
Providing Safe Gas Solutions Since 1988

1988 عام  منذ  آمنة  ز  غا حلول  نومر 
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SERGAS Group Members

OMAN

AIGESCO

I. G. S.

SERGAS

SERGAS

SERGAS

DUBAI & N.E.

K.S.A.

ABU DHABI & AL AIN

FUJAIRAH

1988
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2015
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2011
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International Gas Services L.L.C.

Intergrated Gas Service Co. L.L.C.

SERGAS Contracting Co. L.L.C.

SERGAS Fujairah L.L.C. Firef ighting & Fire Detection Systems

Natural Gas Systems

Gas Equipment Trading

Al Amer Contracting and Gas
Engineering Co. L.L.C.

Firef ighting & Fire Detection Systems

SERGAS
ABU DHABI
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Introduction  
Having begun this journey in 1988, we at SERGAS Group 
have for over 30 years been developing and refining our 
skills and output in order to place ourselves amongst 
some of the best in the industry.

The highly experienced team work in all departments to 
ensure that the best quality product, supported dynamic 
customer service and quality control systems are 
accessible to both the customers and their experience 
with SERGAS Group.

We continuously aim to produce the most successful 
business activities by activating and offering Gas 
Transport and Distribution, Engineering, Procurement  
and Installation, Gas and Fire Systems, Metering and 
Billing Management and Trading of Equipment for Oil, 
Gas, Fire and Water Industries.

In looking to the future and with an outlook to grow, 
The SERGAS Group prides itself in making strategic 
investments in Renewable Technology to support the 
sustainable vision of the MENA region.

Design Engineering 
of Piping and Gas 

Systems

Engineering, 
Procurement and 

Construction of Gas 
Systems 

Gas Transport and 
Distribution

Trading of 
Equipment for Oil, 

Gas and Water 
Industry

Metering and Billing 
Management

Emergency, 
Operation and 

Maintenance of 
Gas Systems

Firefighting and 
Fire Protection 

Systems

Our Services
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Design and Engineering
At the SERGAS Group we hold extensive experience 
in Designing and Engineering all kinds of LPG, NG, 
SNG and CNG systems. With an openness to obtain 
the most effective outcomes, SERGAS goes above 
and beyond to create specialised solutions for 
Industrial, Commercial, Residential and Medical 
Gas Projects. Every system is uniquely designed to 
ensure that the utmost level of safety and 
efficiency is available. By implementing the latest 
standards and quality of engineering practice, The 
Group endlessly seeks new and innovative ideas 
and designs.

Engineering,
Procurement and
Construction
Since 1988, our team has executed more than 2000 
projects within the G.C.C. to the satisfaction of our 
clients. By using experienced project leaders with 
qualified manpower, SERGAS Group work with high 
quality materials that is applied by using appropriate 
tools and assets.

As a Group we are proud to offer and create 
specialised and customised gas solutions to all of our 
clients. Priding ourself in each project’s intricate  
details, our team will undertake all projects to consciously 
address and fulfill our clients every need and desire.

Leading 
Engineering 
Practices

Member of 
National Fire 
Protection 
Association 
(NFPA)

Qualified
Design
Team

Member of 
Institution of 
Gas Engineers 
& Managers 
(IGEM)
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Emergency, Operation and Maintenance

SERGAS Group successfully operates and maintains over  
1700 Gas Systems across the U.A.E., Oman and K.S.A.

Metering Billing Management

In order to ensure proficient Metering Billing 
Management Systems, we at SERGAS Group service 
our customer’s interests by following detail oriented 
solutions.

Planning and scheduling of metering and billing is 
conducted by trained and professional staff. The Group 
endlessly seeks to assure that accurate and online 
systems of billing have been followed up. Additionally, 
we provide monitoring of consumption provision and 
easy payment facilities.

