
Open the 
doors to your 
own oasis of 
serenity... 



Oasis Residence
Following its considerable success in residential facilities in Africa, GSS is 
proud to introduce our first project in the south of Iraq, Oasis Residence.

We have a total of 126 rooms available, with a plan to increase this number 
to 180 in the near future. 

At Oasis Residence, GSS offers high quality accommodation, restaurant 
facilities and recreational areas to over 200 people a day.

Our dining facility offers the best of Eastern and Western dishes, for breakfast, 
lunch and dinner. We even organise barbeques and cater for special events.

By providing gym facilities, as well as housekeeping and laundry services, 
we provide the means for our clients’ wellbeing and comfort, while ensuring 
the meticulous cleanliness of our camps. Not to mention, we provide 24-
hour Internet access for the convenience of our clients, as we understand the 
necessity to stay connected and stay informed at all times. 

Our business training centre offers the ideal space to meet or conduct 
trainings. 

You can rest assured that at Oasis Residence safety is a priority. Our security 
patrols the area 24 hours a day, with CCTV covering all areas of the residence.  
Our security is in compliance with international oil and gas company 
standards, and with years of experience, we are passionately committed to 
ensuring our guests’ safety.

Where we are

We are adjacent to Umm Qasr Port, the only sea port in Iraq and operating 
from the only logistic centre in Iraq, the UQLC, which is managed and 
operated by Gulftainer.

UQLC has direct access to the main road that connects all the provinces in 
Iraq, giving easy access for the release of goods and supplies through the 
custom release office in the UQLC. This also allows access to all facilities 
including in-house customs, life support systems and professional security.

UQLC’s warehouses, cold stores, open storage, workshops, offices and on-
hand heavy mechanical handling equipment, allows residents a “one-stop 
shop” to live, attend their office, control their cargo and be in Umm Qasr Port 
within minutes, instead of having to travel long distances of over one hour 
from Basrah.

مسكن الواحة
في أعقاب النجاح المتميز للمقار السكنية في افريقيا فإن جي أس أس تفخر بتقديم 

اول مشروع في جنوب العراق وهو ما يسمى بسكن الواحة.

لدينا ١٢٦ غرفة سكنية مؤثثة ومصممة لإلقامة الشخصية ومزاولة العمل المكتبي 
وهناك مخطط لزيادة العدد إلى ١٨٠ غرفة في المستقبل القريب.

توفر جي أس أس في مسكن الواحة إمكانية اإلقامة المريحة باإلضافة للمطاعم 
والمرافق الترفيهية المهيأة لخدمة ٢٠٠ شخص يوميا. 

تقدم مطاعمنا أفضل األطباق الشرقية والغربية من خالل وجبات األفطار والغداء 
والعشاء باإلظافة لتنظيم حفالت شواء وفعاليات خاصة لألفراد والشركات. 

من خالل توفيرنا للمرافق الرياضية وخدمات تنظيف الغرف وغسيل المالبس وكيها 
فإننا نؤمن لزبائننا أفضل سبل الراحة واإلسترخاء، إضافة لذلك تتوفر لدينا خدمات 

اإلنترنت العالية الجودة على مدار الساعة لضمان بقاء زبائننا متصلين مع أعمالهم 
وأقربائهم وعلى ما يجري حولهم في كل وقت.

يتوفر لدينا كذلك مركز تدريب مؤهل لعمل الدورات واللقاءات وعقد اإلجتماعات.

يولي مسكن الواحة أهمية قصوى لعناصر األمن والسالمة من خالل أفراد الحراسة 
وكاميرات المراقبة المتوفرة على مدار الساعة وتغطي كافة المرافق التابعة المسكن.

موقعنا؟

نحن موجودون في جمهورية العراق - محافظة البصرة وتحديدا بالقرب من بوابة 
ميناء أم قصر، المنفذ البحري الوحيد للعراق المطل على البحر / الخليج  وضمن 

 )UQLC - Um Qasr Logistics Center( المحطة اللوجستية الوحيدة في العراق
المطلة على الطريق الرابط بين ميناء أم قصر وكافة الطرق البرية الواصلة لكافة 

محافظات العراق والموصول بطريق خاص يربط بين ميناء أم قصر وبينها لتخليص 
البضائع من خالل مكتب الجمارك المتوفر داخل المحطة اللوجستية.

تحتوي المحطة اللوجستية على مرافئ تخزين شاسعة ومغطاة باإلضافة الى مكاتب 
ومعدات ثقيلة لإليجار تتيح لزبائننا متابعة أعمالهم على مقربة من سكنهم من دون 

كلفة عناء التنقل بين المواقع.



In room facilities
Our rooms have a wide range of in-room facilities and amenities to make 
your stay as comfortable as possible.

At the Oasis residence, you have a choice of either a Standard room or an 
Executive room. With every room featuring quality fixtures and fittings, 
visitors are guaranteed both comfort and quality. With 54 Standard and 72 
Executive rooms available for you to pick from, whichever your preference, 
both room types are perfectly proportioned, spacious and styled for comfort. 

Standard (160 sq ft) & Executive Room (240 sq ft):

• Toilet with shower cabinet, 32’ LED TV and satellite
• Split AC – heater & cooler
• Desk and comfortable chair
• Wardrobe
• Bed
• Fridge
• Ventilation fan
• Side table with lamp (only available in Executive Room)

الخدمــات المقّدمة داخل الغرف 
تضــم غرفنــا مجموعة واســعة من المرافق والخدمات لتجعــل إقامتكم مريحة للغاية.  

في مســّكن الواحة بوســعكم الحصول على غرفة عادية )Standard( أو غرفة 
تنفيذيــة )Executive( وتضــم كل غرفة أثاثا فائــق الجودة يكفل لزوارنا الراحة 

واالســترخاء. ويبلــغ عــدد الغرف العادية ٥٤ غرفة وعــدد الغرف التنفيذية  ٧٢ غرفة 
وبوســعكم اختيار ما تشــائون حيث أن كل الغرف فســيحة ومصممة بطريقة ممتازة 

بما يؤمن أفضل ســبل الراحة للنزالء.

الغرفــة العاديــة )160 قدم مرّبع( وغرفــة التنفيذية )240 قدم مرّبع(:

حمام مع كابينة اســتحمام مغلقة
شاشــة عــرض LED قياس ٣٢ بوصة مزودة بقنــوات تلفزيونية مختلفة

مكيف هواء ســعة BTU 18000 بارد وســاخن
مكتب مع كرســي مريح

خزانة مالبس واسعة
ســرير مع منضدة جانبية لمصباح اإلضاءة

ثالجة صغيرة
مروحــة لتغيير هواء الغرفة
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Basrah, Iraq
Telephone: +964 781 002 9423
Email: inquiries@oasis-res.com

www.gss-contracting.com

Oasis Residence

Basrah Airport


