الرؤية ،الرسالة ،القيم
رسالتنا
اإلبداع يف إبتكار مشاريع سكنية ضمن معايري جودة عاملية من خالل
املحافظة عىل تراثنا وتركيزنا عىل رضا عمالئنا الكامل.

قيمنا
• العميل محور اهتاممنا
• الجودة العالية يف تطوير وصيانة املمتلكات
• املسؤولية املجتمعية اتجاه مستحقي اإلسكان
• بيئة عمل إيجابية وتطوير املهارات الوطنية
• اإلبتكار واإلبداع

رؤيتنا
أن نكون أحد أكرب املساهمني يف النهضة العمرانية يف اململكة العربية
السعودية ملبني تطلعات األرس السعودية يف تأمني وحدات سكنية
وترفيهية مميزة.

عن ثبات املسكن العقارية
قوة ونجاح...

"رشكة ثبات املسكن العقارية" هي رشكة سعودية متخصصة يف مجال التطوير واإلستثامر العقاري ،تم تأسيسها يف مدينة الرياض
يف بداية عام  2017م ،لتساهم يف النهضة العمرانية يف اململكة العربية السعودية من خالل تطوير مشاريع سكنية تلبي متطلبات
املواطن السعودي من حيث السعروالجودة والتصميم.

عن رشكة ثبات

تم تأسيس رشكة ثبات للمقاوالت يف اململكة العربية السعودية،
املعروفة سابقا باملهيدب للمقاوالت ،وهي أحد الرشكات التابعة اململوكة كل ًيا ملجموعة عبد القادر املهيدب وقد تأسست عام .1977
تتنوع مشاريع الرشكة ما بني مبانٍ ضخمة كاملنشآت الرياضية ومؤسسات البنى التحتية كاملستشفيات واملدارس ومشاريع التطوير العمراين ،كام
ساهمت الرشكة يف بناء محطات تحلية املياه وإدارة الرصف الصحي وشبكات املياه.أحد أحدث إنجازات رشكة ثبات لإلنشاءات كان إمتام تشييد
مدينة امللك عبدالله الرياضية )الجوهرة( يف جدة.
وهي رشكة مقاوالت من الدرجة األوىل ومعتمدة من قبل رشكة أرامكو السعودية ،تنفذ باستمرار مرشوعات البناء املعقدة التي تتجاوز كل
التوقعات .وكرشكة تابعة ملجموعة املهيدب وأوالده ،يحظى العمالء بفرصة االستفادة من  13رشكة من الرشكات الشقيقة لثبات ،وهذه الرشكات
رائدة يف تخصصاتها .ومن بدء العمل وحتى االنتهاء منه ،فإن ثبات هي املحطة الشاملة لحلول البناء املتميزة ذات الجودة العالية.

مشاريعنا
مرشوع مد
• نوع املرشوع :سكني – ضمن برنامج وايف بالتعاون مع
وزارة اإلسكان
• املوقع :حي الفرسان ،الدمام
• عدد الوحدات السكنية728 :
• نوع الوحدات :تاون هاوس
• النماذج :رحاب وثريا

مشاريعنا
مرشوع املهندية
• نوع املرشوع :سكني – ضمن برنامج وايف بالتعاون مع
وزارة اإلسكان
• املوقع :ضاحية الجوان ،الرياض
• عدد الوحدات السكنية628 :
• نوع الوحدات :فيال
• النماذج :العالية ونجد

اإلسرتاتيجية
رشكة ثبات لالنشاءات

اسرتاتيجية ثبات املسكن
منذ انطالق رشكة ثبات املسكن العقارية ،قامت الرشكة بالعديد من الدراسات واألبحاث القامئة عىل النتائج
بامليض قدما نحو التخصص يف قطاع التطوير العقاري بإعتامد أسس موروثة قوامها الرؤية الصائبة و الكفاءة
والخربة بهدف طرح وحدات عقارية هي األمثل ملستحقي وزارة االسكان عن طريق إلتزمنا بتقديم وحدات سكنية
تتالئم مع ثقافة وخربة املجتمع السعودي بسامت مميزة تربزها عن غريها من املشاريع يف السوق العقاري
السعودي.

الخربة

رشكة ثبات املسكن العقارية