Our residential customers have the 
following payment options

Online through 
our website

Through customer 
service cashier desk

By bank
transfer

Through collector
 as special request

Through 
payment kiosk

24h Emergency 
Response 
Teams

Preventive Planned 
Maintenance of Gas 
Systems conducted 
Monthly, Quarterly, Half 
Yearly and Yearly

Half Yearly 
calibration of Gas 
Leak Detection 
System

24h Call Center  
to handle all 
customer 
queries

Yearly Testing and
Inspection by 
approved Third Party

5 and 10 Years 
Full Servicing of 
Gas Tank

Safe and
Trouble Free
Operation

Regular Visual 
Inspection

Remote monitoring 
of the Gas System’s 
Condition
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Gas Transport and Distribution

Our competent team at SERGAS Group take 
pride in the Transportation and Distribution 
of Gas. Taking into account all aspects of 
fleet management, we assure a continuous 
LPG delivery to Industrial, Commercial and 
Residential Customers. In an efficient manner, 
we deliver gas to any destination across the 
U.A.E and Oman. 

TRAILER TANKER 55,000  LITER 20,000  LITER

27,000  LITER

27,000  LITER

BOBTAIL TANKER BOBTAIL TANKER

BOBTAIL TANKER

BOBTAIL TANKER

TOTAL NUMBER OF TANKERS

EMERGENCY RECOVERY UNIT

21 UNITS

13,000  LITER

10,000   LITER

10 UNITS

1 UNIT 2 UNITS

3 UNITS

4 UNITS

1 UNIT

Delivery
capacity of

almost 200M
liters annually.

Advanced
tracking and
monitoring

systems

Fleet is
certified by

the local 
authorities

Accurate
quantity of

gas delivered
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Fire Detection and Firefighting Industry

Through our experience in the gas sector, SERGAS Group launched its 
services catered to the Firefighting and Fire Detection Industry.

Fire Alarm System
 
Voice Evacuation System

Emergency & Exit Light System

Central Battery System
 
CO Detection System
 
Public Address System

Fire Pumps
 
Portable Fire Extinguisher
 
Sprinkler System
 
Water Mist System
 
Water Spray System
 
Deluge System
 
INERGEN Gas Extinguishing System 

Kitchen Hood Fire Suppression System 

NOVEC 1230 GAS Fire Suppression System 

Halon 1301 Fire Suppression System
 
CO Fire Suppression System
 
Foam System

Fire Detection and Evacuation Systems

Firefighting Systems



9

The Projects serviced by SERGAS Group in U.A.E., Oman and K.S.A.

Project Figures

2,522
TOTAL

TOTAL

468
TOTAL

679

TOTAL

69
TOTAL

50
TOTAL

10
TOTAL

2

TOTAL

1,002

TOTAL

51

TOTAL

147
TOTAL

44

Tallest Tower 
Burj Khalifa 

Dubai, U.A.E.

Muscat City Centre 
Muscat, Oman

Kempinski Hotel 
Khobar, K.S.A.

 Jumeirah Beach 
Residence 

Dubai, U.A.E.

Bawadi Mall 
Al Ain, U.A.E.

Mirfa Independent 
Water and Power Project 

Abu Dhabi, U.A.E.

Hilton Hotel 
Riyadh, K.S.A.

Biggest Mall 
Dubai Mall 
Dubai, U.A.E.

Largest Residential Complex 
Gate Tower 

Abu Dhabi, U.A.E.

Prominent Hotels 
Emirates Palace 

Abu Dhabi, U.A.E.

Iconic Hotels 
Burj Al Arab 

Dubai, U.A.E.
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We are at the disposal of our valued clients

Residential 
Customers

Industrial 
Customers

28,589+ 2,342+ 147+
Commercial 
Customers

Customer Figures

U.A.E. 600 565657 
Oman 99 200577
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Agencies

In the year 1988 we created the successful establishment of 
Gas Equipment Company L.L.C.

Operating as the trading division of SERGAS Group, GECO is 
the authorised distributor for various agencies held under it.

