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We strive towards 
eco-friendly and energy 
efficient lighting solutions.

نحن نسعى جاهدين لحلول 
اإلضاءة الصديقة للبيئة و 

ذات الكفاءة في اإلستخدام.
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ABOUT USنبذة عناOUR HISTORYتاريخنا

Established in 2003, Index lighting solutions has been 
consistently and continually expanding operational 

presence in the Kingdom of Saudi Arabia. Since its in-
ception, the company’s prime motive is to have satisfied 
customers by meeting their requirements and expec-
tations with quality products and competitive pricing. 
We are headquartered in Jeddah and are one of the 
leading and growing companies in the Kingdom of 
Saudi Arabia. As a company, we have three regis-
tered trademarks namely: Index, Omaxe and Ecolight. 
With a team of highly experienced & seasoned profession-
als, Engineers  who have worked with Multinational orga-
nizations across the globe, we work towards the success 
of the company through better quality products, innova-
tive designs and satisfied customers. Our product quality 
is tested and certified in compliance to the requirements 
of SASO® and possess good Energy Efficiency Levels.  
Our mission is to strive towards providing the ecofriend-
ly and affordable energy-efficient lighting solutions fo-
cused on customer requirements and satisfaction.

تم تأسيس الشركة عام ٢٠٠٣, وإستمرت إندكس في تطوير 
العربية  اللملكة    أنحاء  في  التوسع  و  التجارية  العالمة 

السعودية.
 منذ تواجد الشركة و هدفها الرئيسي هو إرضاء العمالء عن 
طريق الوفاء بتوقعاتهم بتوفير منتجاد ذات جودة     عالية 

و سعر مناسب.
 المقر الرئيسي للشركة يتواجد بجدة و هي أحد أكثر الشركات 

الرائدة بالمملكة السعودية.
 كشركة نستحوز على ثالث عالمات تجارية: إندكس, أوماكس 

و إكو اليت.
 مع فريق عمل ذو خبرة واسعة في المجال و مهندسين 
ذوي خبرة من شركات عالمية نعمل نحو النجاح و منتجات 

ذات جودة أفضل, تصميمات مبتكرة و عمالء راضين.
 جودة  منتجاتنا معتمدة من   SASO و ذات مستويات جيدة 

لكفاءة الطاقة.
 مهمتنا هي تطوير منتجات صديقة للبيئة ذات جودة عالية 

و أسعار مناسبة لرغبات العميل.

Business foundation at Jeddah, KSA
تم تأسيس الشركة بجدة, 

المملكة السعودية العربية

بناء العالمة التجارية و تكوين فريق عمل 
لتمكين المؤسسة من اإلنتشار 

في السوق.

نفذت االستراتيجية طويلة األجل وخطة 
العمل.

تطوير منتجات المصابيح الموفرة للطاقة 
من إندكس و النجاح في تصنيع 7 أنواع 

مختلفة و تسويقهم.

تم فتح منافذ بيع بالتجزة في 
أماكن مختلفة.

تسجيل إندكس كعالمة تجارية في 
السعودية.

تم تطوير مجموعة جديدة من لمبات 
الليد من إندكس. 

تم تطوير منتج جديد "أوماكس" إليجاد 
حل بأسعار معقولة للعمالء.

إنشاء مكتب ممثل للشركة بالصين.
إنشاء فرع للبيع و الخدمات بدبي. , 

توقيع إتفاقية توزيع حصرية لمنتجات 
هوني ويل في المملكة السعودية.

Brand Building & Team Mobilization to 
gain foot-hold in the market

Implemented the long term strategy 
and Business Plan.

Product development of energy-saving 
lamps (CFL) under the brand name 
INDEX. Successful launch of 7 types 
with several variants and promoted the 
brand through various distributors.

Opened retail outlets in a variety
of locations.

2003–2004

2005–2006

2007–2008

2009–2011

2012–2013

Registered INDEX as a Brand Name in 
KSA.
Developed Index Branded LED Lamps 
manufactured by leading OEMs.

2014–2015

Developed a new brand, OMAXE to 
provide affordable solution
to customers.

2016–2017

Started representative office
in China.
Sales and Service operations started in 
Dubai.
Signed Exclusive distributorship 
agreement to introduce
HONEYWELL LED to the Saudi market.

2018–2019
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OUR PHILOSOPHYفلسفتناOUR LOCATIONSمواقعنا

Values القيم

مهمتنا

رؤيتنا

Mission

Vision

Our values root from the basics of reliability, honesty 
and high level of ethics in business transactions. “Cus-
tomer-centric” is our culture across the organization.

