
الخدمات السكنية
Housing Services



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:



Housing Services for labors
الخدمات السكنية للعمال

Li0uIC4tIC4uLi4gLyAtIC4gLi0uLiAuLi4uIC4tIC0tLi0gLS4gLi4gLyAtLi4uLi0gLyAuLi0tLSAtLS0tLSAtLi4tLiAtLS4uLiAvIC0uLi4uLSAvIC4uLS4gLi4gLi0uIC4uLiAtIC8gLi4uIC4uIC0uIC0tLiAuLS4uIC4gLyAuLi0uIC4tLiAtLS0gLS0gLyAtIC4uLi4gLiAvIC4uLSAuLS0uIC0uLS4gLS0tIC0tIC4uIC0uIC0tLiAvIC4tIC4tLi4gLS4uLiAuLi0gLS0gLyAuLS4uLS4gLS4uLSAuIC0gLS0tIC4tLS4gLi4gLi0gLi0uLi0u



Laam Complex developed by masic logistics, with 
the aim of developing its logistic services in the 
area of housing and catering services by providing 
integrated services and multi-functional facilities, 
including housing for labours and employees, the 
central kitchen and a plaza for retail stores inaddi-
tion to o�ces too . Laam complex provide a dis-
tinct experience of housing services by facilitate a 
modern environment to meet its exectations by 
providing a flexible enviroment for living , work 
and enjoy, to distinguish us from our com-
petitors in the local market. The 
Labor Accommodation is lo-
cated in the 2nd industrial 
City of Riyadh, with a 
total area of 29,567 
sqm

Li0uIC4tIC4uLi4gLyAtIC4gLi0uLiAuLi4uIC4tIC0tLi0gLS4gLi4gLyAtLi4uLi0gLyAuLi0tLSAtLS0tLSAtLi4tLiAtLS4uLiAvIC0uLi4uLSAvIC4uLS4gLi4gLi0uIC4uLiAtIC8gLi4uIC4uIC0uIC0tLiAuLS4uIC4gLyAuLi0uIC4tLiAtLS0gLS0gLyAtIC4uLi4gLiAvIC4uLSAuLS0uIC0uLS4gLS0tIC0tIC4uIC0uIC0tLiAvIC4tIC4tLi4gLS4uLiAuLi0gLS0gLyAuLS4uLS4gLS4uLSAuIC0gLS0tIC4tLS4gLi4gLi0gLi0uLi0u



 قامت ماسك اللوجستية بتطوير مجمع الم ، بهدف تطوير
و ا¢عاشة  بخدمات  يختص  فيما  اللوجستية   خدماتها 
ومتعددة الخدمات  متكاملة  مرافق  بتوفير   التموين 
و الموظفين  و  للعمال  مساكن  تشمل  حيث   الوظائف 
حيث المكاتب  و  التجزئة  لمتاجر  وبالزا  المركزي   المطبخ 
بتوفير ا¢عاشة  لخدمات  مميزة  تجربة  الم  مجمع   ويعد 

وأهداف بمتطلبات  تفي  التي  العصرية   البيئة 
مرنه مساحة  توفير  خالل  من  فيه   القاطنين 

لنتميز ا¢ستمتاع  و  العمل  و   للعيش 
المحلي، السوق  في  منافسينا   عن 

المدينة في  العمال  سكن   يقع 
بالرياض الثانية   الصناعية 

مساحته إجمالي   ويبلغ 
29,567 متر مربع



The complex consists of 11 buildings with 4 
floors each containing 1,270 rooms. The com-
plex has a standard scheme on every floor that 
encompass, 26 sqm fully furnished rooms, laun-
dry, bathrooms and showers on every floor. The 
complex also o�ers a wide range of services 
and facilities for public use such as, laundry ser-
vice, catering service, a mosque, WIFI and 
parking area. A fully operated clinic which 
plays a vital role in occupant’s safety and 
health. The complex is also equipped with rec-
reation hall, outdoor sport courts. Security 
guards monitoring the compound and the 
three-gated access to the complex 24/7.

Housing Services for
Labors (Laam Complex)



الخدمات السكنية للعمال
(مجمع الم)

طوابق اربعة  مبنى  كل  و  مبنى  عشر  أحد  المجمع   ويضم 
يتضمن غرفة.   1,270 غرف  اجمالي  على  المجمع   ويشمل 
 المجمع توزيع نموذجي في كل طابق والذي يشمل على
متر  26 الغرفة  ,مساحة  بالكامل  مفروشة  نموذجية   غرف 
و المياه  دروات  و  المالبس  غسيل  خدمة  وجود  مع   مربع 
دور كل  في  مجموعةd ,المراوش  بالمجمع  كذلك   توفر 
مثل اليومي  لالستخدام  والمرافق  الخدمات  من   كبيرة 
والمسجد االنترنت  و  والمطاعم  المالبس  غسيل   خدمات 
مجهزة عيادة  أيضًا  هناك  السيارات.  مواقف   ومنطقة 
 بالكامل والتي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على سالمة
وساحات ترفيهية  صالة  بالمجمع  ويتواجد  السكان   وصحة 
بوابات في  امن  حراس  تواجد  و  السكان  لترفيه   خارجية 

