
EFFORTLESS
BUSINESS
SOLUTIONS
مصانع منتجون الجاهزة
الحل ا�مثل �عمالك الصناعية



This unique idea of ready-to-use factories enables 
entrepreneurs to start their businesses immediately 
without worrying about the hassle of setting up 
their production factories.

إن هذه الفكرة الفريدة من نوعها للمصانع الجاهزة االستخدام تمكن 
المستأجر من البدء فوراً في أعماله بدون تحمل مشقة عمليات 

التصميم واالنشاء والبناء

ABOUT US

قامت ماسك اللوجستية بإنشاء (منتجون) في عـدد مـن 
المدن الصنـاعـيـة وهــي مـصانــع جاهــزة خصـصـت لدعـم 
الصناعة وا�نتاج في المـملكـة العـربيـة السعـودية ، وتـعـد 
منـتـجون حال مثـالـيـا لــرواد ا¡عـمــال والمصنعيــن للبـدء 

بصناعتهم مباشرة دون عناء التصميم و البناء

Masic Logistics has established (Montijoon) in a 
number of industrial cities around the kingdom, 
these are ready-made factories dedicated to 
supporting industries and production in the 
Kingdom of Saudi Arabia. (Montaijoon) is the 
ideal solution for entrepreneurs to start their 
productions and manufacturing processes 
directly without the hassle of designing and 
constructing factories.



THE FACILITY
Montijoon 3 factories consist of 98 factories following 
the requirements and specifications specified by the
Saudi Authority for Saudi Cities and Technology Zones
(Modon) with 92,220 square meters of land and a single
area of 619 square meters for each factory with the
possibility of merging more than one factory.

المنشأة
تـتألــف مصـانــع منتجــون 3 مـن 98 مصنـعا خاضــعة لالشتراطـــات 
و المواصفات المحددة من قبل الهيئة السعودية للمدن السعودية
 ومنـاطـق التقـنـيـة (مـدن) وعـلى ارض مسـاحتـها 92,220 متر مــربـع 
وبمسـاحة واحـدة 619 متر مـربع لكل مصنـع مـع امكـانيـة دمج اكثـر

 من مصنـع 



125 375 244 375 619 37,513 92,220

PRODUCT 
FEATURES
Licensed by the Saudi 
Authority for Industrial 
Cities and Technology 
Zones

The possibility of merging 
more than one factory 
when more space is 
needed

The possibility of applying 
for a loan from the Indus-
trial Fund

Mosque

Shops

Water

Electricity

Complete Lighting 
for the Project

The following facilities and services 
are available in each factory:

Production halls 
ready for operation

Administrative 
Offices

Toilets

Car Parking

Fire Systems

مرخصة من هيئة مدن
الصناعية ومناطق التقنية 

مميزات
 المشروع 

امكانية دمج اكثر من مصنع
 عند االحتياج لمساحة اكبر 

يتوفر في كل مصنع المرافق
والخدمات التالية 

امكانية التقديم على قرض 
من الصندوق الصناعي 

انارة كاملة 
للمشروع 

مسجد

صاالت انتاج جاهزة 
للتتشغيل 

مكاتب ادارية 

دورات مياة

مواقف سيارات

انظمة مكافحة الحريق  

محالت تجارية 

مياه

كهرباء

Catering ا¦عاشة والتموين



LOCATION
Montijoon factories is located within the 
3rd Industrial city in Jeddah.

الموقع
تقع مصانع منتجون3 في المدينة الصناعية الثالثة في 

جدة.

Montijoon

Scan or click
on QR code to 
get location



masiclogistics.comsales@masiclogistics.com0508717222 0506515444masiclogistics