Gas Equipment Company L.L.C. has been selected as supplier 
of gas equipment for a number of landmark construction projects 
across the U.A.E, Oman and K.S.A. The range of products 
includes equipment for L.P.G and Natural Gas in Domestic, 
Commercial and Industrial Systems.

Equipment Trading

afer
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Contacts

ABU DHABI & AL AIN FUJAIRAH OMAN

SERGAS SERGAS AIGESCOI. G. S.

SERGAS

DUBAI & N.E.

K.S.A.

Muscat Branch: 
Office No. 510, Business Center, 
Al Khuwayr Ash Shamaliyyah, 

P.O. Box 907, Rusayl, Muscat, Oman  
Tel: +968 2 4484286 
Fax: +968 2 4484276 

Email: aigesco@sergas.com

Salalah Branch: 
23rd July St, Al Faarid 1 6th floor,  

Office No. 03, Salalah, Oman  
Tel: +968 23 380519

Email: aigesco@sergas.com

P.O. Box 9464, Fujairah, U.A.E.  
Tel: +971 9 2283538 

Email: fujairah@sergas.com

Port Gate Shop No. 15, Dammam, K.S.A.
P.O. Box 27, Dammam, 31411, K.S.A.

Tel: +966 13 8140025 
Fax: +966 13 8147900 

Email: sergas.ksa@sergas.com

Abu Dhabi Branch: 
P.O. Box 3376, Abu Dhabi, U.A.E.  

Tel: +971 2 6732626 
Fax: +971 2 6732627 

Email: sales@gecollc.com

Dubai Branch: 
Al Mashora Building, Ras al Khor Rd,  

P.O. Box: 33961, Nadd al Hamar,  
Dubai, U.A.E. 

Tel: +971 4 2631435 
Fax: +971 4 3573118 

Email: info@gecollc.com

Head Office:
10th Floor, Sky Tower, Reem Island 

P.O. Box 3376 Abu Dhabi, U.A.E.
Tel: +971 2 6732626 
Fax: +971 2 6732627 

Email:  support@sergas.com

Al Ain Branch:
Floor no. 2, Sheikh Saif Bin Zayed Building 

Sheikh Zayed Street 
P.O. Box 85929, Al Ain, U.A.E. 

Tel: +971 3 7515919 
Fax: +971 3 7515918  

Email:  support.alain@sergas.com

Head Office:
One Building by Omniyat, 

Office No. 1404, Business Bay 
P.O. Box 33961, Dubai, U.A.E. 

Tel: +971 4 4517773 | Fax: +971 4 3242929  
Email: igsdubai@sergas.com

Sharjah Branch:
Al Sajja Industrial Area 

P.O. Box 72203, Sharjah, U.A.E. 
Tel: +971 6 5036999 | Fax: +971 6 5036996 

Email: igssharjah@sergas.com

Ajman Branch:

P.O. Box 46006, Ajman, U.A.E. 
Tel: +971 6 7404309 | Fax: +971 6 7404308  

Email: igsajman@sergas.com

Ras Al Khaimah Branch:
P.O. Box 12315, Ras Al Khaimah, U.A.E.

Tel: +971 7 2339466| Fax: +971 7 2339477  
Email: igsrasalkhaimah@sergas.com
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جهات االتصال

ABU DHABI & AL AIN FUJAIRAH OMAN

SERGAS SERGAS AIGESCOI. G. S.

SERGAS

DUBAI & N.E.

K.S.A.