دخول المجمع على مدار 24 ساعة



Mosque
جامع كبير

Bathrooms & showers
on every floor

Central kitchen
for daily meals 

دورات المياه ومراوش
مستقلة في كل دور

مطبخ مركزي لتقديم
اليومية الوجبات 

معارض تجارية
A retail plaza

Fully Furnished
Rooms

غرف مؤثثة
بالكامل

Washing Machine room
on every building

غرفة مستقلة لمكائن
غسيل المالبس

Sport and
Recreation areas

صالة رياضية وترفيه

External courts

مالعب خارجية

الخدمات السكنية للعمال
Housing Services for labor



Housing Services for Employees
& Executives

الخدمات السكنية للتنفيذيين والموظفين



Laam Complex developed by masic logistics, with 
the aim of developing its logistic services in the 
area of housing and catering services by providing 
integrated services and multi-functional facilities, 
including housing for labours and employees, the 
central kitchen and a plaza for retail stores inaddi-
tion to o�ces too . Laam complex provide a dis-
tinct experience of housing services by facilitate a 
modern environment to meet its exectations by 
providing a flexible enviroment for living , work 
and enjoy, to distinguish us from our com-
petitors in the local market. The com-
plex consists of 3 buildings with 
4 floors each containing 
447 rooms



 قامت ماسك اللوجستية بتطوير مجمع الم ، بهدف تطوير
و ا¢عاشة  بخدمات  يختص  فيما  اللوجستية   خدماتها 
ومتعددة الخدمات  متكاملة  مرافق  بتوفير   التموين 
و الموظفين  و  للعمال  مساكن  تشمل  حيث   الوظائف 
حيث المكاتب  و  التجزئة  لمتاجر  وبالزا  المركزي   المطبخ 
بتوفير ا¢عاشة  لخدمات  مميزة  تجربة  الم  مجمع   ويعد 

وأهداف بمتطلبات  تفي  التي  العصرية   البيئة 
مرنه مساحة  توفير  خالل  من  فيه   القاطنين 

عن لنتميز  ا¢ستمتاع  و  العمل  و   للعيش 
ويقع المحلي،  السوق  في   منافسينا 

المدينة في  الموظفين   سكن 
بالرياض الثانية   الصناعية 

متر  9,230 إجمالية   بمساحة 
بأربعة مباني   مربع.ثالثة 

منها لكل   طوابق 
اجمالي غرف   وبعدد 

447 غرفة



 The complex has a standard scheme on every 
floor that includes 24-33 sqm fully furnished 
rooms with a bathroom and shower in each 
room. The complex also o�ers a wide range of 
services and facilities for daily utilization such as 
laundry service, catering service, a mosque, 
and parking area A fully operated clinic which 
plays a vital role in occupant’s safety and 
health. The complex is also equipped with rec-
reation hall, outdoor sport courts. Security 
guards monitoring the compound and the 
three-gated access to the complex 24/7

Housing Services for 
employees & executives



 الخدمات السكنية للتنفيذيين
والموظفين

 يشمل المجمع على غرف نموذجية مفروشة بالكامل مساحتها
 22 – 24 متر مربع ويتوفر حمام ودش في كل غرفة. يتوفر كذلك
لالستخدام والمرافق  الخدمات  من  كبيرة  مجموعة   بالمجمع 
االنترنت و  والمطاعم  المالبس  غسيل  خدمات  مثل   اليومي 
مجهزة عيادة  أيضًا  هناك  السيارات.  مواقف  ومنطقة   والمسجد 
 بالكامل والتي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على سالمة وصحة
 السكان ويتواجد بالمجمع صالة ترفيهية وساحات خارجية لترفيه
 السكان و تواجد حراس امن في بوابات دخول المجمع على مدار
الخدمات من  كبيرة  مجموعة  بالمجمع  كذلك  يتوفر  ساعة.   24 
المالبس غسيل  خدمات  مثل  اليومي  لالستخدام   والمرافق 
السيارات.هناك مواقف  ومنطقة  ومسجد  االنترنت  و   والمطاعم 
في حيويًا  دورًا  تلعب  والتي  كامل  بشكل  تعمل  عيادة   أيضًا 
بصالة مجهز  المجمع  السكان.  وصحة  سالمة  على   الحفاظ 
لمراقبة امن  حراس  تواجد  و  السكان.  لترفيه  ومالعب   ترفيهية 

المجمع وبوابات الدخول



Mosque
جامع كبير

Bathrooms & showers
on every floor

Central kitchen
for daily meals 

دورات المياه ومراوش
مستقلة في كل دور

مطبخ مركزي لتقديم
اليومية الوجبات 

معارض تجارية
A retail plaza

Washing Machine room
on every building

غرفة مستقلة لمكائن
غسيل المالبس

Sport and
Recreation areas

صالة رياضية وترفيه

External courts

مالعب خارجية

الخدمات السكنية للتنفيذيين والموظفين
Housing Services for employees & executives

Clinic
 عيادة طبية

Three buildings

447 fully furnished room

عدد المباني المخصصة 
للسكن: 3 مبان

عدد الغرف المخصصة لنوم
 النزالء: 447 غرفة



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
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