
בתי נופש ומגורים  , ן"השקעות נדל

2020( קפריסין)בפאפוס



תאריכים משמעותיים בקפריסין

קפריסין קיבלה את עצמאותה מבריטניה  -1960✓
טורקיה פלשה לקפריסין–1974✓

הצטרפה לאיחוד האירופאי–2004✓

עברה לשימוש באירו–2008✓

משבר כלכלי–2012✓

תחילת צמיחה–2017/2018✓

משבר הקורונה–2020✓



Districts))לפי מחוזות -מפת קפריסין 



קצת עובדות על קפריסין 
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ומגמות  2018נתונים על שנת 

2017בהשוואה לשנת 

2019חות המלאים לשנת "טרם פורסמו הדו*



+3.9%

ג"גידול בתל

בשנת   €ב 

2018

+38.5%
ן  "תרומת הנדל

ג"לגידול בתל
2018בשנת  €ב 

+16%
ן לערך  "תרומת הנדל

המוסף הגולמי  

בקפריסין בשנת  

2018

כלכלה

+12%
גידול באישורי בנייה  

2018בשנת 

+20%
גידול באישורי בנייה  

 €ב 
2018בשנת 

+36%
גידול באישורי בנייה  

Famagustaב 
2018בשנת 

+27%
גידול בבתי מגורים  

 €מיליון  1שמעל 
2018בשנת 

+47%
חוזי מכירה  

של לא תושבים  

2018בשנת 

+10%
חוזי מכירה  

בניקוסיה  

2018בשנת 

+122%
גידול באישורים  

m2למלונות ל
2018בשנת 

+71%
הזמנות דרך

Airbnb
2018בשנת 

+6%
חוזי מכירה

2018בשנת 

אישורי בנייה

עיסקאות

נתונים נוספים



פשוט ושעורי  , מודרני, משטר מיסוי אטרקטיבי•
(מס חברות12.5%)מס נמוכים 

(לא עם ישראל)מדינות 60אמנות מס עם •

מערכת מיסוי

מתואם עם מערכת המשפט  , מבנה רגולטורי חזק•
האנגלית

הגנה חזקה להשקעות וקניין רוחני•

המסגרת  
המשפטית  

והרגולטורית

EU ,55%האוכלוסייה וכוח העבודה הצעירים ב •
מכוח העבודה משכילים

מהקפריסאים מדברים אנגלית73%מעל •

הון אנושי

מזג אוויר מעולה•

מדינות הבטוחות בעולם5בין •
איכות חיים  

גבוהה

?למה קפריסין



האזור , ממוקמת בחלקו הצפון מערבי של קפריסין•
היפה ביותר באי

העירפאפוסאזור כפרי יפהפה סביב , מזג אוויר נוח•

גיאוגרפיה

משמשת כיעד תיירותי למגוון לאומים ובמיוחד  פאפוס•
התיירים האנגלים שחוזרים אליה שוב ושוב