سلطنة ُع مان
 فرع مسقط: مركز األعمال، مكتب رقم 510

 الخوير الشمالية، ص.ب. 907 الرسيل
مسقط  111سلطنة ُع مان

المكتب الرئيسي
أحد أبنية شركة أمنيات العقارية
مكتب رقم 1404 الخليج التجاري

ص.ب.  33961, دبي، اإلمارات العربية المتحدة

المكتب الرئيسي
برج سكاي تاور، جزيرة الريم

 ص.ب. 3376 أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة

فرع العين
 الطابق الثاني، مبنى الشيخ سيف بن زايد

شارع الشيخ زايد
   ص.ب. 85929, العين، اإلمارات العربية المتحدة

متجر بورت جيت رقم 15، 31411
ص.ب. 27 ، الدمام، المملكة العربية السعودية

فرع أبو ظبي 
ص.ب: 3376, أبو ظبي
اإلمارات العربية المتحدة 

فرع دبي
  مبنى المشورة، رأس الخور طريق،

ص.ب. 33961, دبي
 اإلمارات العربية المتحدة

منطقةالصجعة الصناعية
 ص.ب.  72203, الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة

 ص.ب. 46006، عجمان، اإلمارات العربية المتحدة

 ص.ب. 12315، رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة

 ص.ب. 9464، الفجيرة، اإلمارات العربية المتحدة

فرع صاللة
 شارع  23يوليو، الفريد  1الطابق السادس

مكتب رقم  03, صاللة، عمان

هاتف 
فاكس
 بريد إلكتروني   

 بريد إلكتروني   

 بريد إلكتروني بريد إلكتروني

 بريد إلكتروني

 بريد إلكتروني بريد إلكتروني

 بريد إلكتروني

 بريد إلكتروني

 بريد إلكتروني

 بريد إلكتروني

فاكس 
 بريد إلكتروني

هاتف 

+968 2 4484286 :
+968 2 4484276 :         

aigesco@omantel.net.om :

aigesco@omantel.net.om :

igsdubai@sergas.com :support@sergas.com :

support.alain@sergas.com :

sergas.ksa@sergas.com : info@gecollc.com :

info@gecollc.com :

igssharjah@sergas.com :

igsajman@sergas.com :

igsrasalkhaimah@sergas.com :

+971 9 2283538 :         
fujairah@sergas.com :

+968 23 380519 :

هاتف 
هاتف 

هاتف 

هاتف 
هاتف 

هاتف 

هاتف 

هاتف 

هاتف 

 |  +971 4 4517773 :
+971 2 6732626 :

+971 3 7515919 :

+966 13 8140025 :
+971 2 6732626 :

+971 4 2631435 :

 |  +971 6 5036996 :

 |  +971 6 7404308 :

 |  +971 7 2339477 :

فاكسفاكس

فاكس

فاكس فاكس

فاكس

فاكس

فاكس

فاكس

+971 4 3242929 :         +971 2 6732627 :         

+971 3 7515918 :         

+966 13 8147900 : +971 2 6732627 :         

+971 4 3573118 :         

+971 6 5036999 :         

+971 6 7404309 :         

+971 7 2339466 :         
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الوكاالت

في عام 1988 قمنا بإنشاء شركة معدات الغاز المحدودة ذ.م.م الناجحة.

تعمل جيكو كفرع تجاري يتبع لدى مجموعة سرغاز، وتعتبر الموزع المعتمد
للعديد من الوكاالت التابعة لها.

تم اختيار شركة معدات الغاز المحدودة ذ.م.م كمورد لمعدات الغاز للعديد
من مشاريع البناء البارزة في جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة
ُعمان والمملكة العربية السعودية. ومن مجموعة المنتجات التي تتضمنها

 تجارق المعدات

المسال النفطي  الغاز  المحدودة (GECO), معدات  الغاز  معدات  شركة 
والغاز الطبيعي في األنظمة المنزلية والتجارية والصناعية.

afer
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28,589+ 2,342+ 147+

أعداد العمالء

نحن تحت تصرف عمالئنا الكرام

 عمالء القطاع
السكني

 عمالء القطاع
التجاري

 عمالء القطاع
الصناعي

600 565657 
99 200577

 اإلمارات العربية المتحدة
سلطنة ُعمان
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 عدد المشاريع التي تشرف عليها مجموعة مجموعة سرغاز في اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة ُع مان
والمملكة العربية السعودية