تكمن قيمنا في أساس الموثوقية والصدق ومستوى 
عاٍل من األخالقيات في  تعامالتنا. عمالئنا هم محورنا و 

هذه هي ثقافتنا عبر المؤسسة.

مهمتنا هي تزويد عمالئنا مع حلول اإلضاءة مع جودة و 
سعر تنافسي لتلبية متطلباتهم. هدفنا هو جعل عمالئنا 

موالين لعالمتنا التجارية و توسيع وجودنا في جميع 
أنحاء العالم.

رؤيتنا هي أن نصبح شركة مع منتجات وخدمات عالمية 
المستوى مع المساهمة في النمو االجتماعي 

واالقتصادي للمجتمع وتوفيرمنتجات بأسعار معقولة. 
ويمكن تحقيق ذلك من خالل االستثمار في الطاقة؛ 

الفريق المختص الذي لديه هدف جماعي يتماشى مع 
أهداف العمل و التعاون مع قادة الشركات العالمية 

لديهم التكنولوجيا العملية المبتكرة.

Our mission is to provide our customers with quality 
lighting solutions with a competitive pricing to satisfy 
their requirements. Our goal is to make our custom-
ers loyal to our brand while expanding our presence 
across the globe.

Our vision is to become a company with world class 
products and services with a significant contribution 
towards socioeconomic growth of the community 
and providing affordable solutions for lighting to the 
people of country. This can be achieved through in-
vesting in energetic and competent teams that have 
a collective objective aligned with business goals and
collaboration with global corporate leaders having 
technology, process and innovative approach.

Warrantee Installation Technical
Support

Energy
Saving

Supply SurveyDesign
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In Offices
500 lux

FACTS

On a sunny day
100,000 lux

On a cloudy day
10,000 lux

In Offices
500 lux

People are indoors
90% of the time

OUR APPROACHنهجنا

Human-Centric Lighting (HCL) is a major topic 
in the lighting industry as it uses the biological 

effects of light to boost well-being and motivation. 
INDEX offers easy to use lighting solution as center 
of human benefit and well-being.
Each and every new addition to our portfolio will 
always adhere to our core philosophy of providing 
intelligent easy-to-use lighting solutions created 
with human health in mind to support concentration 
and well-being. Better Light for Better Life.

تعتبر اإلضاءة التي تتمحور حول اإلنسان )HCL( موضوًعا رئيسًيا 
في صناعة اإلضاءة حيث تستخدم التأثيرات البيولوجية للضوء 
لتعزيز الرفاهية والتحفيز. تقدم إندكس حاًل سهل االستخدام 

لإلضاءة كمركز لمنفعة اإلنسان ورفاهيته.
بفلسفتنا  دائًما  مجموعتنا  إلى  جديدة  إضافة  كل  ستمسك 
سهلة  ذكية  إضاءة  حلول  توفير  في  المتمثلة  األساسية 
االستخدام تم إنشاؤها مع مراعاة صحة اإلنسان لدعم التركيز 

والرفاهية. ضوء أفضل  لحياة أفضل.

OUR CLIENTSعمالئنا
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PRODUCT CATEGORIESOUR BRANDSاقسام المنتجات

RESIDENTIAL LIGHTING

INDUSTRIAL LIGHTING

WIRING & SENSORS

COMMERCIAL LIGHTING

OFFICE LIGHTING
• Down Lights
• Ceiling Lights
• Flood Lights

• Highbay
• Weather-proof
• Street Lights

• Light switches
• Power sockets
• Ceiling Accessories
• Appliance switches
• Dimmers

• Downlights
• Highbay
• Wall Lights
• Tracklights

• Flood Lights
• Panel Lights
• Linear Lights
• Traffer

عالماتنا التجارية

 Sole Distributor for Honeywell in 

 | LED 
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CERTIFICATES MAN POWERالشهادات القوة التشغيلية

+ 15 ENGINEERS + 30 ELECTRICIAN
+ 15 مهندس + 30 كهربائي
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HONEYWELL

Honeywell International Inc. is an American mul-
tinational conglomerate company that produc-

es a variety of commercial and consumer products.  
Honeywell with its Authorized licensee partner Mafco 
FZE proud to introduce innovative LED lighting solution 
to approach maximum performance and efficiency.

هانيويل انترناشيونال هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات 
واالستهالكية  التجارية  المنتجات  من  متنوعة  مجموعة  تنتج 
تفخر هانيويل مع شريكها المرخص له مافكو م.م.ح بتقديم 
األداء  من  قدر  أقصى  إلى  للوصول  مبتكرة  إضاءة    حلول 

والكفاءة

THE 
FUTURE  
IS  
WHAT WE 
MAKE IT.