תיירות מבוגרת יותר ורועשת פחות•

והכפרים  בפאפוסרוב הזרים האנגלים מתגוררים •
סביבה

תיירות וזרים

שדה תעופה בינלאומי ממנו ניתן לטוס ליעדים רבים•

בית חולים מתקדם ושירותי רפואה פרטית•

בתי ספר זרים מבוקשים•

שירותים  
וחינוך

פעיל2מעט התחלות בניה מבטיחות שוק דירות יד •

משיאה30%נמצאת ברמת מחירים הרחוקה כ •

ן דינאמי"י זרים מביאה לשוק נדל"ריבוי רכישות ע•
ן"נדל

?פאפוסלמה 



חוזי מכירה לפי חלוקה לרכישות שבוצעו 

2018י זרים מול תושבים בשנת "ע



התפלגות גיאוגרפית של חוזי מכירה 

2017לעומת 2018וצמיחה 



מספר חוזי מכירה בקפריסין לפי שנים



לפי ערים 2018 Airbnb מספר הזמנות



(airbnbלפי נתוני )שכר דירה ממוצע ליום 



הבית שלנו על האי



?מה אנחנו עושים

2016בקפריסין משנת ✓

פאפוסמתגוררים בכפר מסורתי ליד ✓

ן בקפריסין  "נדללרוכשיסוכנות יעוץ ולווי OmRoadsבעלי ✓

פאפוסבהתמחות באזור 

בפאפוסן "מלווים ויועצים למשקיעי נדל✓

פאפוסמלווים ויועצים למגורים באזור ✓

מאתרים הזדמנויות עסקיות בקפריסין במגוון תחומים✓

ן מקומית"שותפים בחברת נדל✓

כולל גם ( פליפ)שיפוץ ומכירה , פיתוח, החברה עוסקת בבניה✓

פאפוסבתי אבן מסורתיים בכפרים סביב 



תיירותיםאזורי ביקוש 

העירבפאפוס



אזורי ביקוש  

פאפוססביבת 



(resale)בפאפוס2טווח מחירים של נכסים יד 
€שכירות לחודש ב €ב עלות הנכסטווחסוג הנכס  

40,000-65,000270-400דירת סטודיו

50,000-110,000320-500חדר שינה אחד

100,000-170,000450-650חדרי שינה2

110,000-200,000500-750חדרי שינה3

15%-30%תוספת נוף ים

מהדירות10K+בית בעיר

220,000-500,000800-1800וילה

חברהמיליון2-7וילה על החוף

100,000-200,000בית בכפר מעגל ראשון

70,000-160,000בית בכפר מעגל שני

60,000-120,000בית בכפר מעגל שלישי

אחוזי בנייה גבוהים300,000-500,000(לדונם)מגוריםשטחים לבנייה

500,000-700,000תיירות/שטחים למסחרי

מיליון1-1.5שטחים קו ראשון לים

מחיר לפי גודל חלקה10,000-30,000שטחים חקלאיים



דירת סטודיו  –נכסים לדוגמא 



דירת חדר שינה אחד–נכסים לדוגמא 



דירת שני חדרי שינה–נכסים לדוגמא 



בית בעיר –נכסים לדוגמא 



חדרים נוף לים3וילה –נכסים לדוגמא 



וילה על הים–נכסים לדוגמא 



רכישות זרים בקפריסין על פי מחוזות

חציון ראשון 2019



אישורי בניה לפי מחוזות



התפלגות עסקאות לפי מחוזות  

חציון ראשון2019



2017-2019מדד הדיור בקפריסין 



2017-2019מדד הדיור בקפריסין 
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Q4/2019Q3/2019Q2/2019Q1/2019Q4/2018Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017Q2/2017Q1/2017

( 2020צפוי להתפרסם הרבעון הראשון של 2020בתחילת יולי )הנתונים מתוך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קפריסין 









































• Cyprus Real Estate Market - First Half in Review - H1 2019

https://www.pwc.com.cy/en/industries/assets/realestate-first-half-

inreview-2019.pdf

• KPMG Cyprus Real Estate Market Report – The Insights.

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/cy/pdf/2019/KPMG_Cyprus_Re

al_Estate%20Market_Report_10th_edition.pdf

• Republic of Cyprus, Statistical Service                                                                    

https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en?Open

Document

מקורות

https://www.pwc.com.cy/en/industries/assets/realestate-first-half-inreview-2019.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/cy/pdf/2019/KPMG_Cyprus_Real_Estate%20Market_Report_10th_edition.pdf
https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en?OpenDocument


אתר

מייל

פייסבוק

יוטיוב

?איתנולדבר ? רוצים לדעת עוד? שאלות נוספות

052-4455128

אופיר ומוריה

http://www.omroads.com/
mailto:omroads@gmail.com
https://www.facebook.com/Homeonisland/
https://www.youtube.com/channel/UCgNiATJ8S8BFN9YXCOVzQiw

