
دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني

United Arab Emirates 
Ministry Of Interior
Gen. Dep. of Dubai Civil Defence

1)أفضل دول العالم أمناً وسالمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة تكون أن ( 

2021لسنة  قائمة مالك الشركات/ القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 تركيب وصيانة ألنظمة الغاز)   D( الفئة الرابعة  
 عدد الفنيني  2 مهندس ميكانيك معتمد عدد املهندسني غري حمدد املساحة                   عدد غري حمدد الطوابق  حجم املشاريع

 االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة كاهلاتف املتحر اسم املندوب تاريخ االنتهاء االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز
D+1 21/03/202223/03/2023مليح الحج خليفة الحج وسلطان لخدماتBIJU BABY0502345405043377999043379794biju@lahejgas.com

D 0505585934043242828043242929intgasdb@eim.aeطارق عبدول 22/02/202215/03/2023علي عبدهللا الحاجالمتكاملة لخدمات الغاز 2

D 30504430995043475958043475957خالد عبدالعزيز 30/09/202225/07/2023على علء الدينالفنار الوطنية لخدماتAlfanar.dubai@alfanargas-group.com

D+4
 حنيني الفنية لتركيب
شبكات االنابيب 

14/12/202011/11/2021Rami 0502239955042582752042582762Ramidxd@emirates.netزيد احمد مبارك .ae

D50504581304042977741042977742فراس 10/12/202026/12/2021اه يحيى سعيد احمد لوتلوتاه بي سي غازfirasherk@lootahbcgas.com

D 630/03/202203/02/2023عفراء بيات محمدةبن سلوم للخدمات الفنيNAVITH 0529685056042580760042586722binsuloomtechnical@gmail.com

D+7
يوروتاك غاس 

سارفيساس 
08/02/202212/01/2023PAUL  0505975167042383567042392406info@eurotechgas.comعلي شاهين محمد 

D+8 055885419504347304704347346 موكش08/06/202206/06/2023احمد سعيد علي الفهيدي لتقنية الغازMukesh.bhatia@alfahidi.com

D+9 01/06/202129/05/2022امنه يحيى فلير للخدمات الفنيةABRAHAM 0508014399042640072042643707abraham@flaretechnical.com

D 10
ات سما النصر لتركيب شبك

االنابيب
RAJA@SAMAGAS.COM***0503083184042585125همام02/11/202122/08/2022ناريمان مطر السويدي

D 11 06/10/202123/09/2022عبدالقادر جعفر محمداراس للمعدات و االجهزةNirmal0554070375042670302042670032PRASANTH@ARASGROUP.AE

D12
ابيب بتروسيف لتركيب االن

التخصصية 
31/3/202220/3/2023Shameer0505175795042673407042671013hwgas@eim.aeماحمد عبدهللا عبدالرحي

D+13 0508877313042631244042631249محمد 15/12/202130/11/2022اكرم عبدالهادي الغاز  لالعمالالمدينةcitygas@emirates.net.ae

D 14
  العمالالتنمية الملكية 
اللغاز

0505077815042580216042583217f.mamar@royalgas.aeفادي 28/02/202207/03/2023بليغ حامد قايد

D15
هاي فالم لمقاوالت 

تمديدات الغاز 
04/5/202114/03/2022NELSON 0505011548042360820****nelson.dxb2020@gmail.comاحمد سعيد هادي الحمد

D 16
يوغاز لتركيب شبكات 

االنابيب
055223315043331969Faisal.elmais@unigaz.netجايا سينغ02/08/202220/05/2023عبدهللا حارب

D172865611-286561004-050481889804ياسين 10/03/202211/04/2023ناصر سليمان احمد يونيغاز للخدمات الفنيهyasin@unigastt.com



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
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2)أفضل دول العالم أمناً وسالمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة تكون أن ( 

2021لسنة  قائمة مالك الشركات/ القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 
 تركيب وصيانة ألنظمة الغاز)   D( الفئة الرابعة  

 عدد الفنيني  2 مهندس ميكانيك معتمد عدد املهندسني غري حمدد املساحة                   عدد غري حمدد الطوابق  حجم املشاريع

 االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب ءتاريخ االنتها االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز
D18 28/06/202208/06/2023سالم عمر الجوهي الغاز  النظمةالدرعPaul 0504446279043360666043377009office@shieldgroupco.com

D 19 2823429-21191114-05515774074علي 13/10/202013/10/2021ة شركة الفطيم التجاريالفطيم الهندسيةahmed.atyf2@alfuttaim.ae

D 200501063759042678870042639441احمد نادر 28/08/202203/08/2023ماجد احمد الغرير  عمرلغازاالخوة لتعبئة وتوزيع اguestcare@brothersgas.ae

D 21
 ريالينس لتعبئة خزانات

الغاز المركزية 
ف خالد عبدهللا مراد يوس

ال علي
0555268819048874508048874508waslawi1981@gmail.comبيبين 17/10/202107/09/2022

