تعكس  ثقافة  نخلق  خاللها 

المهنــدس المعمارى
رائف فهمي



استثنائية  مبانى  إنشاء  في  متخصص  إسباني  تصميم  استوديو  هو   VDP Design
االسماء  هم   با،  دير  فان  دوغ  و  با  دير  فان  غراهام    : المؤسسون  العالمى.   للسوق 
السكنية،  المشاريع  العديد من  وقد عملوا معًا على   ،VDP وراء والموهبة  الرؤية  ذات 
أمريكا  روسيا،  أفريقيا،  أوروبا،  آسيا،  أنحاء  جميع  في  المطورين  مع  والتجارية  الفندقية 
الهندسى   لمشاريع  التصور  الشمالية والشرق األوسط.  و قبل ذلك قام VDP بوضع 
الواليات  مصر،  إسبانيا،  كونغ،  هونغ  في   Yoo Philippe Starck و  واندرز  مارسيل 

وألمانيا.  األمريكية  المتحدة 
التصميم  في  الخبرة   VDP يقدم  العمالء،  مع  والمستمر  الوثيق  التشاور  خالل  من 

مشروع لكل  الفريدة  المتطلبات  لتلبية  التسويقية  والمواد  المكاني 
توفير  خالل  من  العقارات،  سوق  في  بنجاح  التنافس  على  عمالءنا  مساعدة  إلى  »نهدف 

المكاني«.  التصميم  في  التميز 

ستوديو

VDP



المهندس المعمارى
محمد حديد

ابداعية  رؤية  حديد  محمد  و  للتنمية  حديد  شركة  قدمت   ، عاًما   30 من  أكثر  مدار  على 
العاصمة، قام محمد حديد بتطوير  بداياته فى واشنطن  العالم. منذ  غير مسبوقة في 
وبناء مشاريع مبانى االعمال و المبانى االدارية، والمبانى السكنية وفنادق ريتز كارلتون 
تعريف  إلعادة  نشاطه  حديد  وسع  بعدها  و  وهيوستن،  اسبن  نيويورك،  واشنطن،  فى 

هيلز. بيفرلي  واآلن  المكسيك،  أسبن،  في  الرائعة  العقارات 
جنبًا  حديد  رؤى  فإن  تعجيزية  البعض  يعتبرها  مشروعات  على  حديد  تركيز  خالل  من 
توسيع  فى  واالعتقاد  الكمال،  األناقة،  األعمال،  فى  الرغبة  فى  اندماجه  مع  جنب  إلى 

إبداعاته.  إلى  بالطبع  أدى  بالمستحيل،  كل ذلك قد  االعتراف  اإلمكان و عدم  نطاق 
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أكبر مبنى سكنى
فى العالم

فــرص النهائيــة  تلهمك باألناقة.
ســكاي الين هي المغامرة.

اطلق العنان لنفســك.

مالحظة: الرسومات و االبعاد الموضحة  تقريبية و معمار المرشدى تحتفظ بحق تعديل الواجهات  بدون اخطار مسبق وفقًا للرؤية المعمارية



التصميم
المعمارى 

األشــكال الطبيعيــة ،الكثبان الرملية 
والتدفق الحر
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نظــرة من أعلى 
على ســكاى الين

عالميــا  الضخمــة  المــدن  كل  تمتــاز 
الخضــراء  المســاحات  بيــن  بالتــوازن 
الوحــدات  بيــن  و  المائيــة  والمســطحات 
ســكاى  صممــت  لذلــك   ، الســكنية 
مترامــى  ببــارك  حواســك  لتأسر  اليــن 
بــارك  ســنترال  عــن  يقــل  ال  االطــراف 
البــارك  هــذا  يمتــد  مانهاتــن.  فــى 
مســاحة  علــى  نوعــه  مــن  الفريــد 
بأكلمــه  للمبنــى  العلــوى  الســطع 

اليــن  ســكاى  لســاكنى  يوفــر  ممــا 
مــن  المدينــة  لمشــاهدة  رائعــة  نقطــة 
اســتمتاع  اقصــى  لتحقيــق  و  أعلــى. 
اســتخدام  يمكنكــم  وألســرتك  لــك 
المشــى  او  الدراجــات  ركــوب  مســارات 
البــارك  انحــاء  فــى  للتنــزه  الركــض  او 
وســط  النقــى  الهــواء  استنشــاق  و 
تلتقــى  .حيــث  الســاحرة  الخضــرة 
تناغــم   فــى  المفتوحــة  بالســماء  الميــاه 

