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نيضء
عالمـك
We light your
WORLD



3

الفهرس
Index

الهوية

نبذة عن الرشكة

الرؤية ، الرسالة، قيمنا

قائمة المنتجات

المنتجات

منتجات أخرى

مشاريعنا

عمالءنا

الفروع و الوكالء

04

06

08

10

12

15

16

18

22

Identity

Intro

Our Vision, Mission, Values

Products List

Products

Other Products

Our Projects

Our Clients

Branches & Agents



4

Identityالهوية



5



6

منــذ عام 2009 وبخطـــــــــوات متســــــــارعة 
تتنافس مع التطـــورات التكنولوجية , تسعى 
رشكة مشكــــاتــــي لتقـــديم حلـــول متكاملة 
لنظم اإلنارة االحرتافية السعودية من خالل 
انتاج منــتجات ذات جودة عالية جديرة بثقة 

العميل.

تعـــــترب رشكة مشكــايت من الرشكات السباقة 
يف سوق اإلنـــــارة السعـــــودي عن طــــريــق 
الحصــــول عىل ثقة العمـــالء بتوفري منتجات 
تحظى برضاء العمــــالء و احتياجـــــاتهم من 
أحدث المنتجــــــات والتكنولوجـــــيا الحديثــــة 

والجودة العالية.
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Since 2009, with accelerated steps racing 
integrated solutions for professional
lighting in Saudi Arabia by providing our 
customers with high quality products that 
are worthy of their trust.

Meshkati is one of the pioneer companies 
in the lighting market in Saudi Arabia, as 
we have won the customer’s trust through 
providing satisfactory products that serves 
the customers’ needs using newest
technology & best quality.
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رؤيتـــــنا

قيمــنا

رسالتـنا

Our Vission

Our Values

Our Mission

أن تصبـــح شـــركة مشـــكايت هـــي الشـــركة الوطنيـــة الرائـــدة فـــي 
مجـــال اإلنـــارة والكهربـــاء

لقـــد اخرتنـــا فـــي مشـــكايت أربـــع قيـــم أساســـية نبنـي مـــن خاللها 
طموحنـــا وهـــي: التحفيـــز والمشـــاركة واإلبـــداع والمواكبـــة.

ــن  ــودة مــ ــة الجــ ــات عاليــ ــات والخدمــ ــدث المنتجــ ــم أحــ تقديــ
خـــالل بنــــاء عالقــــات طويلــــة األمــــد مــــع عمالئنا مبنيــــة علــــى 

التعــــاون 

To be the National Pioneering Company in the
market of Lighting and Electricity.

In Meshkati, we chose four main values on which 
we build our aspirations; Motivation, Participation, 
Creativity and Keeping pace with technology.

To provide the latest products with high quality 
services by building long-term relationships with 
our customers that are based on continuous and 
constructive.
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قائمة المنتجات

 Sockets & Switches مفاتيح وأفياش

Down Lightsداون اليت

Spot Lightsسبوت اليت

Chandeliersالرثيات

 Office Lighting إنارة المكاتب

Indoor Products  |  منتجات داخلية
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Products List

 إنارة حدائق

إنارة شوارع

إنارة جدارية

كشافات خارجية 

إنارة الخاليا الشمسية 

Park Lighting 

Streets Lighting 

Wall Lights

Flood Lights

Solar Lighting

Outdoor Products  |  منتجات خارجية

العالمات التجارية العالمية
Global Brands 
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المنتجات
Switches & Sockets  |  مفاتيح وأفياش
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Products
  |  LED إنارة LED Lighting
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المنتجات
Products

  |  LED إنارة LED Lighting
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Other Products
منتجات أخرى

 Meshkati Solutions  |  حلول مشكايت 

حلول للتوفري
Saving Solutions

المزنل الذيك
Smart Home
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مشاريعنا

مواقف تأجري السيارات بالصالة الخامسة بمطار الملك خالد الدويل

مباين وحظائر الوسائل الرقابية بالجماركمواقف مبىن الجمارك
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Our Projects