D22
يب الضريس لتركيب االناب

التخصصية
0503166533042578681042578682ahmeddukhan@gmail.comاحمد 01/03/202102/03/2022خميس خليفه خميس 

D 2316/3/202227/3/2023خالد عبدهللا القاسمةال تي اس للخدمات الفنيFarhan 05819645144-39880834-3982958farhan@aqqgroup.com

D 0502389774042693830042693834qqgas1@hotmail.comعارف محمد محمد 29/07/202030/03/2021عارف محمد محمد زقوس قزح  لتمديدات الغا24

D 25 0504132772042580995042580996حيدر 06/04/202202/01/2023يوسف احمد صالح الهالل الخصيبInfo@hkpgas.com

D 26
ل الغرير للمقاوالت واالعما

)م.م.ذ.ش(الهندسية 
حمد ماجد احمد ماجد 

الغرير
04info@agcew.ae-45042204504221-050490591204أحمد صبري06/01/202224/12/2022

D 27
ع الشعلة المضيئة لتوزي

الغاز
0503083184042673291043961741alshola@eim.aeهمام 05/12/202115/12/2022محمد هالل سعيد 

D 28
 محمد بن عبدهللا للخدمات

الفنية 
0508997863043232008043232009intgasdb@eim.aeعبدالغني بلوشي 24/08/202213/07/2023خالد أكبر جمعة 

D 29055220661104297910عمرو14/07/202227/06/2023ماجد عبيد الفالسيماف جاز***INFO@MAFSAFETY.AE

D+30
بن سدره الوطنيه 

binsidra@emirates.net.ae******0505812702 محمد06/12/202020/07/2021خالد خميس محمد للبتروغاز

D+31
العرجون القديم لالعمال 

الفنية
0564461888042545558042546663info@alargoongas.aeفريد 25/11/202101/11/2022عبدهللا محمد النعيمي 

D+32
ايه دي تي لتركيب معدات 

السالمة
عبدالرزاق على مراح 

حسن
26/11/202024/11/2021ALI 05012627004-25060194-2506019ak00090@gmail.com

D33 0564417942046789001046879001ابالش 10/08/202204/07/2023الزروعي صالح بيرج للخدمات الفنيهabhilash@berg-tech.com



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
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3

2021قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 تركيب وصيانة ألنظمة الغاز)   D( الفئة الرابعة  
 عدد الفنيني  2 مهندس ميكانيك معتمد عدد املهندسني غري حمدد املساحة                   عدد غري حمدد الطوابق  حجم املشاريع

 االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب اءتاريخ االنته االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز
D+34 0565776217042398930042398930سينتيناثان25/05/202129/05/2022محفوظ عبد هللا محمد سمارت لخدمات الغازkannan@smartgasuae.com

D 35 سنترال غاز للمقاوالت
عبدالرحمن عبدهللا 

احمد
19/05/202224/05/2023Nishanth05087606064-2505023254438804Centgas1@gmail.com

D36
اركو تورنكي سوليشنز 

للمقاوالت ش ذ م م
احمد محمد حسن 

عبدهللا ال على
9/03/202108/03/202204-267267304-2672197junaith@arcogroup.org

D37
فاير فايتر كو لمعدات 

االمن 
بن  يوسيفهندي 

هندي 
0559903432042392323042392324INFO@FIREFIGHTERUAE.COMعبد الجبار 30/09/202007/10/2021

D38الشيخ ماجد صقر داينميك جاس لمقاوالت
القاسمي

INFO@DGAS.CO***0556006505042640646حسين19/07/202031/05/2021

D+39
ايه اس ان ايه لتركييب 

شبكات االنابيب و 
التمديدات التخصصية 

ال عيسى  محمد عيسى
عبر

24/05/202119/05/2022
ASATHULL

AH 
052774112204-288873104-8819673asad@asnaint.com

D 40
النوخذه لتجارة و توزيع 

2343277vigneshkumar@alnokhathagas.com-05096976650423432664فيقنيشكومار29/05/202201/06/2023سعيد نصيب سعيدالغاز المنزلي

D 41
ال ايه جي تي ادفانس جلوب

لالعمال الفنيه
خالد طارش عتيق 
احمد هارون القبيسى

usman.saeed@globalgroup.ae***0501789315042748952هللا راكا 22/02/202215/01/2023

D42
 الشعلة الفضية لالعمال

الفنية 
نبيل احمد محمد 

محمود
17/01/202117/01/2022Khaled 0556222490045489056042243666alshoulahgasfire1@gmail.com

D43
 -دلتا لمقاوالت انظمة الغاز 

فرع دبي
دلتا لمقاوالت انظمة 

الغاز ذ م م
02/02/202102/02/2022MOHAMED 0568287031043282292***info@deltagas.org

D44
 شركة يونيفيد لتركيب

شبكات الغاز 
سهيل سعيد طارش 

المرى
05/04/202104/04/2022GANESHA0566428167********javeed1321@gmail.com

D45 م.م.ذ.برايت غاز ش
المط راشد  ثاني  احمد 

روشي
08/7/202123/3/2022NOUSHAD 0522582222042826363042826363homehelpdoc@gmail.com

D46
 فاير تك لتعبئة خزانات

الغاز المركزية 
خالد على حسين 

العامرى
06/04/202106/04/2022BAIJU 05548635254-29641254-2964126baiju@firetechgulf.com