أرقام المشروع

2,522
المجموع

المجموع

468
المجموع

679

المجموع

69
المجموع

50
المجموع

10
المجموع

2

المجموع

1,002

المجموع

51

المجموع

147
المجموع

44

أطول برج
برج خليفة

دبي، اإلمارات

أكبر مول
دبي مول

دبي، اإلمارات

أضخم مجمع سكني
 مجمع جيت تاور

أبو ظبي، اإلمارات

فندق بارز
قصر اإلمارات

أبو ظبي، اإلمارات

الفنادق الشهيرة
برج العرت

دبي، اإلمارات

 ستي سنتر مسقط
مسقط، سلطنة عمان

 شاطئ جميرة السكني
دبي، اإلمارات

 فندق الكمبينسكي
الخبر، السعودية

بوادي مول
العين، اإلمارات

 مشروع المرفأ لتوليد الماء
والطاقة الكهربائية
أبو ظبي، اإلمارات

فندق هيلتون
الرياض، السعودية 

السكنية

سكن العمال

الصناعية

الموالت

الفنادق

التوعية

المطاعم

التوعية

القصور والفيالت

أخرى
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صناعة كشف الحرائق ومكافحتها

 من خالل خبرتنا في قطاع الغاز، أطلقت مجموعة سرغاز خدماتها 
التي تلبي احتياجات مجال مكافحة الحرائق والكشف عنها

نظام إنذار الحريق

نظام اإلخالء الصوتي

نظام مصابيح الطوارئ والخروج

نظام البطارية المركزي

 نظام الكشف عن غاز أول أكسيد الكربون

نظام مخاطبة الجمهور

مضخات إطفاء الحريق

أجهزة إطفاء الحريق المحمولة 

نظام المرشات

نظام الضباب المائي

نظام رش الماء

نظام الغمر المائي

نظام اإلطفاء باستخدام غاز اإلنرجن

   نظام إخماد الحريق المثبت في شفاطات المطابخ

 .١٢٣ NOVEC نظام إخماد الحريق الغازي

  نظام إخماد الحريق بغاز الهالون١٣٠١

 نظام إخماد الحريق بغاز ثاني أكسيد الكربون

نظام الرغوة

أنظمة اإلخالء والكشف عن الحريق

أنظمة مكافحة الحريق
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نقل وتوزيع الغاز

 يفتخر فريقنا المختص في مجموعة سرغاز بأنظمة نقل
إدارة سرغاز   مجموعة  كافة  مراعاة  مع  الغاز.   وتوزيع 
 أسطول المركبات، فإننا نضمن التوصيل المستمر للغاز
والتجاريين الصناعيين  للعمالء  المسال   النفطي 
بطريقة الغاز  توصيل  على  ونحرص  كما   والسكنيين. 
العربية اإلمارات  أنحاء  جميع  في  وجهة  أي  إلى    فعالة 

المتحدة وسلطنة ُع مان.

٢١ وحدق

بإستطاعتنا
توصيل 200 مليون 

لتر من الغاز

 أنظمة
 تتبع

 ومراقبة
متقدمة

أسطول مركبات
معتمد من

قبل السلطات
المحلية

الدقة في
كمية الغاز
 الذي يتم
تسليمه

٥٥,٠٠٠ لتر صهريج نقل وقود٢٠,٠٠٠ لتر

٠١ وحدات ٤ وحدات

١ وحدات

١ وحدات

وحدتين

٣ وحدات

شاحنة نقل وقود شاحنة نقل وقود

شاحنة نقل وقود

قسم الحاالت الطارئةشاحنة نقل وقود

إجمالي عدد الشاحنات

٢٧,٠٠٠ لتر ١٣,٠٠٠ لتر

٢٧,٠٠٠ لتر ١٠,٠٠٠ لتر
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 الطوارئ والتشغيل وصيانة أنظمة الغاز

 تؤدي مجموعة سرغاز عملها بنجاح وتتولى صيانة أكثر من ١٧٠٠ نظام غاز عبر اإلمارات
.العربية المتحدة وسلطنة سلطنة ُع مان والمملكة العربية السعودية

إدارق قراءق العدادات وإصدار الفواتير

وإصدار العدادات  قراءة  إدارة  أنظمة  كفاءة   لضمان 
 الفواتير، فإننا في مجموعة سرغاز نهتم بمصالح عمالئنا
من خالل اتباع حلول مفصلة وموجهة.              

