




ويتكون المجمع من ١١ مبنى مكونة من ٤ طوابق لكل مبنى وتحتوي على ١,٢٧٠ غرفة، مع القدرة على استيعاب 
٧,٥٠٠ نزيل. 

المجمع لديه توزيع نموذجي في كل طابق والتي تشمل: غرفة نموذجية مفروشة بالكامل ومساحتها ٢٦م٢ مع 
وجود مراحيض وحمامات ومراوش لالستحمام في كل دور .

كما يقدم المجمع مجموعة واسعة من الخدمات مثل، خدمة غسيل المالبس، وخدمات الطعام و مسجد كبير 
ومواقف للسيارات.

و يوجد أيضاً عيادة تعمل بشكل كامل وهذا  يلعب دورا حيويا في سالمة النزالء و تم تجهيز قاعة ترفيهية ومالعب 
رياضية خارجية  لراحة وترفيه النزالء مع نظام حراسة متكامل لرصد بوابات المجمع ٢٤ ساعة يومياً.

ويتكون المجمع من ١١ مبنى مكونة من ٤ طوابق لكل مبنى وتحتوي على ١,٢٧٠ غرفة، مع القدرة على استيعاب 
٧,٥٠٠ نزيل. 

المجمع لديه توزيع نموذجي في كل طابق والتي تشمل: غرفة نموذجية مفروشة بالكامل ومساحتها ٢٦م٢ مع 
وجود مراحيض وحمامات ومراوش لالستحمام في كل دور .

كما يقدم المجمع مجموعة واسعة من الخدمات مثل، خدمة غسيل المالبس، وخدمات الطعام و مسجد كبير 
ومواقف للسيارات.

و يوجد أيضاً عيادة تعمل بشكل كامل وهذا  يلعب دورا حيويا في سالمة النزالء و تم تجهيز قاعة ترفيهية ومالعب 
رياضية خارجية  لراحة وترفيه النزالء مع نظام حراسة متكامل لرصد بوابات المجمع ٢٤ ساعة يومياً.

عدد المباني المخصصة للسكن ١١ مبنى.
عدد الغرف المخصصة لنوم النزالء  ١٢٧٠ غرفة.

مساحة الغرفة  ٢٦ م٢ حيث تستوعب ٦ أشخاص.
جميع الغرف مؤثثة بالكامل.

دورات المياه والمراوش بشكل مستقل في كل دور.
في كل مبنى غرفة مستقلة لمكائن غسيل المالبس.

مطبخ مركزي لتقديم الوجبات اليومية.
جامع كبير.

صالة رياضية وصالة ترفيه.
معارض تجارية لتوفير الخدمات التجارية.

عيادة طبية.
مالعب خارجية.

سكن العمال



سكن الموظفين

. عدد المباني المخصصة للسكن: ٣ مبانٍ
عدد الغرف المخصصة لنوم النزالء: ٤٤٧ غرفة.

مساحة الغرفة الواحدة: ٢٢ - ٢٤ م٢.
جميع الغرف مؤثثة بالكامل.

في كل مبنى يوجد غرفة مستقلة لمكائن غسيل المالبس.
مطبخ مركزي في المجمع لتقديم الوجبات اليومية.

مسجد ٣ أدوار.
عيادة طبية.

مالعب رياضية خارجية.
صالة رياضية وصالة ترفيه.

ويتكون المجمع من ٣ مبانٍ مكونة من ٤ طوابق لكل منها وتحتوي على ٤٤٧ غرفة. 

المجمع لديه غرفة نموذجية مفروشة بالكامل ومساحتها من ٢٢ - ٢٤ م٢ مع حمام ومروش لكل غرفة.

كما يقدم المجمع مجموعة واسعة من الخدمات مثل، خدمة غسيل المالبس، وخدمات الطعام و مسجد كبير 
ومواقف للسيارات و يوجد ايضا عيادة تعمل بشكل كامل وهذا  يلعب دورا حيويا في سالمة النزالء و يقدم 

المجمع قاعة ترفيهية ومالعب رياضية خارجية  لراحة وترفيه النزالء مع نظام حراسة متكامل لرصد المجمع ومراقبة 
البوابات اربعة وعشرون ساعة يومياً.



البالزا

يتميز البالزا بتصميمه و مساحاته و كذلك بموقعه االستراتيجي بين أكثر المناطق المكتظة بالسكان حيث يقع 
بين اربع مجمعات سكانية رئيسية وهو مالصق للمجمع السكني للعمال و الموظفين حيث يصل عدد نزالئه الى  

8,500 نزيل .