دولة اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية

دبي  -اإلدارة العامة للدفاع المدني
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4)أفضل دول العالم أمناً وسالمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة تكون أن (

2021قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 تركيب وصيانة ألنظمة الغاز)   D( الفئة الرابعة  

 عدد الفنيني  2 مهندس ميكانيك معتمد عدد املهندسني غري حمدد املساحة                   عدد غري حمدد الطوابق  حجم املشاريع
6فنيني 

ميكانيك 
 معتمد

 املالحظات االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب اءتاريخ االنته االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز

D47
فرع  –ام غاز ميدل ايست 

دبي 
 –ام غاز ميدل ايست 

فرع دبي 
28/7/202209/05/2023SIVA 0555487973042505943042505943shiva.6111987@gmail.com

D4828/02/202221/03/2023محمد هالل النقبيال بي جي لمقاوالتSHAHEED 0555386200042650035***SHAHEED@HEMAYAH.AE

D49
شركة أنوفيتيف غاز 

سيستمس 
 عبدهللا على سعيد بن

قاحل النسى
19/05/202119/05/2022salem0582521757******Saeed.alqahali@gmail.com

D5017/09/201916/09/2020042953856042940420رياض توفيقسبيكونGROUP.PRO@CMCGULF.COM

D51
ينج جاز اند جينيرال انجينير

فرع دبي  –
جاز اند جينيرال 

انجينيرينج 
2394581lpgeng@emirates.net.ae-22415414-05597232274ساسيكومار05/08/202211/05/2023

D52
القمه لالعمال الفنية  

م.م.ذ.ش
محمد عبدهللا محمد  

عبدهللا احمد
055خالد11/10/202110/02/2022 6263053971-4-3611084-khaled@alqemagroup.net

D53 24/03/202207/03/2023ماجد احمد الغرير  عمرشركة الخليج لتمديداتVIJAY 0566360026042672440042671781kerolos@gulfgas.ae

D54 0504590979043479760043478248راميش07/06/202227/03/2023 عادل محمد خلفان الباغ)م.م.ذ.ش(شركة انستكrameshchhabra@instech.ae

D55
راغاف للمقاوالت   

م.م.ذ.ش
055137775044425197044425227info@raghvuae.comعبدالوهاب3/10/202227/6/2023فهد عبدهللا مبارك 

D56 8846427-05087864160488464554امبو 19/05/202215/05/2023برهان السيد عبدالجليلغاز االماراتanarasimhan@enoc.com

D57
شمس مردف لتمديدات 
شبكات الغاز وتوريدها 

غانم عبيد راشد عبيد 
المربوعي

09/08/202216/07/2023SREENDHAR
AN 0565898316042577481042675465sales.smpg@gmail.com

D58
العباس غاز ايجينسي ش ذ 

م م
حسن عبدالرحمن حسن 

0ارفع
10/08/202216/08/2023Variyappully0557894747971-4-8321198

971-4-
8321198

hafeesnk@gmail.com

D59
جلوبال الهندسية للغاز 

فرع دبي -م .م.ذ
علي سالم علي محمد 

المحمود
21/10/202020/10/2021kamal Nazar0506030870globegas2@gmail.com

D50
الظفرة العمال الغاز  

م.م.ذ.ش

فالكون العمال الغاز  
شركة الشخص  -

الواحد ذ م م
29/12/202128/12/2022

Ahmad 
Odeh

*****0503210540****ahmadodeh@falcon-gas.com
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5)أفضل دول العالم أمناً وسالمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة تكون أن (

2021قائمة مالك الشركات لسنة / القائمة الدورية  شركات تداول معدات الدفاع املدني 

 تركيب وصيانة ألنظمة الغاز)   D( الفئة الرابعة  

 عدد الفنيني  2 مهندس ميكانيك معتمد عدد املهندسني غري حمدد املساحة                   عدد غري حمدد الطوابق  حجم املشاريع
6فنيني 

ميكانيك 
 معتمد

 املالحظات االلكرترنيالربيد  رقم الفاكس رقم الشركة اهلاتف املتحرك اسم املندوب اءتاريخ االنته االصدارتاريخ  اسم املالك اسم الشركة رمز
D513969515-396951304-055330997204علي عابدين18/01/20221/9/2022ابراهيم مال هللا الصابرىالبرنامج لألعمال الفنيةfahemabdulla221@gmail.com

D52
ات غورو ستار لتركيب شبك

الغاز 
عيسى عبدالواحد 

عبدالعزيز الكوخردى
info@gurustargas.com******0557180486محمد 24/03/202224/03/2023

D الصخرة لتوزيع الغاز 53
اسماعيل محمد احمد 

اذرشين
2207415sales@alsakhragas.com-220791404-056535839604محمد ابوالفتوح 23/05/202223/05/2023


