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 إذا كنت تبحث عن الرفــاهية فإليــك                مركـــز تجـــاري يقـــع فـــي أكثـــر المنــاطق
(  2  

 
ومدينة المعـــارض على مساحة 75,000 م2

                                                        HUB 2If you are looking for luxury,, then don’t look further than HUB 2 Shopping center is located 
in one of the most dynamic areas of The New Administrative Capital on the front of the 
Compound Capital Heights (2) in the new administrative capital on the central axis directly 
beside the Embassies District and  the Exhibition City, With an area of 75,000 m2

القاهــرة الجديدة
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يلبق دــيدح ةكــس طخ
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خط ســكة حديــد قبلي

4D CINEMA
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Safwa Urban Development is a leading Egyptian 
Real Estate Development company, established 
in 1996. We start every project with one goal in 
mind, which is taking the lead in creating upscale 
communities that provide utmost privacy, 

maximum security and substantial comfort.
Through all of our Real Estate projects that 
include Resorts, advanced residential 
communities, shopping centers as well as 
medical, educational and sports facilities, we’ve 
managed to make an architectural fusion 
between contemporary and traditional designs; a 

feature that has become a trademark of ours.
Inspired by years of customers' trust comes our 
motto, and our name has become associated 
with "your safe investment." We’ve always been 
striving to live up to our customers’ expectations 
and to earn their trust, because we consider our 

customer to be our most important asset.



مساهمة شركة  هي  العمراني  للتطوير   الصفوة 
 مصرية، تم تأسيسها عام 1996 م لتصبح واحدة من
 كبرى الشركات الرائدة في مجال التطوير العمرانى
ِكد بكل  نعمل   . العربية  مصر  جمهورية   في 

 
 يوما عّنا

 وهو أن تكون لنا الريادة في خلق مجتمعات راقية
 

 القصوى لعمالئنا . تتنوع مشاريعنا العقارّية ما بين
السكنية والمجتمعات  السياحية   المنتجعات 
الطبية والمشاريع  التجارية  والمراكز   المتطورة 
ما بالمزج  جميعها  وتتميز  والرياضية،   والتعليمية 

 وقد أصبح ذلك إحدى السمات المميزة لنا . ومن ثقة
 

العمراني للتطوير  الصفوة  اسم  فارتبط   شعارنا، 
ا وما زلنا على قدر ثقة عمالئنا ّ  
الغالية وكان إرضائهم هو حّقا رأس مالنا الحقيقي



Egypt Branches
Cairo 1 : 
Cairo 2 : 
Cairo 3 : 
Mansoura 1 : 
Mansoura 2 : 
New Damietta : 
Damietta : 

Europe Branches
Paris Branch: 
Vienna Branch: 

MASHAYA TOWER
S M A R T E R R E A L I T Y




