
األهداف

خدماتنا

 نحن نركز على األفراد أصحاب الثروات الكبيرة من جميع أنحاء العالم ا�هتم� بشراء العقارات الراقية في قبرص، سواًء كان ذلك الستخدامهم
.الشخصي أو كاستثمار واعد

 هدفنا هو إنشاء عالقات طويلة األمد مع عمالئنا وتقديم أفضل الخدمات ا�مكنة لهم قبل وأثناء وبعد البيع. ولتحقيق ذلك الهدف، يشارك مديرو
!سكاي برايم بشكل شخصي في أعمال ا�جموعة فهم محترفون يعتمد عليهم وهم يضعون عمالءنا دائمًا في مقدمة اهتماماتهم

SKYPRIME
GROUP

Elite Living

اختيار ا�واقع الراقية

شركة استثمارات متخصصة  •  خدمات مخصصة   • مشروعات تطوير عقاري بدون رهن عقاري  • تقييم من مساح معتمد مستقل

مشروعات التطوير
العقاري - تطوير األراضي

إدارة اإليجاراتاإلنشاءاتبيع العقارات
خدمات للمالك وا�ستأجرين

خدمات االستقبال
واإلرشاد

في�ت فاخرةم�وعات سياحية / لقضاء العط�تم�وعات سكنيةقطع أرا� مختارة بعناية

اختيار العقارات

تطل على البحر
ترى البحر

منتجعات شاطئية
بيئة هادئة

منتجعات

مراكز ا�دن

مواقع سياحية

 بالقرب من ا�ناطق وا�حميات الطبيعية



 تعد العقارات االستثنائية في ا�واقع الراقية ا�فتاح لالستثمار ا�ربح، وهنا في
.مجموعة سكاي برايم، عقاراتنا متنوعة وتشمل كل الخيارات

 من شقق العطالت ذات غرفة النوم الواحدة والتي تقع في مركز ا�دينة، إلى
 الفيالت الفخمة ذات الست غرف نوم وحمام السباحة الالمتناهي والشرفة
 التي تطل على الشاطئ، كل مشروعاتنا العقارية تشمل تصميمات وهندسة
وأجهزة وتجهيزات  وتركيبات  الجودة،  عالية  إنشاءات  استثنائية.   معمارية 
 منزلية مختارة بعناية، مع إمكانية االختيار من ب� خيارات التأثيث الكامل
فرص تشكل  الجودة  عالية  عقارية  مشروعات  يضمن  ذلك  وكل   ا�تاحة، 

 .استثمارية عظيمة

خدمات االستقبال واإلرشاد للشخصيات البارزة
عن للترفيه  ا�نزل  في  مخصوص  طاهي  حجز  وحتى  ا�طارات،  تنقالت   من 
 ضيوفك، خدمات االستقبال واإلرشاد للشخصيات البارزة تضمن أن يستمتع

.ا�الك أو ا�ستأجرون بكل لحظة خالل إقامتهم
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 هدفنا هو تقديم العقارات التي تؤمن استثمارك. سواًء كان هدفك هو اإلقامة فيها
.مع العائلة، أو توليد دخل من إيجارات العطالت أو حتى كفرصة إعادة بيع الحقًا

استثمار متنوع

 تشمل محفظتنا االستثمارية العقارات التي تلبي ا�عايير ا�حددة من قبل برامج
.الحكومة القبرصية للمواطنة واإلقامة عن طريق االستثمار

 وهذا يفتح لك عا�ًا من الفرص با�زايا اإلضافية التي يتمتع بها حامل جواز
 السفر القبرصي، مثل السفر بدون تأشيرة إلى 158 دولة حول العالم ومزايا

.كونك مواطنًا لدولة عضو في االتحاد األوروبي

مزايا إضافية للمستثمرين

وعدنا

www.skyprimegroup.com

خدمات استثمار وتطوير عقاري رفيعة ا�ستوى

58 جادة نيسي، مبنى فينيتيان، مجموعة ب، مكتب
هاتف: 0035723722026
فاكس: 0035723722040

info@skyprimegroup.com

نحن نضمن
 أن كل عقاراتنا بدون رهن عقاري وبها كل

.تراخيص وتصاريح البناء ا�طلوبة

نحن نضمن
 العائد على استثمارك عبر اتفاقيات

.اإليجار التي نقدمها

نحن ننصح
 ونوصي بخيارات استراتيجية خروج

.مخصصة حسب احتياجاتك