وإصدار العدادات  قراءة  عملية  وجدولة  تخطيط   يتم 
كما ومحترفين.  مدربين  موظفين  قبل  من   الفواتير 
 وتسعى المجموعة بال هوادة إلى ضمان متابعة أنظمة
 الفوترة عبر اإلنترنت بدقة. باإلضافة إلى ذلك، فإننا نتيح
خدمة متابعة االستهالك وتيسير إجراءات الدفع.            

 يتمتع عمالؤنا في الوحدات السكنية

بخيارات الدفع التالية

عبر موقعنا اإللكتروني  من خالل خدمة العمالء
لدى أمين صندوق

 عن طريق التحويل
المصرفي

 من خالل المحصل
بعد طلٍب خاص

من خالل
أكشاك الدفع

 تشغيل آمن وخاٍل
من المشاكل

فحص نظري دوري
 مراقبة حالة نظام

الغاز عن ُب عد

 فرق استجابة للطوارئ
على مدار الساعة

 إجراء الصيانة الوقائية الدورية
 ألنظمة الغاز بصورٍة شهرية وربع

سنوية ونصف سنوية وسنوية

 معايرة نظام الكشف
 عن تسرب الغاز كل

ستة أشهر

 مركز خدمة على مدار الساعة
 للتعامل مع كافة

استفسارات العمالء

 الفحص واالختبار
 السنوي من قبل طرف

ثالث معتمد

 تقديم خدمة كاملة لخزان
 الغاز كل٥  و١٠ سنوات
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التصميم والهندسة

بخبرٍة واسعة في تصميم وهندسة  نتمتع في مجموعة سرغاز 
الطبيعي والغاز المسال والغاز  البترولي  الغاز  أنظمة  أنواع   كافة 
مجموعة وتبذل  المضغوط.  الطبيعي  والغاز  البديل   الطبيعي 
من فاعلية  النتائج  أكثر  على  للحصول  جهدها  قصارى   سيرجاس 
الغاز لمشاريع  متخصصة  حلول  إلنشاء  الواضح  سعيها   خالل 
 الصناعية والتجارية والسكنية والطبية. كما يتم تصميم كل نظام
 بشكٍل منفرد لضمان توفير أعلى مستوى من السالمة والكفاءة.
المعايير أحدث  تطبيق  خالل  من  هوادة  بال  المجموعة   وتسعى 
وتصميمات ألفكار  التوصل  محاولة  إلى  الهندسية   والمقاييس 

جديدة ومبتكرة.

الدراسات الهندسية وتنفيذ المشاريع
 تمكن فريقنا منذ عام ١٩٨٨ من تنفيذ ما يزيد عن ٢٠٠٠ مشروع
الرضى تحقيق  ضمان  مع  الخليجي  التعاون  مجلس  دول   عبر 
باالستعانة سرغاز  مجموعة  وتعمل  كما  لعمالئنا.   الكامل 
 بمديري المشاريع إلى جانب القوى العاملة المختصة على مواد
 عالية الجودة بحيث يتم تطبيقها باستخدام األدوات واإلمكانات
الغاز حلول  وتهيئة  بتقديم  كمجموعة  فخر  وكلنا   المناسبة. 
 المتخصصة والمعدة وفق رغبات عمالئنا. كما ونفتخر أيًض ا بأدق
 التفاصيل لكل مشروع يضطلع به فريقنا لتلبية كافة احتياجات

ورغبات عمالئنا.