فــى  البــارك  يتــوج  و  لألعصــاب  مريــح 
بأكبــر  اليــن  لســكاى  العلــوى  الســطح 
Infinity pool  في العالم لتســترخى 
لالســتمتاع  واصدقــاءك  أســرتك  و  انــت 
الميــاه  تتدفــق  حيــث  الرائــع  بالمنظــر 
ســكاى  قلــب  فــى  النهايــة  مــا  الــى 

اليــن.
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الموقع
بالقرب  األوسطى  الدائرى  الطريق  على  المتميز  فمكانه  القطامية،  فى  الواعدة  المناطق  اهم  فى  الين  سكاى  مشروع  يقع 
زهراء   ، الجديدة  القاهرة  مناطق:  من  دقائق  بعد  على  يجعلك  بما  السخنه،  العين   - القطاميه  طريق  و  الدائرى  الطريق  من 
الرئيسية وكذلك سهولة  الطرق  اليه من مختلف  الوصول  الموقع فى سهولة  تميز  و يظهر  المقطم.  و  المعادى، مدينة نصر 
الين هو  يعتبر سكاى  و   . السخنه  العين   - القطامية  تقريبا عبر طريق  30 دقيقة  االدارية فى خالل  العاصمة  الى  منه  الوصول  

 . و قطامية جيت  وان قطامية  بعد  القطامية  المرشدى فى  ثالث مشروعات شركة معمار 

المخطط العام

مالحظة: الرسومات و االبعاد الموضحة  تقريبية و معمار المرشدى تحتفظ بحق تعديل الواجهات  بدون اخطار مسبق وفقًا للرؤية المعمارية مالحظة: الرسومات و االبعاد الموضحة  تقريبية و معمار المرشدى تحتفظ بحق تعديل الواجهات  بدون اخطار مسبق وفقًا للرؤية المعمارية



نبذه عن المشروع
سكاى الين هو تحفة معمار المرشدى الجديدة التى يقدمها الى سوق العقارات المصرى . حيث من المخطط 
متر  الف    200 من  تقترب  اجمالية  مساحة  على  يمتد  العالم  فى  سكنى  مبنى  اكبر  هو  المشروع  يكون  ان 
الذى يتمناه  الحياة  انتاج لدراسة دقيقة ألسلوب  القطامية. و يعد سكاى الين بحق هو  فى موقع عبقرى فى 
السكنية  الوحدات  من  بدءا  اليوم  خالل  األسرة  تحتاجه  ما  كل  المبنى  نفس  في  تتكامل  حيث  الجميع، 
مجموعة  بتقديم  الين  سكاى  يتميز  و  المتنوعة.  الترفيهية  االختيارات  و  االساسية  بالخدمات  مرورا  الراقية 
أو  غرفتين  أو  واحدة  غرفة  و شقق  الصغيرة  االستديوهات  بين  تتراوح  التي  الوحدات   متنوعة من مساحات 
ثالثة غرف بمساحات تبدأ من5٩  الى 1٤٩ متر مربع و التى تطل كلها على عالمة مميزة فى سكاى الين مثل: 

 . المائية  المسطحات  او  المفتوحة  الخضراء  المساحات 
مالحظة: الرسومات و االبعاد الموضحة  تقريبية و معمار المرشدى تحتفظ بحق تعديل الواجهات  بدون اخطار مسبق وفقًا للرؤية المعمارية
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حياتــك فى مدينتك.
حياتــك فى عاصمتك. 

حياتك فى ســكاي الين. 

ببســاطة،  و  بســهولة  واألناقــة  التطــور  مــن  المزيــد  بإســتمرار  يتطلــب  حياتــك  أســلوب 
التــى  الواســعة  بمســاحتها  اليــن  ســكاى  فــى  انغمــس  و  الفرصــة  لنفسك  امنــح  لذلــك 
الترفيــه.  و  التجاريــة  المحــالت  و  الراقيــة  الحيــاة  مــن  مربع  متر  الف   200 نحــو  علــى  تمتــد 
الذي  الفريــد  الســكنى   المبنــى  هــذا  فــي  عــن متناولــك  بعيد  في سكاي الين ال شيء 

