
Catering 
التموين



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:



Catering التموين



Masic Logistics developed a central kitchen with a total 
area of   1,395 sqm, with a dining halls on three floors with 
a total capacity of 4,200 sqm, our production capacity 
is about 60,000 meals per day, including breakfast, 
lunch and dinner. We provide catering and support ser-
vices for di�erent sectors in di�erent locations with 
high-quality meals as it includes six di�erent nationalities 
through a pre-set menu for breakfast, lunch and dinner. 
We have chefs from all nationalities specialized in 
preparing meals, Arab, Western, East Asia 
and the Indian subcontinent. Our kitch-
en is subject to very strict quality 
control and hygiene procedures 
And we got the accreditation 
certificate from the Interna-
tional Organization for 
Standardization ISO 2005 
- 22000.which made 
Masic Logistics one of 
the best providers of 
work force catering 
services



 تملك ماسك اللوجستية مطبخ مركزي بمساحة إجمالية قدرها 1,395 متر مربع،

 وقاعات الطعام على ثالثة طوابق بسعة إجمالية 4,200 متر مربع و تبلغ السعة

نحن عشاء,  و  غداء  و  افطار  وجبة  تشمل  يوميا  وجبة   60,000 حوالي   االنتاجية 

مع المواقع  مختلف  في  القطاعات  لمختلف  والدعم  التموين  خدمات   نقدم 

قائمة خالل  من  مختلفة  جنسيات  ست  تشمل  حيث  الجودة  عالية   وجبات 

 محددة مسبقا لتناول وجبات ا¡فطار والغداء والعشاء, لدينا طهاة من جميع

والغربي العربي  الطعام،  وجبات  إعداد  في  المتخصصة   الجنسيات 

لعمليات مطبخنا  ويخضع  الهندية  القارة  وشبه  آسيا   وشرق 

كفاءات ولدينا  النظافة  و  الجودة  لمراقبة  جدا   صارمة 

المطبخ ¡دارة  والموظفين  الطهاة  من   مميزة 

االعتماد شهادة  على  وحصولنا   المركزي 

أيزو 2005 الدولية للمعايير  المنظمة   من 

ماسك شركة  يجعل  وهذا   22000  - 

مقدمي أفضل  من   اللوجستية 

خدمات التموين للعمالة



Central Kitchen Features 

Dining halls fully equipped with 
service lines

 قاعات طعام مجهزة تجهيزا كامال مع خطوط
خدمة قياسية عالية وجو مريح لتناول الطعام

Fully equipped
kitchen

 مطبخ مركزي مجهز
تجهيزا كامال

 مرافق تخزين جافة، مبردة و مجمدة

Storage facilities dry, refrigerated 
and frozen

المرافق الخاصة بالمطبخ المركزي والوحدات المساندة



Central Kitchen Services

Hospitality services and 3 meals set 
menus including midnight orders

 خدمات الضيافة في مواقع العمل
وصاالت الطعام الخارجية

Catering services for supervi-
sors, employees, and labors

 خدمات تقديم الطعام للمشرفين
والموظفين والعمال

Catering services for executive and 
VIP and Banquet services 

 خدمات التموين الخاصة بالتنفيذيين وا�شخاص
      المهمين والمناسبات الخاصة و الحفالت

 وجبات الغداء اليومية المعلبة مع توصيلها
الى مواقع العمل

Prepacked Lunch Boxes deliv-
ery

Hospitality services on the job 
site and outdoor dining halls

 خدمات الضيافة مع تقديم قوائم الطعام اليومية
من افطار وغداء وعشاء ووجبات منتصف الليل

خدمات المطبخ المركزي



إنارة للمخطط
Complex
Lighting  

Security room
with bathroom

OUR Partners
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