
Ready Made Factories
المصانع الجاهزة



MASIC Logistics is a Saudi Limited Liability 
Company established in 2014 by MASIC 
Group to become a leading provider of man-
power logistics solutions in Saudi Arabia, spe-
cializing in developing and operating sta� 
and work force accommodations, ready 
made factories, warehouses, and other 
logistic assets. MASIC Logistics 
strives to deliver the highest 
levels of client service, by 
providing tailored solu-
tions to meet their busi-
ness requirements



قبل من   2014 عام  في  تأسست  اللوجستية   ماسك 
الوجيستية للحلول  رائًدا  مزوًدا  لتصبح  ماسك   مجموعة 
، السعودية  العربية  المملكة  في  العاملة   للقوى 
العاملة، القوى  سكن  وتشغيل  تطوير  في   متخصصة 
والمستودعات الجاهزة  والمصانع  التموين   وخدمات 
اللوجستية ماسك  تسعى  ا�خرى،  اللوجستية   والخدمات 

، العمالء  خدمة  مستويات  أعلى  لتقديم   جاهدة 
خالل من   ، لعمالئها  قيمة  خلق  على   وتركز 

لتلبية ومصممة  مخصصة  حلول   توفير 
أعمالهم متطلبات 



OUR VISION

To be distinguished in support and 
logistical services in the kingdom 
by supplying specialized solutions 
in workforce housing, warehouses, 
and factories



والمرافق المساندة  با�عمال  نتميز   ان 
من سلسلة  وتوريد  بالمملكة   اللوجستية 
ا¡سكان في  المتخصصة   الحلول 

والمخازن والمصنع الجاهزة

رؤيتنــا



2014 2015 2016 2017 2018 2019

تأسيس شركة ماسك اللوجيستية
MASIC LOGISTICS ESTABLISHED

إفتتاح المجمع التجاري
LAUNCHED THE PLAZA

مشروع الم
LAAM

افتتاح منتجون الرياض
MONTOJOON RIYADH

افتتاح منتجون جدة
MONTOJOON JEDDAH

تسليم اسكان الفاضلي
DELIVER ESKAN AL FADHILI



 تطبيق المعاير العالمية للجودة في
 خدمات التموين االيزو

200005

التعاقد مع افضل شركات إدارة المرافق

 تطبيق اعلى معايير واجراءات السالمة
 الخاصة بمتطلبات الدفاع المدني في

مشاريعنا جميع 

 فريق أمني متخصص و مدرب على
المستويات اعلى 

معايير الجودة

 في ماسك اللوجستية نؤمن بتميز الخدمة ونريد أن نقدم لشركائنا مستوى
الخدمات التي يستحقونها من خالل تطبيق معايير الجودة التالية



QUALITY MEASURES

Highly trained and specialized securi-
ty Team

Apply the highest safety protocol 
based on the civil defense require-
ments on all our projects

Apply international quality stan-
dard in catering services (ISO 
200005)

Agreement with the best facility 
management suppliers

We at Masic Logistics believes on service excellence by pro-
viding our partners the level of services they deserve by apply 

the below quality measures:



Ready Made Factories 
الجاهزة المصانع 
(مجمع منتجون الرياض و جدة)



MASIC Logistics has constructed "montijoon" 
which is a readymade factory located in 
Riyadh 3rd Industrial City and the 2nd Industri-
al City in Jeddah. montijoon is a readymade 
factory o�ering a solution to support a wide 
range of di�erent industries in a number of in-
dustrial cities throughout the Kingdom, serv-
ing medium and small entrepreneurs 
alike. This unique modular assist 
tenants to just move in and 
start their operations and 
not having to engage in 
the problematic con-
struction and design 
process. 



مصانع وهي  "منتجون"  بإنشاء  اللوجستية  ماسك   قامت 
والمنطقة بالرياض  الثالثة  الصناعية  بالمدينة   جاهزة 
التابعة لهيئة مدن الصناعية في جنوب الثانية   الصناعية 
مجموعة لدعم  تقديمه  يتم  حًال  منتجون  تعد  جدة.   مدينة 
المدن من  عدد  في  المختلفة  الصناعات  من   كبيرة 
المشروعات وخدمة  المملكة  أنحاء  جميع  في   الصناعية 

هذه إن  سواء  حد  على  والمتوسطة   الصغيرة 
جاهزة للمصانع  نوعها  من  الفريدة   الفكرة 

فورًا البدء  المستأجر  تمكن   االستخدام 
مشقة تحمل  بدون  أعماله   في 

 عمليات ا¡نشاء والتصميم



Our Factories Features

Larger Spaces

صندوق قروض صناعية

Manufacturing ready halls

صاالت إنتاج جاهزة للتشغيل

Ready Area
for operations

مكاتب إدارية

مساحات أكبر

دمج المصانع عند الطلب 

Merging factories
Industrial loan

provider

أهم مميزات مصانعنا



Our Factories Features

مرافق مصانعنا

Water supply
مياه

Power supply
كهرباء

Toilets
دورات مياه

إنارة للمخطط
Complex
Lighting  

Maintenance
Services

صيانة للموقع

Parking spots 
مواقف سيارات

Firefighting
systems

أنظمة مكافحة
الحريق

غرفة أمن مع
دورة مياه

Security room
with bathroom



The total land area of the montijoon Riyadh is 
approximately 88,000 sqm. contains 72 facto-
ries of 5 di�erent types, available from a range 
of 611 - 1,170 sqm. And The total land area of 
montijoon Jeddah is approximately 120,136 
sqm. It contains 119 factories of 3 di�erent 
types, available from a range of 648 - 1,568 
sqm land area. The design of each factory in 
montijoon consists of a production area, o�ce 
area (ground and mezzanine) and parking 
area with the necessary infrastructure includ-
ing firefighting system and electricity power



 وتبلغ إجمالي مساحة ”منتجون الرياض“ حوالي 88,000 متر
مختلفة أنواع  بخمسة  مصنع   72 على  وتشتمل   مربع 
 وتتراوح المساحة من 611 إلى 1,170 متر مربع  وبينما منتجون
مصانع تتألف  مربع،  متر   120,136 ا�رض   مساحة   فتبلغ 
صمم مختلفة.  مساحات  وبثالث  مصنعًا   119 من   منتجون 
 كل مصنع ليشمل على منطقة ا¡نتاج، منطقة المكاتب
الالزمة ا�ساسية  المرافق  مع  السيارات  مواقف   ومنطقة 

والتي تشمل نظام مكافحة الحريق والطاقة الكهربائية



إنارة للمخطط
Complex
Lighting  

Security room
with bathroom

OUR Partners





MASIC LOGISTICS - MASIC BUILDING 203 , MAKKAH RD. MAATHAR DISTRICT - P.O.BOX 467,RIYADH 11411, SAUDI ARABIA - TEL 920005740 - FAX +966 11 4886262

شركة ماسك اللوجيستية- -مبنى ماسك ٢٠٣، طريق مكة، حي المعذر الشمالي، المملكة العربية السعودية، الرياض ١١٤١١ - ص.ب ٤٦٧ - ت:+٠٠٩٦٦١١٤٨٨٣٣٨٨ - ف: ٠٠٩٦٦١١٤٨٨٦٢٦٢

@MASIC_LOGISTICS @MASICLOGISTICSwww.masiclogistics.com


