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ــورات  ــابق تط ــارعة تس ــوات متس ــام 2009 وبخط ــذ ع من
حلــول  لتقديــم  مشــكاتي  شــركة  تســعى  التقنيــة، 
ــن  ــعودية م ــي الس ــة ف ــارة االحترافي ــم اإلن ــة لنظ متكامل
بثقــة  جديــرة  عاليــة  جــودة  ذات  منتجــات  تقديــم  خــالل 

العميــل.

فــي  الســّباقة  الشــركات  مــن  مشــكاتي  شــركة  عــد 
ُ

ت
ــالء  ــة العم ــبنا ثق ــا كس ــعودية ألنن ــي الس ــارة ف ــوق اإلن س
ــل  ــات العمي ــي رغب ــات تلب ــن منتج ــه م ــا نقدم ــالل م ــن خ م
جــودة  وأعلــى  التقنيــات  أحــدث  باســتخدام  واحتياجاتــه 

متوفــرة فــي األســواق.
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Since 2009, with accelerated steps racing 
technology developments, Meshkati offers 
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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أن تصبــح شــركة مشــكاتي هــي الشــركة الوطنيــة الرائــدة فــي 
مجــال اإلنــارة والكهربــاء

خــالل  مــن  الجــودة  عاليــة  وخدمــات  المنتجــات  أحــدث  تقديــم 
بنــاء عالقــات طويلــة األمــد مــع عمالئنــا مبنيــة علــى التعــاون 

والبنــاء. المســتمر  والتطويــر 

لقــد اخترنــا فــي مشــكاتي أربــع قيــم اساســية نبنــي مــن خاللهــا 
ــة. ــداع والمواكب ــاركة واالب ــز والمش ــي: التحفي ــا وه طموحن

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

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

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

رؤيتنا

رسالتنا

قيمنا

Our Vission

Our Mission

Our Values
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قائمة المنتجات

 مفاتيح وأفياش

داون اليت

سبوت اليت

 الثريات

إنارة المكاتب

 Switches & Sockets

Down Lights

Spot Lights

Chandeliers

Office Lighting

Indoor Productsمنتجات داخلية

Products List

 إنارة حدائق

إنارة شوارع 

إنارة جدارية

كشافات خارجية 

إنارة الخاليا الشمسية         

  Park Lighting

 Streets Lighting

Wall Lights

Flood Lights

Solar Lighting

Outdoor Productsمنتجات خارجية

Global Brands    
العالمات التجارية العالمية
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المنتجات

 Switches & Socketsمفاتيح وأفياش

25253030

     Products

LED إنارةLED Lighting

553322
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المنتجات
     Products

LED إنارةLED Lighting

3333

                     Energy Solutionsحلول الطاقة

منتجات آخرى
Other Products

حلول للتوفير
Saving Solutions

حلول  للطاقة   
Energy Solutions                    

SOLAR
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مشاريعنا

مواقف تأجير السيارات بالصالة الخامسة بمطار الملك خالد الدولي

مباني وحظائر الوسائل الرقابية بالجمارك                            مواقف مبنى الجمارك

معارض آشلي

صرافات األهلي

Our Projects
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عمالؤنا 
عمالؤنــا  ثقــة  بمــدى  مشــكاتي  فــي  نفتخــر 
التطــور  إلــى  دوًمــا  ونســعى  وخدماتنــا  بمنتجاتنــا 
فــي عالــم اإلنــارة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
تنــال  التــي  والخدمــات  المنتجــات  أفضــل  وتقديــم 

عمالؤنــا. جميــع  رضــا 

Our Clients
At Meshkati, we are proud of our customers’ 
confidence in our products and services, and 
we always strive to develop in the world of 
lighting in Saudi Arabia and offer the best 
products and services that satisfy all our 
customers.  
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الوكالءالـفــروع

الخفجي
• مؤسسة أنوار المدينة: شارع الملك 

عبدالعزيز 
+966546598194 

الزلفي
• مؤسسة سراج للكهرباء: طريق 

الملك سلمان 0164227839

Al-Kharj
 • Meshkati Al - Kharj:
      King  Saud Road 0115485713

الخرج
• مشكاة الخرج: طريق الملك 

سعود 0115485713

Al-Khafji
• Anwar City Establishment: 

King Abdulaziz Street  
+966546598194

Al-Zulfi
• Siraj Electricity Establishment: 

King Salman Road 0164227839

الرياض
• فرع الملز: شارع األمير عبد المحسن 

920006618 تحويلة رقم 101
• فرع الروضة: شارع خالد بن 

الوليد 920006618 تحويلة 
رقم 102

• فرع الياسمين: شارع أنس بن 
مالك 920006618 تحويلة 

رقم 103

Riyadh
• Malaz Branch: Prince 

Abdul Mohsen  Street 
920006618  Ext 101

• Al Rawdah Branch: Khaled 
Bin Al  Waleed Street    
920006618 Ext 102

• Yasmine Branch: Anas Bin 
Malik Street 920006618 Ext 103

المنطقة الشرقية
• الدمام: شارع الملك عبد العزيز 
920006618 تحويلة رقم 105

Eastern Province
• Dammam: King Abdulaziz 

Street, 920006618  Ext 105

القصيم
•  بريدة: طريق عمر بن 

الخطاب    920006618 
تحويلة رقم 104

المدينة المنورة
• طريق الملك عبدالله، سوق 

الكهرباء  920006618 
تحويلة رقم 108

ينبع
• مشكاة ينبع: شارع الملك خالد 

0143228385

جدة
• شارع البلدية، مجمع الخضراء 

920006618 تحويلة رقم 106
• شارع سعيد بن زقر، مجمع النمو 

920006618 تحويلة رقم 107

حائل
• مشكاة حائل:

 طريق الكشرية    0165431205 
+966500657770

Hail
• Mashaat Hail: 
Road Keshria +  0165431205 

966500657770

Yanbu
• Meshkati Yanbu: King Khalid 

Street 0143228385

Al-Qassim
• Buraidah Road: Omar Bin Al 

Khattab Road    920006618 
Ext 104

Madina El Monawara:
• King Abdullah Road, 

Electricity Market and 
construction tools 
920006618 Ext 108

Jeddah
• Municipality Street, Al Khadra 
Complex 920006618 Ext 106
• Saeed Bin Zaqer Street, Al-Nwmo 
Complex  920006618  Ext 107

AgentsBranches
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