الرائدة في
 الممارسات الهندسية 

فريق تصميم مؤهل

عضو في الجمعية
 الوطنية للوقاية من 

 الحرائق

 عضو في معهد مديري
 ومهندسي الغاز
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المقدمة

الهندسي  التصميم 
وشبكات  ألنابيب 

الغاز أنظمة 

 إدارة قراءة العدادات 
وإصدار الفواتير

وتنفيذ وشراء   هندسة 
الغاز أنظمة 

  الطوارئ والتشغيل 
وصيانة أنظمة الغاز

نقل وتوزيع الغاز
  أنظمة المكافحة 

والوقاية من الحريق

  التجارة في معدات 
 قطاع البترول والغاز

والمياه

خدماتنا

خالل هذه عملنا  وقد   ،1988 عام  مجموعة سرغاز سيرجاس  نشأت 
تطوير وصقل  على  ا  عاًم   ٣٠ عن  يزيد  ما  على  امتدت  التي  الفترة 
مهاراتنا وإنتاجنا كي نكون حاضرين ضمن أفضل المختصين في هذا 

المجال.

ومختٍص في عالية  خبرٍة  ذو  عاملين  بفريق  مجموعة سيرجاس   تمتاز 
ممكنة، جودة  بأعلى  الخدمات  تقديم  لضمان  وذلك  األقسام   جميع 
الجودة مراقبة  أنظمة  وإتاحة  الفعالة،  العمالء  خدمة  دعم  عن  فضًال 
لدى كل من العمالء وتجربتهم مع مجموعة سرغاز.              

إننا نهدف على نحٍو مستمر إلى توفير أكثر األنشطة التجارية نجاًح ا من
باألعمال القيام  الغاز،  وتوزيع  نقل  خدمات  وتقديم  تجهيز   خالل 
وإصدار العدادات  قراءة  إدارة  الغاز،  أنظمة  وتركيب   الهندسية، شراء 
والمياه الحريق  ومكافحة  والغاز  البترول  قطاع  معدات  بيع  الفواتير، 

بالنظر إلى المستقبل وأمًال في تحقيق المزيد من النمو واالزدهار
في اإلستراتيجية  باالستثمارات  بقيامها  تفتخر  سرغاز  مجموعة  فإن 
الرؤية المستدامة لمنطقة  المتجددة لدعم  مجال تكنولوجيا الطاقة 
دول مجلس التعاون الخليجي .            

الغاز الطبيعي/الغاز 
الطبيعي البديل 

الغاز النفطي 
المسال

  الغاز الطبيعي 
 المضغوط/الغاز

الطبيعي المسال

الغاز الطبي الطاقة المتجددة  مكافحة 
 الحريق/الكشف عن

الحريق



3

 أعضاء مجموعة سرغاز

OMAN

AIGESCO

I. G. S.

SERGAS

SERGAS

SERGAS

DUBAI & N.E.

K.S.A.

ABU DHABI & AL AIN

FUJAIRAH

1988

1998

2015

2020

2011

2018

2020

International Gas Services L.L.C.

Intergrated Gas Service Co. L.L.C.

SERGAS Contracting Co. L.L.C.

SERGAS Fujairah L.L.C. Firef ighting & Fire Detection Systems

Natural Gas Systems

Gas Equipment Trading

Al Amer Contracting and Gas
Engineering Co. L.L.C.

Firef ighting & Fire Detection Systems

SERGAS
ABU DHABI
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المقدمة

 الخدمات الرئيسية

 التصميم والهندسة

 الدراسات الهندسية و تنفيذ

المشاريع

 الطوارئ والتشغيل وصيانة

أنظمة الغاز

 قراءة العدادات والفوترة

نقل وتوزيع الغاز

الخدمات 

خدمة العمالء

تجارة المعدات



/SERGASGROUPUAE

/SERGAS-GROUPwww.sergas.com /SERGASGROUP

/SERGAS GROUP