هانيويل

 Sole Distributor for Honeywell in KSA

 | LED 
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LEDVANCEليدفانس

REDEFINING THE ROLE OF LIGHT 
IN A CONNECTED WORLD

As a trusted partner for general lighting prod-
ucts, LEDVANCE stands for the fight against 

bad light in everything they do. At LEDVANCE, tradi-
tional general illumination is combined with modern, 
ground-breaking lighting technologies, building on 
longstanding customer relationships and a powerful 
distribution network.

The LEDVANCE product range boasts leading-edge 
performance. To express this in their product design, 
they have developed our new design language known 
as “Scale”, instantly signifying brightness, confidence 
and agility.

 إعادة تحديد دور 
الضوء في عالم متكامل

بصفتها شريًكا موثوًقا به في منتجات اإلضاءة العامة ،  
LEDVANCE تمثل الكفاح ضد اإلضاءة السيئة في كل ما 
تفعله. في LEDVANCE ، يتم الجمع بين اإلضاءة العامة 
التقليدية وتقنيات اإلضاءة الحديثة المبنية على عالقات 

العمالء الطويلة وشبكة التوزيع القوية.

. بأداء متميز. للتعبير عن ذلك في تصميم منتجاتها 
، فقد طورنا لغتنا التصميمية الجديدة مما يدل على 

السطوع والثقة 
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PHILIPSفيليبس
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MK ELECTRICإم كي إلكتريك

MK Electric has key manufacturing facilities in Eu-
rope, Saudi Arabia and Asia Pacific, sales offic-

es across Europe and the Middle East, that distribute 
to over 100 countries and employ over 1500 people-
worldwide.

تمتلك MK Electric مرافق تصنيع رئيسية في أوروبا والمملكة 
العربية السعودية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ، ومكاتب 
مبيعات في جميع أنحاء أوروبا والشرق األوسط ، توزع في أكثر 

من 100 دولة وتوظف أكثر من 1500 شخص حول العالم.
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OMAXE

With affordable quality, OMAXE is a 
brand that has proven excellence by 

offering quality and variety of products.  
Keeping up with technological advances and using it 
to produce high quality indoor and outdoor products 
with excellent materials to maximize performance, 
OMAXE has a plan of growth to be distributed global-
ly and to keep the standards of quality and efficiency.

الجودة المتميزة  ، عالمة تجارية أثبتت تميزها من خالل تقديم 
لعمالئها.إستخدام  مناسبة  بأسعار  الجودة  عالية  المنتجات 
التكنولوجيا لإلنتاج مع مواد ممتازة لزيادة األداء. مع تخطيط 
النمو للوصول و اإلنتشار عالمًيا مع الحفاظ على معايير الجودة 

والكفاءة. 

أوماكس

KEY PROJECTS
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V BOUTIQUE HOTELفندق في بوتيك
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RIYADH METROمترو الرياض
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KING SAUD UNIVERSITYجامعة الملك سعود MINISTRY OF JUSTICEوزارة العدل
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MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRSوزارة الخارجية
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KING SAUD MEDICAL CITY مدينة الملك سعود الطبية MINISTRY OF EDUCATIONوزارة التعليم
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MOSQUE BUNDLE #1حزمة المساجد 1#
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EMIRATE OF MADINAH إمارة المدينة المنورة SHARBATLY COLDSTOREثالجات تبريد الشربتلي
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DUKAN STORES متاجر الدكان مدينة األمير سلطان
الطبية العسكرية

PRINCE SULTAN MILITARY
MEDICAL CITY
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SAUDI SHOURA COUNCILمجلس الشورى
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ASCOTT HOTEL فندق أسكوت
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JEDDAH SUPER DOMEقبة جدة العمالقة
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شركة تطوير 
البحر األحمر

RED SEA
DEV. COMPANY
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CONTACT US

UNITED ARAB EMIRATES SAUDI ARABIA

SOCIAL MEDIA

ppppp +966 12 2609700

info@indexlights.com

402, Alghaiyda Time Tower, 
Alkhalidah, Jeddah, Saudi Arabia

pppppppppppppp

ppppp +971 4 425 393

info@indexlights.com

1907,Opal Tower, Burj Khalifa Blvd, 
Business Bay, Dubai, UAE

pppppppp

pppppppppppppp

@indexlights
llllllll Index Lights

اتصل بنا

pppppppp

46 47

https://www.linkedin.com/company/indexlights/