حرفيــا.  بيتــك  بــاب  مــن  بعــد خطــوات  علــى  و   يديك  متناول  بضع  كل شيء في 



رفاهيــة و مرح
بال حدود لك

و لعائلتك!
و  تجاريــة  مناطــق  تمتــد  شاســعة  مســاحة  علــى  و  اليــن  ســكاى  قلــب  فــى 
ترفيهيــة تلبــى كل األذواق و االحتيجات، فيمكنــك تنــاول االفطــار مــع اصدقــاءك 
بالتســوق  للقيــام  التحــرك  قبــل  بالشــمس  االســتمتاع  و  المفتــوح  التــراس  فــى 
اصدقــاءك  او  عائلتــك  مــع  الغــداء  فيمكنــك  أردت  اذا  او  خطــوات.  بعــد  علــى 
بعدهــا  و  المطاعــم  مــن  متميــزة  تشــكيلة  بيــن  مــن  المفضــل  مطعمــك  فــى 

 Imax. سينمات  مجمــع  فــى  فيلــم  بمشــاهدة  معهــم  تســتمع 

مالحظة: الرسومات و االبعاد الموضحة  تقريبية و معمار المرشدى تحتفظ بحق تعديل الواجهات  بدون اخطار مسبق وفقًا للرؤية المعمارية





بعين  أخذنا  الين  سكاى  تصميم  عند 
أنت  لتبدو  الدائم  تطلعك  االعتبار 
بدنية  ولياقة  صحة  فى  وأسرتك 
االهتمام  فى  ذلك  يظهر  و  مستمرة 

ذلك. لتحقيق  التفاصيل  بأدق 
من  أكثر  الرياضة   ... الين  سكان  فى 
مجرد  gym ، استمتع بمنطقة  كاملة 
مجهزة  الرياضية  لأللعاب  مخصصة 
التكنولوجيا  و  المعدات  بأحدث 

أولميبى  سباحى  حمام  الى  باالضافة 
غطس.  بمنصات  مجهز 

للجسم  المثالية  للراحة  للوصول  و 
الين  سكاى  فى  وفرنا   ، معا  والعقل 
 : على  يحتوى  كامل  صحى  منتجع 
مساج  جلسات   ، لليوجا  صالة   ،   Spa
الذى  الهدوء  و  االسترخاء  لتحقيق 
يوم  بعد  وأسرتك  اانت  تستحقه 

طويل.

  infinity pool أكبــر
فى العالم
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إستـمـتـع
بـكــل
لحظــة





صحة و لياقة  أســرتك 
محــور اهتمامنا فى 

سكاى الين !

عمــر  كان  مهمــا  المرح،  و  المتعــة  مــع  موعــد  علــى  اليــن  ســكاى  فــى  الــكل 
افــراد عائلتــك  ســتجد أنشــطة فريــدة تمنحكــم التحــدى و المغامــرة و المــرح 
يمكنهــم  المرتفعــات  مــن  خــوف  بــال  التشــويق  عــن  الباحثيــن  بالتأكيــد. 
فســيكون  المائيــة  األلعــاب  و  االنتعــاش  عشــاق  امــا   ،Rock Wall تســلق 
فتجربــة  اخيــرا  و  متجــددة  لمتعــة  الواســعة  بــارك  األكــوا  فــى  دائمــا  مكانهــم 

دائمــا. العائلــة  افــراد  كل  تجــذب   Ice Skating الجليــد  علــى  التزحلــق 
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تجربة تســوق غير 
مسبوقة !

و ألننــا نعــرف أهميــة التســوق و المحــالت التجاريــة فــى نمــط حياتــك، خصصنــا 
متنوعــة  تشــكيلة  بهــا  تتوفــر  شاســعة  تســويق  منطقــة  اليــن  ســكاى  فــى 
والكافيهــات  المطاعــم  و  االنشــطة  كل  فــى  العالميــة  التجاريــة  العالمــات  مــن 
مــن  خطــوات  بعــد  علــى  ذلــك  كل  و  عائلتــك  وتتمنــاه   تحتاجــه  ما  كل  لتجــد 
يوفــر  متكامــل  ماركــت  لهايبــر  مخصصــة  منطقــة  الــى  باالضافــة   . بيتــك 

لعائلتك.  اليوميــة  االحتياجــات 
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مدينتك
بـيــتـــــــــك

أسلوب حياتك
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