
The Plaza
المحال التجارية



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:



The Plaza 
التجارية المحال 



The Retail & O�ce Plaza is situated in Riyadh 2nd industrial 
city. The Plaza o�ers an unrivaled product in the industrial 
city and is strategically positioned between the most 
populated areas, with 4 main accommodation complex-
es in its direct vicinity. The Plaza is located on an area of 
28,000 sqm and consists of two-floors. The ground floor is 
composed of 32 showrooms, with GLA of 9,500 m2 
(ground + mezzanine) and includes an anchor hypermar-
ket. The size of the showrooms varies between 170 sqm 
and 230 sqm. The first floor consists of 45 o�ces, making a 
total leasing area of 4,200 sqm . The size 
of the o�ce units varies between 89 
- 105 sqm.  The Plaza is a wel-
coming oasis that o�ers a va-
riety of businesses that are 
specifically tailored to 
suit the needs of the 
surrounding resi-
dents.



الثانية بالرياض بالقرب من  يقع المركز التجاري في المدينة الصناعية 
المدينة في  له  مثيل  ال  منتج  المركز  يقدم  و  الم  السكني   المجمع 
أكثرالمناطق وسط  في  استراتيجي  موقع  في  المركز  ويقع   الصناعية 
محيطه في  سكنية  مجمعات  أربعة  يوجد  حيث  بالسكان   المأهولة 
طابقين. من  ويتكون  مربع  متر   28,000 المركز  مساحة  .تبلغ   المباشر 
مساحتها إجمالي  وتبلغ  عرض  صالة   32 من  ا�رضي  الطابق   يتكون 
وتتراوح ماركت  الهايبر  ويتضمن  والميزانين  ا�رضي  مربع  متر   9,500 
– 230 متر مربع. ويتكون الطابق ا�ول  مساحات صاالت العرض بين 170 

وتتراوح مربع.  متر   4,200 مساحة  بإجمالي  مكتب   45  من 
متر  105  –  89 بين  المكتبية  الوحدات   مساحات 

 مربع. إن موقع المركز التجاري ا�ستراتيجي
لما التجزئة  تجار  مستقطب   جعله 

ا¡ختيارات من  مجموعة  من   يقدمة 
خصيصًا تصميمها  تم   والتي 

سكان احتياجات   لتالئم 
المحيطة المناطق 



Variety of spaces

مواقف سيارات

Safety and security
services 

خدمات ا�من و السالمة

Strategic
Location 

موقع استراتيجي

مساحات متعددة

مكاتب بماساحات مدروسة
Versatile Office Spaces

Cars Parking

مميزات المجمع التجاري
The Plaza Features





إنارة للمخطط
Complex
Lighting  

Security room
with bathroom

OUR Partners
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