فلل عْليا فلل استوريا

رصافات األهيلمعارض آشيل
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عمالءنا

ثقة عمالءنا  بمدى  نفتخر يف مشكايت 
إىل  دوماً  ونسعى  وخدماتنا  بمنتجـاتنا 
التطــــور يف عالـــــم اإلنـــــارة يف المملكة 
العربية السعـــــودية وتقــــديم أفضـــــــل 
المنتجـــــات والخدمـــــات اليت تنال رضــــــا 

جميع عمالؤنا.
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Our Clients

At  Meshkati, we are proud of our 
customers confidence in ourproducts 
and services, and we always strive 
to develop in the world of lighting 
in Sawudi Arabia and offer the best 
products and services that satisfy all 
our customers.
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الوكالءالفروع
Central Region  |  المنطقة الوسطى

Western Region  |  المنطقة الغربية

الملز 1: طريق األمري عبدالمحسن 
بن عبدالعزيز - تحويلة: 101

العزيزية - شارع سعيد بن زقر  
تحويلة: 107

العريض - طريق الملك عبدهللا 
الفرعي تحويلة: 108

بريدة - طريق عمر بن الخطاب
تحويلة: 104

مشكاة الخرج – شارع الملك 
سعود - 0501933339 

الروضة: شارع خالد بن الوليد 
تحويلة: 102

الملز 2: طريق األمري عبدالمحسن 
بن عبدالعزيز - تحويلة: 110

الياسمني: طريق أنس بن مالك 
تحويلة: 103

التخصيص: طريق التخصيص 
مقابل بانوراما مول تحويلة: 113

Malaz 1: Prince Abdul Mohsen 
bin Abdulaziz Road - Ext.: 101

Aziziyah - Saeed Bin Zagr 
Street Ext.: 107

Al-Arid - King Abdullah 
Branch Road Ext.: 108

Buraydah - Omar Ibn Al-Khat-
tab Road Ext: 104

Mishkat Al Kharj - King Saud 
Street - 0501933339

Al-Rawda: Khaled Bin Al-Waleed 
Street Ext.: 102

Malaz 2: Prince Abdul Mohsen 
bin Abdulaziz Road - Ext.: 110

Al Yasmeen: Anas Bin Malik 
Road Ext.: 103

Takhassusi: Takhassusi Road, in 
front of Panorama Mall, Ext.: 113

Riyadh | الرياض

Jeddah  |  جدة

Madina El Monawara  |  المدينة المنورة

Qassim  |  القصيم

Kharj  |  الخرج
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FranchiseeBranches
Eastern Region  |  المنطقة الرشقية

Southern Region  |  المنطقة الجنوبية

Northern Region  |  المنطقة الشمالية

العمامرة - شارع الملك عبدالعزيز  
تحويلة: 105

مدينة البناء والعمران  طريق اإلمام 
محمد بن سعود تحويلة: 106

الفيصلية الجنوبية طريق الملك 
فهد الفرعي - تحويلة:  112  

مشكاة حائل  طريق الملك فهد 
0500657770

المربز – طريق الظهران القديم 
تحويلة: 109 

مدينة البناء - طريق الملك 
فيصل - تحويلة: 111

مشكاة الجبيل – طريق الجبل 
0508807996

Al Amamra - King Abdulaziz 
Street Ext: 105

Building and Construction City, Imam 
Muhammad bin Saud Road, Ext.: 106

Al Faisaliyah South King 
Fahd Branch Road - Ext: 112

Mishkat Hail King Fahd Road 
0500657770

Al Mubarraz - Old Dhahran 
Road Ext: 109

Building City - King Faisal 
Road - Ext.: 111

Mishkat Al Jubail - Al Jabal 
Road 0508807996

Dammam  |  الدمام

Khamis Mushait  |  خميس مشيط

Tabuk  |  تبوك

Hail  |  حائل

Hasa  |  األحساء

Jazan  |  جازان

Jubail  |  الجبيل