تم انشاء البالزا على مساحة ارض  ٢٨,٠٠٠ م٢ ، ويتكون المشروع من طابقين.

 ويتكون الطابق األرضي من ٣٢ صالة عرض لمساحة إجمالية قدرها ٩,٥٠٠ م٢   تتكون من (أرضي + ميزانين).

وتتراوح مساحة هذه المعارض ما بين  ١٧٠  م٢  الى   ٢٣٠  م٢ .

يحتوي الطابق األرضي أيضاً سوبر ماركت بمساحة اجمالية ٢,١٧٠ م٢ .

ويتكون الطابق األول من ٤٥ مكتباً المساحة الكلية لها ٤,٢٠٠ م٢ .

وحجم الوحدة المكتبية تتراوح ما بين  ٨٩  م٢  الى  ١٠٥  م٢  ويتوفر في ماسك بالزا مواقف للسيارات واسعة جدا 
حيث تتسع ٤٠٠ سيارة .

في البالزا نقدم مجموعة متنوعة من المحالت التجارية ومكاتب رجال األعمال لتصبح واحة لألعمال ترحب 
بالجميع.



المطبخ المركزي

ماسك اللوجستية لخدمات التموين 

تملك ماسك اللوجستية مطبخ مركزي بمساحة إجمالية قدرها ١,٣٩٥ متر مربع، وقاعات الطعام على ثالثة طوابق 
بسعة إجمالية ٤,٢٠٠ متر مربع و تبلغ السعة االنتاجية  حوالي ٦٠,٠٠٠ وجبة يوميا تشمل وجبة افطار و غداء و عشاء.

نحن نقدم خدمات التموين والدعم لمختلف القطاعات في مختلف المواقع مع وجبات عالية الجودة حيث تشمل 
ست جنسيات مختلفة من خالل قائمة محددة مسبقا لتناول وجبات اإلفطار والغداء والعشاء.

لدينا عمليات صارمة جدا لمراقبة الجودة و النظافة ولدينا كفاءة عالية من الموظفين إلدارة ذلك بشكل جيد 
ومن خالل ذلك فقد حصل المطبخ المركزي على  شهادة االعتماد من المنظمة الدولية للمعايير أيزو ٢٢٠٠٠-٢٠٠٥ 

وهذا يجعل شركة ماسك اللوجستية تفتخر بوجود كوادر متخصصة على كفاءة عالية من المهارة والخبرة 
األكاديمية والعملية في مجال تقديم الطعام. لدينا طهاة من جميع الجنسيات المتخصصة في إعداد وجبات 

الطعام، العربي والغربي وشرق آسيا وشبه القارة الهندية.

المرافق الخاصة بالمطبخ المركزي والوحدات المساندة:
     مطابخ مركزي مجهزة تجهيزا كامال

     قاعات طعام مجهزة تجهيزا كامال مع خطوط خدمة قياسية عالية وجو مريح لتناول الطعام
     مرافق تخزين: ( جافة، مبردة و مجمدة) 

لدينا الحلول متكاملة:
     خدمات التموين الخاصة بالتنفيذيين واألشخاص المهمين ( VIP) والمناسبات الخاصة و الحفالت.

     خدمات تقديم الطعام للمشرفين والموظفين، والعمال. 
     خدمات الضيافة مع تقديم قوائم الطعام اليومية من افطار وغداء وعشاء ووجبات منتصف الليل.

     وجبات الغداء اليومية المعلبة مع توصيلها الى مواقع العمل .
     خدمات الضيافة في مواقع العمل وصاالت الطعام الخارجية.





MASIC Logistics Catering

MASIC logistics catering service (MLC) consists of a central commercial kitchen (with an area of 
1,395 sq.m.) and a three floor dining hall (with an area of 4,200 sq.m.).  MLC total serving capacity 
is around 60,000 meals per day, encompassing breakfast, lunch and dinner.
We provide catering and support services to various sectors in different locations. We serve quality 
meals to six different nationalities through a pre-set menu for breakfast, lunch and dinner. 
We have very strict processes to monitor quality and hygiene. The central commercial kitchen and 
dining halls are ISO 22000 -2005 certified and have an efficient and well managed workflow.

Dining facilities and supporting includes:
   Fully equipped kitchens 
   Fully equipped mess halls with high standard services and a comfortable dining atmosphere 
   Storage facility: dry, chilled and freezer

Complete Solutions:  
We proudly offer a complete solution for your catering needs for:
   Executive / VIP dining and special events
   Catering for senior management, middle management and labor 
   Catering and food services for daily menus (breakfast, lunch, dinner, midnight snacks)
   Packing and delivery to clients’ site
   Servicing dining halls on client’s site 
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