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.لإلستشارات العقارية عام ١٩٦٨ Danos تأسست•
 

.في قبرص و الیونان وصربیا Danosلدى شركة•
 

المعھد الملكي للمساحین القانونیین) RICS ) كونھا عضواً دائماً في Danos تفتخر
BNP PARIBAS Real Estate وعضو ائتالف في

 
:من بینھا Danosثمة خدمات عديدة تقدمھا

 
تقدم الخدمات العقارية ➢

إجراء دراسات الجدوى والتقییمات➢
إدارة العقارات➢

إدارة المشروعات➢
 
 
 

 



 
:لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع

 

 

 

 

 
   p.danos@danos.com.cy                         y.paraskevopoulos@danos.gr
نیقوسیا ٠٠٣٥٧٢٢٣١٧٠٣١                      أثینا ٠٠٣٠٢١٠٧٥٦٧٥٦٧   
   www.danos.com.cy                                www.danos.gr

Danos Real Estate



Danos Real Estate

 

 

 

 
السوق العقاري في قبرص
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نحو• بھا  يدفع  مما  اإلقتصادية؛  ألوضاعھا  ھیكلة  إعادة  تراجع  األن  قبرص  تشھد 
.تقديم خدمات أفضل للمستثمرين واتاحة المزيد من الفرص امامھم
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ھذا ويعد تراجع األسعار في سوق العقارات وما يصحبه من فوائد يجني ثمارھا•
من المشترين  تجذب  التي  العوامل  أھم  من  قبرص  في  اإلقامة  يريد  من  كل 
.مختلف أنحاء العالم
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إلى• الطويلة  القبرصي  اإلقتصاد  قدرات  عن  نغفل  أن  السیاق  ھذا  في  يمكننا  ال 
متوسطة المدى، والمناخ األمثل الذي توفره لسكانھا، وانضمامھا لإلتحاد األوروبي،
.والتي تعد جمیعھا عوامل تشجع كل من يقدم إلیھا على إقتناء عقارات بھا
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عن امتالكھا لمحفظة استثمارية تضم مجموعة من األصول Danosتعلن شركة•
العقارية السكنیة والتجارية بمحتلف أنحاء قبرص، علماً بأن ھذه العقارات تطرح للبیع

.والتأجیر على حد سواء



 

 

 

 
السوق العقاري في الیونان
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إن الوضع الحالي للیونان بعد أھم العوامل التي تدفع بعجلة اإلستثمار واألعمال•
.التجارية



Danos Real Estate

الخاص• سحرھا  لھا  التي  األوروبیة  الدول  من  الیونان  أن  إلى  ھنا  اإلشارة  تجدر 
في الراغب  إلیھا  األجنبي  المستثمر  إستقطاب  من  يمكنھا  ما  الفريدة  وخصائصھا 
.إقتناء عقارات بھا
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التي لديھا فروع في أثینا وسالونیك وكريت مجموعة متنوعة Danos تطرح شركة•
وتطرح الجزر،  ولیس  الرئیسي  البر  في  التجارية  والعقارات  السكنیة  الشقق  من 
      .جمیعھا للبیع أو التأجیر
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ما علیك سوى اإلتصال بنا

شكراً الختیارك لنا
 



Contact

CYPRUS
 
Nicosia
35 I. Hatziiosif Ave., 2027 Strovolos
Τel:+357 22317031
Fax:+357 22317011
sales@danos.com.cy
 
Limassol
69 Gladstonos Str., 3040 Acropolis Centre,
 Shop 10
Τel:+357 25343934
Fax:+357 25343933
limassoldanos@danos.com.cy
www.danos.com.cy

SERBIA
 
Belgrade
3 Spanskih boraca Str.
11070 New Belgrade
Tel.:  +381 11 2600 603
Fax.: +381 11 2601 571
office@danos.rs 
 
www.danos.rs

GREECE
 
Athens
15, Vouliagmenis Ave., 116 36
Τel:+30 210 7 567 567
Fax:+30 210 7 567 267
office@danos.gr
 
Thessaloniki
4 Ionos Dragoumi Str., 546 24
Τel:+30 2310 244962
Fax:+30 2310 224781
info.thes@danos.gr
 
Crete - Chania
3 Iroon Polytechniou Str., 731 33
Τel :+30 – 28210 50900
Fax:+30 – 28210 59700
info.crete@danos-melakis.gr
 
Crete - Heraklion
38, Aretousas Str., 712 02
Tel.: +30 2810 282822
Fax: + 30 2810 282822
info.crete@danos-melakis.gr
 
www.danos.gr




